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RESUMO 
 
 

Este estudo tem origem nas percepções sensíveis decorrentes da experiência de 15 anos de 
atuação com a Educação Biocêntrica e dos resultados da pesquisa de mestrado com a 
perspectiva da ética vista como alteridade. Tal caminhada investigada e sistematizada levou a 
afirmação de ser esta, uma proposta educativa que contribui para a relação de alteridade tendo 
como pressuposto ser a alteridade condição à ética e esta possibilidade de um viver saudável 
no contexto atual de crise de e da humanidade em que os modelos educativos e científicos 
pautados ainda pelos pressupostos epistemológicos da modernidade numa perspectiva 
paradigmática antropocêntrica precisam dar lugar à outra lógica de operar. A Educação 
Biocêntrica se estrutura no Sistema Biodanza criado pelo antropólogo chileno Rolando Toro e 
se fundamenta no Modelo Teórico da Biodanza e no Principio Biocêntrico. Os trabalhos sobre 
Educação Biocêntrica têm apresentado a Biodanza como base metodológica da proposta. 
Urge que se avance à realização de Biodanza nos espaços educativos como assunção e 
exercício da Educação Biocêntrica. Buscando contribuir com a implementação do projeto de 
Rolando Toro entendendo ser este um diferencial para as necessárias transformações 
existenciais contemporâneas, o objetivo deste estudo foi propor caminhos em que processos 
educativos contribuam para o desenvolvimento de atitudes e postura ética, elucidando os 
limites e possibilidades da Vivência Biocêntrica como metodologia educativa e da prática da 
Educação Biocêntrica em processos de formação humana, buscando identificar as formas 
mais eficazes de aplicação da proposta e em que nível ela contribui à ética vista como 
alteridade. A perspectiva metodológica da Participação Pesquisante proposta por Carlos 
Rodrigues Brandão e Ana Freitas delineou as ações da pesquisa empírica que considerou a 
trajetória vivenciada. A investigação e análise da pesquisa empírica foram realizadas 
mediante os três movimentos do percurso metodológico da Participação Pesquisante. A 
análise qualitativa dos depoimentos, sob o enfoque fenomenológico, mediante a metodologia 
dos quatro passos proposta por Amedeo Giorgi colocados em prática por Antônio Coppe, 
subsidiou a análise sobre a percepção dos participantes com relação à Vivência Biocêntrica. O 
conjunto total das análises foi interpretado com base no entrelaçamento entre os testemunhos 
das experiências de vivência e o referencial teórico, sobretudo as categorias formuladas por 
Rolando Toro e Emmanuel Levinas as quais se configuraram as bases teóricas da pesquisa, 
que dialogando com outros autores, sustentam o trabalho proporcionando as contribuições 
desta pesquisa de doutorado. Ao final identificou-se a necessária delimitação da Vivência 
Biocêntrica como base metodológica da Educação Biocêntrica e a Postura Biocêntrica como 
necessidade para sua eficácia, assim como foram elaboradas oito considerações sobre a 
Educação Biocêntrica, tendo estas, como fios coloridos que visam tecer, junto com muitos 
outros, a eficácia deste precioso paradigma educativo. Como na tessitura de um artesanato 
bordou-se como e porque esta proposta educativa contribui à ética vista como alteridade. O 
artesanato configura a Postura Biocêntrica em si, como atitude e postura ética, esta vista como 
alteridade que cuida de si e do outro; Que cuida da vida, configurando-se em uma ética da, e 
para a vida. A ética Biocêntrica é o artesanato aqui tecido. 
 
Palavras-chaves: Alteridade; Educação Biocêntrica; Ética Biocêntrica; Transformações 
existenciais; Mudanças Paradigmáticas. 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
This study originated from perceptions derived from fifteen years of experience on Biocentric 
Education and from masters degree research using the ethical perspective of alterity. The 
results of this investigatve and systematised effort lead us to consider an educational approach 
based on the concepts of alterity as a feasible alternative to the current educational models 
based on epistemological premises of modernity. Papers show that Biocentric education, as 
proposed by the Chilean anthropologist Rolando Toro, is based on the Biodanza theory and 
on Biocentric principles. It recommends the adoption of Biodanza in the practice of 
Biocentric education. This study seeks to contribute to this project, seeing it as an alternative 
to contemporary existential transformations, and aims to propose paths by which education 
contributes to the development of attitudes and ethics, and to clarify to what point biocentric 
living and education can contribute to human development and to alterity as an ethical basis. 
The methodological perspective of Research-based Participation, as proposed by Carlos 
Rodrigues Brandão and Ana Freitas outlined the framework of empirical actions that 
considered the trajectory experienced. The investigation and analysis was made in three 
different aspects of Research-based Participation. The qualitative analysis of testimony, under 
phenomenological approach, using the methodology of the four steps proposed by Amedeo 
Giorgi put into practice by Antonio Coppe, supported the analysis on the perception of 
participants on the Biocentric experience. The total set of analysis, based on 
interconnectedness between living experience testimonies, and the theoretical framework, 
especially in categories formulated by Rolando Toro and Emmanuel Levinas, withothers, 
support the thesis providing contributions for this doctoral research. At the end, we have 
identified the required delimitation on Biocentric Vivencia as a methodological basis of 
Biocentric Education and Biocentric Attitude as necessary to its effectiveness. As such, we 
have prepared eight considerations on Biocentric Education. 
 

 
Key-word: Alterity, Biocentric Education, Biocentric Ethics, Existential Transformations, 
Paradigmatic Changes 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho ora apresentado, mais do que a culminância do processo de doutoramento, 

representa uma (sín)Tese do percurso profissional/existencial realizado nos últimos quinze 

anos, no sentido de ter as experiências vivenciadas, mobilizado as questões levantadas, assim 

como subsidiado, em diálogo com o referencial teórico, as considerações tecidas nesta 

pesquisa. 

O anestesiamento das pessoas frente a sua própria condição existencial no contexto 

atual aonde a banalização da vida vem tomando o lugar da permanência e cuidado da vida 

como um todo e da qualidade da vida humana, desencadeia em mim, enquanto educadora, o 

questionamento sobre: O que faz com que quem conhece, não coloque em prática o que 

supostamente sabe (?), ou Como a educação tem contribuído para melhorar a vida dos 

sujeitos que com ela aprendem/desenvolvem seus valores frente à vida? Este questionamento 

é alimentado na vivência cotidiana em meio às atitudes e posturas cada vez mais indiferentes 

frente ao/s outro/os e até mesmo a si próprio, assim como em meio à recorrente substituição 

do cuidado pela crescente artificialização da vivência. Mas é o campo educativo, lugar onde 

também sou responsável, que mobiliza este questionamento e mobilizou assim a necessidade 

de trabalhar nesta pesquisa a ética, vista como alteridade e a Educação Biocêntrica como 

alternativa ética. 

A necessidade de propor a Educação Biocêntrica como tema central na pesquisa de 

doutorado e de promover as rodas convidando as pessoas para darem as mãos e dançarem a 

dança da vida, nasceu como fruto de minha trajetória vivencial e profissional, intensificada 

nas experiências da maternidade, nas relações pessoais, com a experiência de docência em 

universidades, escolas públicas e escolas particulares, nos aprendizados com a educação 

popular, nas experiências missionárias com a Pastoral da Juventude (PJ), através de trabalhos 

e pesquisas com diferentes movimentos sócios ambientais e nos momentos de aprendizado 

com os tantos mestres e mestras que tive o privilégio de ter ouvido e (com) vivido.  

Realidades estas, provocadoras de diferentes reflexões e carregadas de sentimentos.  

Tenho colocando em prática a proposta da Educação Biocêntrica desde o ano de 1995 

tendo a Vivência Biocêntrica como base metodológica e a Postura Biocêntrica assumida 

enquanto educadora. Estes quinze anos de experiência, com a proposta referida, têm sido 



17 

 

investigados e sistematizados. O processo de investigação da própria trajetória, juntamente 

com os resultados da pesquisa no mestrado, ancorados pelo subsidio teórico, fornecem 

elementos por onde se alicerça a afirmação de que a Educação Biocêntrica contribui para o 

desenvolvimento de atitudes e posturas ética. Além das investigações por mim realizadas, 

outros educadores vêm trabalhando com a proposta e disseminando seus resultados em 

inúmeras publicações hoje disponíveis sobre o tema, tais como: Beserra, (1992), Cavalcante 

(1997), Waismann (1998), Coelho (1999), Souza (2002), Dalla Vecchia (2002), Flores, 

(2006); Gonçalves (2009), entre outros/as. 

A primeira experiência profissional como professora alfabetizadora, nos anos oitenta, 

me proporcionou a incursão no projeto do pesquisador da UFRGS - professor Sérgio R. K. 

Franco na qual se investigava a reeducação dos alunos considerados “fracassados”, buscando 

demonstrar que o fracasso escolar estava muito mais na abordagem do que no sujeito. Nesta 

experiência e com o professor Sérgio Franco, aprendi o conceito de epistemologia, sua relação 

com opção política e o que significa a articulação destes conceitos na prática educativa. Esta 

experiência mostrou-me a diferença entre as práticas educativas com relação ao compromisso 

político epistemológico assim como as consequências do descompromisso com uma postura 

política epistemológica no contexto educativo desigual brasileiro, exercendo forte influência 

na minha caminhada como educadora pesquisante com acentuada criticidade. 

Concomitante às experiências profissionais realizei minha formação acadêmica no 

curso de Filosofia na Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – 

FAFIMC (1998-2000). Das muitas sínteses possíveis, proporcionadas pela filosofia, a que 

considero importante destacar, neste trabalho, trata da reflexão sobre os modelos 

epistemológicos que subsidiam historicamente as mudanças paradigmáticas ocorridas na 

sociedade ocidental, e que desembocam nas relações entre as pessoas e destas com o mundo. 

Ou, o que chamamos de ética, que juntamente com a Educação Biocêntrica são temas centrais 

desta pesquisa. Aqui, destaco o aporte do pensamento do filósofo lituano, Emmanuel Levinas 

e da grande contribuição teórica e vivencial do professor orientador Pergentino Stéfano 

Pivatto que, com categoria de alteridade me fazem vislumbrar possibilidades de relações 

intersubjetivas éticas que possibilitariam mudanças sociais necessárias, através de outra lógica 

educativa. 

A percepção da centralidade e importância do conceito de alteridade e a experiência da 

vivência deste conceito que possibilitaram a compreensão sobre o que Levinas propõe quando 

afirma que a ética só é possível mediante relações de alteridade, me levou a investigar na 
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graduação e no mestrado, o que significava esta relação para as pessoas e como, no âmbito 

educativo, esta relação pode se efetivar. A pesquisa do mestrado demonstrou que o “jeito” do 

educador, é fermento para efetivação da relação de alteridade no âmbito educativo. Com esta 

elaboração, enriquecida por outros testemunhos decorrentes das experiências vivenciadas, em 

diálogo com as obras de Rolando Toro e apreendidos na vivência, pude compreender que este 

“jeito” a que os participantes da pesquisa do mestrado se referem significa a Postura 

Biocêntrica. 

Paralelamente à caminhada na educação formal, tenho realizado trabalhos pedagógico-

terapêuticos – tanto por meio de acompanhamento individual, como e principalmente grupal, 

através dos grupos de Biodanza e Educação Biocêntrica, propostas que serão explicitadas ao 

longo deste trabalho. Esta experiência é fruto da formação para Facilitador de Biodanza 

realizada na Escola Gaúcha de Biodança (1995-1997) e da formação para Facilitador Didáta 

de Biodanza realizada junto a Fundação Internacional de Biodanza em Santiago no Chile 

(1997-1998). 

A formação em Biodanza me aproximou teoricamente dos pressupostos da Teoria 

Sistêmica, Teoria da Complexidade e Teorias do Caos, me levando a estudar o pensamento de 

Humberto Maturana, Francisco Varela, Edgar Morin, Fritjof Capra e Ilya Prigogine, entre 

outros que aguçaram minhas suspeitas sobre a necessidade de acrescentar elementos às bases 

teóricas que fundamentavam até então as reflexões que subsidiavam minha prática enquanto 

educadora. 

Mas foi principalmente o pensamento e propostas do antropólogo chileno Rolando 

Toro Araneda, criador do Sistema Biodanza e de teorias como o Princípio Biocêntrico e a 

Educação Biocêntrica, que me impulsionaram a aprofundar o estudo e vivência de sua 

proposta o que possibilitou uma transformação existencial que ocorre até os dias atuais e que 

se materializa principalmente na construção coletiva de uma proposta educativa que venha a 

contribuir ao lado de outras que buscam oferecer respostas mais concretas com relação a ética, 

à humanização e sacralização da vida. 

Ao experimentar a Vivência Biocêntrica, no início dos anos noventa, tive 

imediatamente a intuição de que estava diante de uma metodologia valiosíssima para o 

contexto da educação, no qual estava vinculada como professora alfabetizadora.  

Percebi que para além dos estudos realizados nas reuniões pedagógicas, onde haviam 

os momentos de leitura e reflexão de teorias educativas, seguidos da troca de experiências 
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entre os participantes, a vivência Biocêntrica que eu experimentara no grupo de Biodança, 

poderia representar o diferencial que estava faltando para um maior envolvimento, 

apropriação e engajamento por parte dos educadores, oportunizando a experiência da 

elaboração vivencial que dá sentido à reflexão; da manifestação  da identidade que ocorre 

através do encontro com o outro, da vivência de afetividade, onde se estreitavam vínculos que 

já supunha ser, o principal ingrediente para que a aprendizagem acontecesse.  

Especialmente frente ao crescente movimento de proposições relacionadas ao meio 

ambiente, às questões da desigualdade social, e à artificialização e banalização da vida - desde 

propostas de formação e capacitação á formulações de políticas públicas, acentuou-se minha 

preocupação em torno da constituição de práticas Biocêntricas capazes de consolidar a ética, 

esta vista como alteridade. Nesse contexto foi possível perceber a centralidade do processo de 

formação humana em distintos grupos no âmbito da educação formal e não formal e a 

necessidade de gestar uma proposição educativa que potencializasse o processo de 

desenvolvimento de uma ética que ofereça respostas concretas às relações humanas e das 

pessoas com o ambiente onde vivem.  

Esta compreensão, que me levou a radicalizar a vivência Biocêntrica nos processos de 

formação humana como possibilidade de facilitar o processo de manifestação de identidades 

capazes de alteridade em função do compromisso com a ética. Assim, Rolando Toro e 

Emmanuel Levinas, configuraram-se como referencia permanente de minha vivência, reflexão 

e registro, os quais em diálogo com outros autores mobilizam a convicção de que uma 

educação centrada na vida pode contribuir para o desenvolvimento de inteligências afetivas 

capazes de cuidado, compromisso e responsabilidade com a vida. 

Neste sentido esta pesquisa é impulsionada pela percepção dos problemas encontrados 

no campo da ética, tendo os processos educativos de formação humana como foco onde 

centrar atenção. 

Assim, sou mobilizada a percorrer o caminho de doutoramento no campo da educação, 

para aprofundar e socializar a proposta de que uma das contribuições que os processos 

educativos podem oferecer é a de provocar o sentimento de que “existe uma razão por que 

minha singular pessoa está aqui e que há coisas que preciso cuidar além da rotina diária, e isso 

deve dar uma razão de ser a esta rotina” (HILLMAN, 2001, p. 14); contribuindo assim, para 

que cada ser humano encontre esta sua intransferível razão, potencializando a criatividade 

existencial.  
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Acredito que este é um caminho em direção ao encontro da identidade, que na 

interação com o outro, leva à relação de alteridade. Esta é a forte razão que mobiliza o esforço 

deste estudo.  

O caminho percorrido com a Educação Biocêntrica nestes quinze anos, sobretudo à 

assunção da Postura Biocêntrica na vida e assim na prática educativa associada à vivência 

Biocêntrica demonstram que esta proposta contribui para as relações de aceitação, na medida 

em que a própria Postura Biocêntrica é, ela mesma uma atitude de reconhecimento que 

possibilita a alteridade. E a vivência Biocêntrica produz transformações nos aspectos mais 

truncados dos indivíduos – questões íntimas e pessoais que obstaculizam as relações 

saudáveis, promovendo assim mudanças existenciais e desencadeando aprendizagens que 

levam à mudanças no estilo de viver. 

Porém, a Vivência Biocêntrica nasce no/do Sistema Biodanza criado por Rolando 

Toro Araneda e se desenvolve no grupo regular de Biodanza, cujo foco de atuação se 

relaciona mais ao campo terapêutico. A experiência vivida nestes quinze anos e a interlocução 

com colegas facilitadores/professores de Biodanza, inclusive com o próprio criador deste 

sistema, me fazem afirmar que a assunção desta metodologia no campo educativo exige 

adaptações e complementariedade realizadas, sem com isso, ferir a ortodoxia e a ortopráxis da 

proposta criada por Rolando Toro.   

Embora os estudos sobre o Paradigma Biocêntrico e o Sistema Biodanza tenham cerca 

de cinqüenta anos, são propostas novas nos meios acadêmicos científicos e na educação 

formal do ponto de vista de sua incorporação. O que gera insegurança na apropriação da 

proposta por parte daqueles que não a conhecem, justificando a necessidade de se investigar 

formas eficazes de sua aplicação no campo educativo. A investigação acadêmica sobre a 

eficácia da vivência Biocêntrica no campo educativo é, por isso, fundamental.  

Em função disso, tomando como referência a própria trajetória a qual estou chamando 

de testemunhos da experiência de vivência, busquei a pesquisa acadêmica como caminho 

para apurar as formas mais eficazes da aplicação da metodologia da Educação 

Biocêntrica identificando os efeitos da vivência Biocêntrica (base metodológica da 

Educação Biocêntrica) a fim de situar seus limites e possibilidades no âmbito educativo; 

compreendendo que este estudo aprofunda e amplia a compreensão acerca dos processos de 

formação humana mediados pela educação e por isso trata de ética.  
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Foi, portanto, o diálogo de saberes exercido entre as experiências como educadora, na 

pesquisa e na facilitação de grupos, que permitiu vislumbrar a Educação Biocêntrica como 

uma proposta educativa capaz de contribuir ao desenvolvimento de atitudes e postura ética 

nas pessoas. 

A caminhada profissional como professora e pesquisadora, e existencial, como mãe, 

facilitadora de Biodança, educadora, mulher: pessoa encantada com a vida e por isso 

interessada no Princípio Biocêntrico - destacando as considerações elaboradas a partir dos 

resultados da pesquisa realizada no mestrado, possibilitou chegar neste momento, ao que 

chamo de (sín)TESE que revelam algumas percepções sensíveis: 

 

a) A primeira é a de que as relações interpessoais, nos processos de 

desenvolvimento das pessoas ocupam um lugar fundamental. A depender de como elas 

se estabelecem, os participantes se fecham, confundindo até mesmo a antipatia que se 

criou pela pessoa com aversão ou medo do tema tratado. Isso ocorre nas diversas áreas 

da ação humana: da educação, passando pela saúde, as relações sociais e de foro 

íntimo; 

b) Estas relações interpessoais, nos processos de educação formal 

(institucionalizado) ou não formal, necessitam mais atenção monitoramento e 

planejamento. A intersubjetividade enquanto relação de linguagem ocupa um lugar 

importante. Provoca processos cognitivos e influencia a forma como as pessoas se 

desenvolvem e conseqüentemente como se desenvolvem as sociedades; 

c) As relações de alteridade, sobretudo em processos de educação, facilitam a 

aprendizagem e o desenvolvimento: aguçam a sensibilidade, propiciando maior 

acolhimento por parte do educador o que provoca maior abertura por parte dos 

educandos, tanto na relação interpessoal, como na relação com o que se está 

conhecendo; 

d) A aprendizagem desencadeada em processos, onde se verificaram relações de 

alteridade, possibilitam maior engajamento e compromisso nos sujeitos envolvidos, o 

que propicia uma ação política mais efetiva, que é chamada também de cidadania; 

maior sensibilidade e capacidade de cuidado: para com as pessoas e para com o 

ambiente. Com relação aos educadores, este engajamento e capacidade proporcionam 

o compromisso político pedagógico; 
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e) Compromisso político-pedagógico representa um exemplo de como se operam, 

na prática, os conceitos filosóficos de ética e de alteridade no campo da educação; 

f) A Vivência Biocêntrica, proposta pela Educação Biocêntrica, contribui para o 

desenvolvimento das pessoas, nos aspectos mais truncados de sua expressão e inter-

relação, alterando limitações consideradas problemáticas, que geralmente configuram-

se nos maiores desafios nos processos educativos.  

 

Tais percepções que nasceram como resultado de duas décadas de vivência 

pesquisante e pesquisa vivenciada, resultaram na necessidade de aprofundar a 

reflexão/investigação sobre a busca de sentido nos processos educativos, mediante 

aprofundamento e ampliação do estudo sobre a proposta formulada por Rolando Toro. 

Desta forma, como os primeiros passos de uma (sín)Tese desta caminhada, nasceu as 

questões de pesquisa deste processo de doutoramento, quais sejam: (1) quais os limites e 

possibilidades da vivência Biocêntrica como metodologia educativa? (2) quais as formas 

mais eficazes da aplicabilidade da Educação Biocêntrica em processos de formação 

humana no âmbito educativo? 

Para responder a estas questões, levou-se em consideração: (1) o percurso realizado 

em trabalhos de formação de natureza diversa, sistematizados ao longo da experiência 

profissional com a Educação Biocêntrica, e foi analisado o processo desenvolvido por 

ocasião da (2) pesquisa de campo desenvolvida junto ao GEPEASE (Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe) e Projeto Sala Verde – UFS tendo como base 

de sustentação (3) o referencial teórico que fundamenta os conceitos trabalhados, sobretudo as 

categorias de Educação Biocêntrica (Rolando Toro), e de Alteridade (Emmanuel Levinas), 

configurando-se então as bases teóricas as quais, dialogando com outros autores, oferecem 

sustentação ao trabalho de pesquisa. 

O percurso profissional realizado, o qual está sendo batizado de testemunhos das 

experiências de vivência, associado à trajetória percorrida no campo da educação formal e não 

formal, está sendo considerado nesta pesquisa por ter sido balizador dos pressupostos que 

desencadearam as percepções sensíveis por onde nascem as perguntas da pesquisa.  

A partir desta problemática, esta pesquisa teve como objetivo geral: 

Propor caminhos em que processos educativos contribuam para o desenvolvimento de 

atitudes e postura ética, elucidando os limites e possibilidades da Vivência Biocêntrica como 
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metodologia educativa e da prática da Educação Biocêntrica em processos de formação 

humana, buscando identificar as formas mais eficazes de aplicação da proposta e em que nível 

ela contribui para a ética vista como alteridade. 

A fim de alcançar o objetivo geral foi necessário elencar os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Identificar quais os principais entraves no alcance dos objetivos propostos pelo 

grupo da pesquisa com relação ao trabalho que realizam, e observar se houveram 

modificações mediante a prática da Educação Biocêntrica, sobre os respectivos 

entraves; 

2- Identificar (e descrever) os efeitos da vivência Biocêntrica com relação às 

mudanças de postura ocorridas nas pessoas e analisar a relação entre tais mudanças 

pessoais com as mudanças no grupo, estas relacionadas aos objetivos por eles 

elencados no projeto em que fazem parte, relacionando tais mudanças com os 

pressupostos teóricos buscando elucidar a relação entre a metodologia da Educação 

Biocêntrica e a ética vista como alteridade; 

3- Identificar as formas mais eficazes da aplicação da vivência Biocêntrica como 

base metodológica da Educação Biocêntrica no âmbito educativo.  

 

Muitos foram os artesãos e diferentes os bordados neste percurso de pesquisa realizado 

de mãos dadas com os sujeitos da pesquisa que, por opção político-epistemológica, aqui tem 

nome e história.  

A trajetória, ao mesmo tempo em que fornece elementos para justificar a opção por 

aprofundar a prática exercida, fornece também elementos para problematizar, num sentido 

mais amplo, as práticas que se desenvolvem em nome da formação humana, mediadas por 

processos educativos. 

Portanto, esta pesquisa trata de uma experiência vivenciada e não apenas de uma teoria 

abstrata. Não se trabalhou sobre a pesquisa, mas com a pesquisa.  

Por esta razão, a perspectiva da Participação Pesquisante proposta por Carlos 

Rodrigues Brandão, é a abordagem de pesquisa mais adequada para fundamentar e subsidiar a 

pesquisa ora apresentada, uma vez que se trata de uma pesquisa na qual ao mesmo tempo em 
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que o pesquisador é investigador de sua própria prática, esta prática alimenta a pesquisa. O 

pesquisador está investigando, pois, sua própria caminhada. De modo que a inter-relação entre 

investigador (a) e o que está sendo investigado, não pode ser pensada separadamente.  

Assim, além das considerações decorrentes dos Testemunhos das experiências de 

vivência sistematizadas ao longo da experiência com a Educação Biocêntrica, no período de 

doze (12) meses, foi realizada a pesquisa de campo, onde que se colocou em prática a 

metodologia da Educação Biocêntrica que inclui, entre outras atividades, as rodas verbais, 

estudo e análise de textos e vídeos, análise de situações reais vivenciadas no grupo, e 

principalmente, a Vivência Biocêntrica – foco da investigação.  

A pesquisa de campo foi realizada com professores/as, pesquisadores/as e 

monitores/as que fazem parte do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de 

Sergipe (GEPEASE) e Projeto Sala Verde - UFS (projeto de parceria entre PROEX-UFS e 

Ministério do Meio Ambiente - MMA); ambos os grupos trabalham com Educação Ambiental 

(EA) no estado de Sergipe e estão vinculados à UFS. 

Buscou-se, através da compreensão das significações produzidas, o sentido que a 

pessoa (o sujeito participante da pesquisa de campo) dá à vivência e ao que ela desencadeia, 

assim como identificar os efeitos da Vivência Biocêntrica no âmbito educativo: que mudanças 

ela deflagra nos participantes, assim no contexto, buscando apurar as formas mais eficazes da 

aplicação da Metodologia da Educação Biocêntrica (MEB) em processos de formação 

humana no âmbito educativo. 

A pesquisa ora apresentada assume então como metodologia de pesquisa a proposta da 

Participação Pesquisante de Carlos Rodrigues Brandão, tomando a obra de Ana Lucia 

Freitas (2004) como base metodológica da proposta epistêmico-metodológica de Brandão, 

colocada em prática. 

Como um dos propósitos da investigação empírica foi elucidar os limites e 

possibilidades da Vivência Biocêntrica no âmbito educativo, ou seja, trabalhar os significados 

das vivencias e impactos que ela provoca aos participantes, tomou-se para análise, além dos 

passos do Percurso Metodológico da Participação Pesquisante balizados pela 

Rigorosidade Metódica, a abordagem Fenomenológica, uma vez que a abordagem 

fenomenológica é definida, em geral, como um estudo do vivido e seus significados, como 

pode ser interpretado na afirmação de Amattuzzi (1996, p. 5) ao referir-se à pesquisa 

fenomenológica como “uma pesquisa qualitativa que lida com o significado da vivência”. A 
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obra de Antônio Ângelo Favaro Coppe (2001) é tomada como base metodológica da proposta 

epistêmico-metodológica de AMATUZZI (1996) e GIORGI (1989), colocada em prática.  

Assim, as obras de BRANDÃO (1990, 1999, 2003) e FREITAS (2004) são tomadas 

como referência metodológica da pesquisa tanto na investigação como na análise, assim como 

as de AMATUZZI (1996), GIORGI (1989) e COPPE (2001) são tomadas como referência 

para a análise da percepção dos participantes da pesquisa com relação à Vivência Biocêntrica 

(VB) em diálogo com os autores de referência devidamente citados e referendados ao longo 

da exposição do trabalho.  

Desta forma, o estudo como um todo realiza os três movimentos simultâneos e 

complementares da rigorosidade metódica da Participação Pesquisante proposta por Freitas 

(2004), a saber: (1) a reconstrução da experiência vivida; (2) a problematização das 

convicções gestadas pelos saberes de experiência feitos; (3) a sistematização de novas 

compreensões sobre as situações-limite vislumbradas em função do diálogo com os saberes 

de referência e com a diversidade das interações exercidas. 

Do lugar de pesquisadora, educadora e facilitadora de Biodança, o presente estudo 

constituiu-se numa oportunidade singular para alargar, enriquecer e solidificar a proposta em 

que venho me debruçando ao longo de aproximadamente vinte (20) anos de atuação, 

contribuindo para um melhor posicionamento frente aos desafios que se estabelecem e por 

vezes prejudicam os vínculos entre teoria e prática. 

As narrativas dos testemunhos da experiência de vivência, bem como a exposição de 

episódios vividos neste processo, estão sendo constantemente apresentadas como base 

estruturante para a tessitura teórica estabelecendo uma trama indissociável entre teoria e 

prática. 

O tema aqui tratado configura-se em uma trama conceitual complexa multidisciplinar 

que, como tudo o que não é possível explicar de maneira simples, exigiu que se recorresse à 

metáfora, que “remetendo à ausência, pode ser considerada como uma excelência que revela 

de uma ordem totalmente diferente da receptividade pura”. (LEVINAS, 1993. p. 24). 

Diversos romances, ensaios filosóficos, meditações teóricas poderiam ilustrar os 

capítulos dedicados às reflexões sobre a vida e a educação. Mas a metáfora que melhor 

respondeu, foi a da tessitura da Arte do Filé, que por sua origem, essência e natureza, esta 

representa os muitos fios, mãos e tramas da tessitura, assim como motivos e movimentos das 

artesãs – tal como os processos educativos enquanto tessituras artesanais do viver. 
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O trabalho como um todo, sistematizado de forma análoga com a arte do filé foi 

estruturado em cinco momentos, cada um como um capitulo desta tessitura os quais 

subdivididos em sessões, costuram diferentes aspectos e momentos do processo, assim como 

apresentam as fontes por onde a arte se tece. 

O CAPÍTULO I – O Plano da Trama educativa denuncia a incorporeidade do ethos 

educativo entrelaçando saberes de referência (proposições teóricas) com os saberes de 

experiência feito (episódios da experiência vivenciada) escrito em quatro sessões. Partindo da 

primeira, onde são apresentados os fios e o motivo da rendeira representando respectivamente 

a educação e a ética como aspectos entrelaçados, abre-se o convite às reflexões, acerca da 

educação, seu sentido, suas definições e os limites e possibilidades de sua eficácia com 

relação as suas finalidades. A sequência trata da ciência da trama – demonstrando a relação 

entre educação e epistemologia e as consequências das opções epistemológicas no campo 

educativo, para finalizar o capítulo apresentando aspectos do paradigma da modernidade, 

assim como, porquê este paradigma se encontra em crise e como esta crise rompe com a trama 

educativa prejudicando a ética e inviabilizando o sentido educativo. A quarta sessão apresenta 

a renda rompida – ou a educação fruto da modernidade e de sua crise. 

O CAPITULO II – A Tessitura do filé anuncia a mudança paradigmática considerada 

necessária, e é subdividido em seis sessões: inicia demonstrando como se vai da teorização à 

encarnação da ética distinguindo ética de moral; segue propondo a relação de alteridade como 

possibilidade de humanização situando-se como possibilidade de ética no (com) viver; na 

seqüência esclarece como se opera na prática educativa os conceitos filosóficos sobre ética 

vista como alteridade, enfatizando a relação entre cognição e ética, para apresentar propostas 

educativas convergentes com o compromisso político epistemológico, necessário para as 

mudanças paradigmáticas em favor da permanência da vida. 

O CAPITULO III – Apresenta A identidade da arte, ou seja, o Paradigma 

Biocêntrico proposto por Rolando Toro, esclarecendo a base das teses formuladas nesta 

pesquisa. O capítulo se inicia com a narrativa do percurso por ele percorrido para a 

formulação do Sistema Biodanza até chegar à identidade da arte - ou à Educação Biocêntrica, 

percorrendo-se assim a estruturação da proposta. É apresentado o Princípio Biocêntrico como 

fundamento filosófico da Educação Biocêntrica, a caracterização da Educação Biocêntrica, 

seus fins, seus pressupostos e sua base epistêmico - metodológica – a Vivência Biocêntrica - 

que por representar o principal aspecto deste trabalho, explica-se como ela opera 
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desencadeando aprendizagens significativas e promovendo mudanças existenciais. Costura-se 

assim, a cognição desta proposta educativa. 

O CAPÍTULO IV apresenta A arte da tessitura através da Metodologia da Pesquisa, 

justificando as opções político-epistemológicas, descrevendo o contexto, os participantes, os 

procedimentos, os critérios para tornar o trabalho válido e confiável e respondendo às 

perguntas de pesquisa propostas para este estudo.  

O CAPÍTULO V – apresenta As rendas tecidas: do entrelaçamento entre os saberes 

de referência (teoria) e os saberes da experiência feita (trajetória e pesquisa de campo), foram 

tecidas as teses apresentadas como contribuição deste artesanato. Nas considerações finais, 

apresento as aprendizagens que o processo proporcionou. Em seguida, ressalto algumas 

contribuições deste estudo.  

O trabalho vai se concretizando com o aporte bibliográfico utilizado, apresentado nas 

referências bibliográficas, concluindo-se com os anexos, contendo parte da obra, fundamental 

ao processo: os momentos do processo vivido na participação pesquisante com as pessoas que 

aceitaram o convite de fazer parte desta dança da vida, configurando-se o espaço e as pessoas 

desta pesquisa. 

Espero que este trabalho auxilie aos que também buscam realizar mudanças mediante 

processos de educação, ancorados sob bases e metodologias a favor da vida. 

 

 

  



 

CAPÍTULO I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não tomo consciência de mim mesmo senão por meio dos outros. Deles 
recebo as palavras, as formas, a tonalidade que formam a primeira imagem 
de mim mesmo. Só me torno consciente de mim mesmo, revelando-me para o 
outro, por meio do outro e com a ajuda do outro. 

Bakhtin. 
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1. NA ARTE DO FILÉ COMO METÁFORA ARTESANAL DA EDUCAÇÃO, O 
PLANO DA TRAMA: A INCORPOREIDADE NO (DO) ETHOS EDUCATIVO. 

 

 

Prezados professores 
Sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que 
nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros 
formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém nascidos 
mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados 
por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas 
sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. 
Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas 
hábeis. Ler, escrever, fazer ciência só são importantes para fazer homens e 
mulheres mais humanos 1. 

 

 

1.1 Os fios e o motivo da rendeira: o entrelaçamento entre ética e educação. 

 

 

O apelo apresentado na epígrafe acima representa a razão pela qual a Educação, como 

conceito, o seu sentido e os processos que dela decorrem, prestando atenção na qualidade das 

relações do viver humano mediadas pelos processos educativos e mediadoras deles, 

merecem atenção especial neste estudo, que tem como estatuto epistemológico as atitudes e 

postura dos indivíduos.  

Uma vez que o presente estudo trata das relações e tem como foco como se 

desenvolvem as atitudes e posturas dos indivíduos, este estudo trata ao mesmo tempo de 

educação e de ética.  

A ética surge quando cada pessoa começa a tomar consciência do fenômeno de sua 

reciprocidade. Esta tomada de consciência é provocada no(s) tencionamento(s) das relações. 

A ética está associada ao processo humanizador quando cada ser humano encontra suas 

formas humanas de resolver suas contradições e dilemas por meio das opções que faz. Trata-

se das opções que nascem da tomada de decisão que é pessoal e intransferível. 

 

 

                                                           
1 Autor desconhecido. In DOWBOR, Ladislau (2001). Tecnologias do conhecimento: os desafios da educação. 

http://ppbr.com/id. 
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A ética se preocupa com as formas humanas de resolver as contradições 
entre necessidade e possibilidade, entre tempo e eternidade, entre o 
individual e o social, entre o econômico e o moral, entre o corporal e o 
psíquico, entre o natural e o cultural e entre a inteligência e a vontade. Essas 
contradições não são todas do mesmo tipo, mas brotam do fato de que o 
homem é um ser sintético, [...] ou seja, o homem não é o que apenas é, pois 
ele precisa tornar-se um homem, realizando em sua vida a síntese das 
contradições que o constituem inicialmente. (VALLS, 2006, p. 56) 

 

 

De acordo com Boff (2003), originalmente, as palavras: “ética” e “moral”, vêm de um 

mesmo radical. “Ética” deriva dos sentidos da palavra ethos. A palavra ethos era escrita de 

duas formas: “ηθ 0ς” = êthos, que significa a morada humana, mas também, maneiras de ser 

habituais, caráter, o perfil de uma pessoa. E também “£θ 0ς” = éthos, que quer dizer 

costumes, usos, tradições ou hábito moral. Afirma Boff (2003, p. 33): “ A virtude moral é 

filha de bons hábitos; daí vem que, por uma ligeira mudança, do termo caráter (ηθ 0ς) deriva 

o termo moral. (£θ 0ς)”. 

A ética (êthos) é parte da filosofia. Pauta-se por concepções de fundo acerca da vida, 

do universo, do ser humano e de seu destino, estatui princípios e valores que orientam pessoas 

e sociedades. Uma pessoa é ética quando se orienta por princípios e convicções. Dizemos 

então, que por isso uma determinada pessoa tem caráter e boa índole. Enquanto que a moral 

(éthos) é parte da vida concreta. Trata da prática real das pessoas que se expressam por 

costumes, hábitos e valores culturalmente estabelecidos. Uma pessoa é moral, quando age em 

conformidade com os costumes e valores consagrados. Estes podem, eventualmente, ser 

questionados pela ética. Uma pessoa pode ser moral (segue os costumes até por 

conveniência), mas não necessariamente ética (reconhece convicções e princípios). 

Num sentido amplo, fortemente proposto em diversas bibliografias sobre o tema, a 

questão da ética está associada aos juízos valorativos sobre o que é considerado certo ou 

errado, bom ou mau, permitido ou proibido. Se há uma valoração existem critérios. Tais 

critérios se inscrevem em um conjunto de normas ou valores adotados historicamente em cada 

sociedade. Marcondes (2007) considera esta uma definição importante, uma vez que alerta 

para o fato de que o ser humano deve agir de acordo com os valores da sociedade a qual está 

inserido, para que sua ação possa ser considerada ética.  
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A ética não pode ser vista assim, dissociada da realidade sociocultural concreta. Ainda 

para Marcondes (2007, p. 10) “os valores éticos de uma comunidade variam de acordo com o 

ponto de vista histórico e dependem de circunstancias determinadas”.  

Existe uma associação entre ética e realidade sociocultural concreta. Mas a perspectiva 

por onde o presente estudo se tece, considera que a ética tem sido muito mais tematizada do 

que vivenciada. O estudo da ética quando busca a encarnação dela na vivencia cotidiana, 

opção que ora se realiza, considera o caráter de complexidade da ética, e assume como 

exercício ético as seguintes premissas: 

A tríade humana indivíduo/sociedade/espécie, 

A triuncidade psíquica pulsão/afetividade/razão e  

As antinomias sapiens/demens, faber/mitologicus, economicus/ludens, 

prosaicus/poeticus (cf. Morin, 2007); 

A relação de alteridade como condição para ética (cf. Levinas, 1980, 1993, 1997) e  

A integração humana; a renovação orgânica, a reeducação afetiva e o reaprendizado 

das funções originárias da vida (cf., Toro, 1991, 2002).  

A concretude da ética, ou a sua encarnação, ocorre quando pensamento, discurso e 

ação encontram coerência; assim como quando intenção se comunga com ação. 

Morin (2007), alerta sobre o princípio de incerteza que existe na relação entre 

intenção-ação com o que diz respeito à coerência nas atitudes e postura dos indivíduos no 

âmbito da ética. Enfatizando que é no ato que a intenção corre o risco de fracassar, 

denuncia a insuficiência de uma moral que ignora o problema dos efeitos e conseqüências 

dos seus atos, tal como é proposto por Kant ao situar a essência da moral na intenção.  

Morin (2007, p. 41), reflete que “a doença da moral insular aparece desde que 

percebemos que a ação não poderá realizar a intenção” Este é um dos problemas do idealismo 

que leva à abstração da ética. Ora, como tudo o que é humano, a ética deve enfrentar e lidar 

com as incertezas e contradições; “mesmo supondo-se a consciência do bem e do dever, a 

ética encontra dificuldades sem solução na simples consciência do “fazer bem”, do “cumprir 

seu dever”. Existe um hiato entre a intenção e a ação”. 

Morin estabelece uma relação que é ao mesmo tempo complementar e antagônica 

entre intenção e resultado da ação moral. Explica: “é complementar, pois a intenção moral só 

ganha sentido no resultado do ato; antagônica por causa das conseqüências eventualmente 
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imorais do ato e das consequências eventualmente morais do ato imoral” (MORIN, 2007, 

P.41). Para explicar os efeitos de toda ação, Morin oferece a formulação de ecologia da ação.  

Vejamos explicações do autor: “A ecologia da ação indica-nos que toda ação escapa, 

cada vez mais, à vontade do seu autor na medida em que entra no jogo das inter-retro-ações 

do meio onde intervém. Assim a ação corre o risco não somente de fracassar, mas também de 

sofrer desvio ou distorção de sentido”. (MORIN, 2007, p. 41). 

Ao longo deste trabalho, serão esclarecidas as distinções entre ética e moral buscando 

explicitar as consequentes diferenças em termos de atitudes no âmbito de cada uma delas, 

bem como apresentar os prejuízos que a confusão conceitual relacionada a esta distinção, e a 

prática decorrente desta confusão, encerram. 

Morin (2007) considera a ética como exigência subjetiva proveniente da inter-relação 

entre fatores endógenos, exógenos e a decisão pessoal que nasce da interação entre os dois 

primeiros fatores. Para ele, a ética se manifesta para cada sujeito como interioridade, de 

maneira imperativa como exigência moral.  

 

 

O seu imperativo origina-se numa fonte interior ao indivíduo, que o sente no 
espírito como a injunção de um dever. Mas ele provém também de uma 
fonte externa: a cultura, as crenças, as normas de uma comunidade. Há, 
certamente, também uma fonte anterior, originária da organização viva, 
transmitida geneticamente. Essas três fontes são interligadas como se 
tivessem um lençol subterrâneo em comum. (MORIN, 2007, p. 19) 

 

 

Na perspectiva deste autor, as fontes biológica, individual e social (ou indivíduo, 

sociedade-espécie), são três instancias que formam uma tríade inseparável na dimensão da 

ética, as quais podem ser distinguidas, mas não isoladas. Essas três fontes “estão no coração 

do indivíduo, na sua própria qualidade de sujeito2” (MORIN, 2007, p. 19).  

 

 

 

 

                                                           
2 A concepção de sujeito elaborada por Morin vale para todo ser vivo. “Ser sujeito é se auto-afirmar situando-se 

no centro do seu mundo”. Morin, (2007, p. 19). 
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O indivíduo humano, mesmo na sua autonomia, é 100% biológico e 100% 
cultural. Apresenta-se como ponto de um holograma que contém o todo (da 
espécie, da sociedade mesmo sendo irredutivelmente singular). Carrega a 
herança genética e, ao mesmo tempo, o imprinting3 e a norma de uma 
cultura. (MORIN, 2007, p. 19) 

 

 

Na interação e integração entre indivíduo-sociedade-espécie contem-se, confronta-se, 

confirma-se e transforma-se, o que é inerente ao sujeito em relação com o que é adquirido em 

uma trama tecida por contradições. Uma contradição que vai se complementar tornando-se 

necessária à ética é a condição do sujeito enquanto Eu, a qual possibilita sua singularidade em 

oposição/ligação com o Nós, enquanto possibilidade de reconhecimento desta singularidade. 

A auto-afirmação do sujeito enquanto ser vivo situado no centro do seu mundo 

expresso por Morin (2007) através da noção de “egocentrismo”, comporta ao mesmo tempo 

um princípio de exclusão e inclusão, conforme esquema explicativo apresentado abaixo.  

 
 
Esquema 1 Complementaridade entre os princípios de exclusão e inclusão na constituição do sujeito complexo 
em sua possibilidade ética. Elaborado pela pesquisadora com base na teoria de Edgar Morin (2007). 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

O sujeito comporta de maneira antagônica e complementar os princípios de inclusão e 

exclusão. Não de maneira dualista, mas estando estas contradições coabitando, formando a 

complexidade do sujeito. Enquanto que o princípio de exclusão representa a fonte do egoísmo 

                                                           
3 De acordo com Morin (2007, p. 208), “o imprinting é a marca sem retorno imposta pela cultura, primeiramente 

familiar, depois social, e que se mantém na vida adulta. Inscreve-se no cérebro desde a primeira infância por 
estabilização seletiva das sinapses. Essas inscrições vão marcar irreversivelmente o espírito individual no seu 
modo de conhecer e de agir. A isso se acrescenta e combina a aprendizagem que elimina ipso facto outros 
modos possíveis de conhecer e de pensar. Cf. O Método 4”. 

Princípio de exclusão 

Ninguém pode ocupar o 

espaço egocêntrico onde 

cada um se expressa pelo 

próprio Eu 

Princípio de inclusão 

É incluído o Nós no Eu de cada 

um (casal, família, pátria, 

partido). Conseqüentemente 

se inclui em si esse Nós, 

incluindo o Nós no centro do 

mundo. 

Antagônico 

MAS COMPLEMENTAR 
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a qual exige o sacrifício de tudo (da honra, da pátria, da família), o princípio de inclusão - que 

inclui o Nós no centro do mundo de cada Eu, manifesta-se pelo apego à pessoa próxima desde 

as primeiras necessidades logo ao nascer, desdobrando-se na manifestação de atitudes de 

vinculação, que pode desencadear o sacrifício de si pelos seus, pela comunidade, pelo ser 

amado.  

A elaboração de Edgar Morin, ao mesmo tempo que demonstra o antagonismo e a 

complexidade inerentes aos sujeitos (antagonismos não como dualidades excludentes, mas 

como contradições complementares), explica a dimensão ética como capacidade endógena do 

ser humano, ressaltando a dimensão instintiva, assim como veremos na formulação de Toro. 

A ética, para estes pensadores, não pode ser vista como atitudes de moralidade provenientes 

restritamente de regras culturais ou conceituações abstratas.  

Enquanto capacidade humana, a capacidade de abertura ao Outro, ocorre impulsionada 

por uma necessidade intrínseca. A capacidade ética pode ser assim, desenvolvida mediante 

consideração das potencialidades humanas, como veremos mais adiante. 

 

 

O princípio da exclusão garante a identidade singular do indivíduo; o 
princípio da inclusão inscreve o Eu na relação com o outro, na sua linhagem 
biológica (pais, filhos, família), na sua comunidade sociológica. O princípio 
de inclusão é instintivo, como no passarinho que sai do ovo e segue sua 
mãe. O outro é uma necessidade vital interna4 (MORIN, 2007, p. 20) 

 

 

O ser humano tanto é para si, como para o Outro. Egoísmo e altruísmo fazem parte do 

humano. “O fechamento egocêntrico faz com que o outro nos seja estranho; a abertura 

altruísta o torna fraterno” (MORIN, 2007, p. 20). Assim, de acordo com esta concepção, todo 

olhar sobre ética precisa considerar o egocentrismo como aspecto vital assim como o 

altruísmo como potencialidade fundamental de desenvolvimento humano. “Ser sujeito é 

associar egoísmo e altruísmo. [...] Ou, todo olhar sobre a ética deve levar em consideração 

que a sua exigência é vivida subjetivamente.” 

Caminha-se para uma proposição de estudo sobre ética, e de vivência dela, com base 

em parâmetros que integram as diferentes dimensões existenciais assim como considera a 

interdependência destas dimensões e a complexidade e antagonismos deste processo. Quando 

                                                           
4 Grifo próprio. 
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o tema da ética ultrapassa a reflexão filosófica, idealista, metafísica e se encarna na vida 

vivida por humanos, acolhe-se necessariamente a ambigüidade e complexidade da vida.  

Muitos pensadores têm sugerido que a crise ética de nossa época reflete a 

fragmentação decorrente da maneira de operar que foi se formulando historicamente. Nas 

palavras de Edgar Morin: 

 

 

A crise ética da nossa época é, ao mesmo tempo, crise da religação 
indivíduo/sociedade/espécie. Importa refundar a ética; regenerar as suas 
fontes de responsabilidade-solidariedade significa, ao mesmo tempo, 
regenerar o circuito de religação indivúduo-espécie-sociedade na e pela 
regeneração de cada uma dessas instâncias. (MORIN, 2007, p. 29) 

 

 

A proposta de regeneração formulada por Morin (2007) pode ocorrer por vias 

distintas, tais como o despertar interior da consciência moral, o surgimento de uma fé ou de 

uma esperança, de uma crise, de um sofrimento, de um amor e, hoje, do chamado vindo do 

vazio ético, ou seja, da necessidade que vem da deterioração ética – motivo que impulsiona  a 

presente pesquisa. 

Não se trata, neste sentido, de encontrar um novo fundamento para a ética, mas de dar-

lhe novas fontes: para Morin, novas energias. Trata-se de regenerar a ética no circuito de 

religação entre indivíduo – espécie – sociedade. 

 

 

Esquema 2 - Regeneração do circuito de religação das fontes biológica, individual e social para ética. Elaborado 
por Edgar Morin (2007, p. 30) 
 

 

Indivíduo                       espécie                       sociedade 

 

 

 

Segundo Morin (2007), há fora dessa retomada de forças pelo retorno às fontes e dessa 

religação antropológica, um retorno às origens e uma religação, quase primordiais; vindas da 

origem do mundo através de quinze (15) bilhões de anos luz. Proposta esta, condizente com a 
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noção de um Princípio Biocêntrico formulado por Toro, como será explícitado mais 

amplamente no capitulo III. Para Morin (2007, p. 32), “o nosso universo constitui-se num 

tetragrama dialógico de interações nas quais se combinam de maneira, ao mesmo tempo, 

antagônica, concorrente e complementar”, conforme esquema abaixo. 

 

 

Esquema 3 - Dialogicidade de interações antagônicas e complementares que constituem o universo. Proposto por 
Edgar Morin (2007, p. 30) 
 

 

ordem                  desordem                  interações                   organização 

 

 

 

 

A respeito desta associação afirma Morin, 

 

 

As sociedades animais de vertebrados e mamíferos conseguiram associar 
princípios de religação em vista dos perigos ou inimigos externos e 
princípios de regulação das rivalidades no interior do grupo. As sociedades 
humanas, [...] são, ao mesmo tempo, rivais e comunitárias e organizam-se na 
união pela discórdia ou pela concórdia. Da mesma forma, na escala dos 
indivíduos ou da história humana, vivemos na dialógica da criação-
destruição. (conforme esquema 3)5 (MORIN, 2007, p. 32) 

 

 

Esta relação entre religação e separação para Morin, no entanto, não é uma simples 

relação antagônica, como de Eros e Tânatos, mas é inseparável e complementar. A vida é, 

para este autor, “a união da união e da separação” (MORIN, 2007, p.30) e o que opera a união 

desta religação é por ele chamado de auto-eco-organização.  

 

 

 

                                                           
5 Inserção de nota própria entre parênteses. 



37 

 

A sociedade humana chega a uma nova ordem de religação. Essa ordem 
comporta o mito social que, estabelecendo um ancestral comum para cada 
comunidade e instituindo o seu culto, põe os seus membros em situação de 
fraternidade. As sociedades mais evoluídas, as nações, fundam no mito 
materno-paterno da Pátria a fraternidade comunitária dos “filhos da pátria”. 
[...] as sociedades mais complexas comportam, ao mesmo tempo que a 
própria religação comunitária, antagonismos, rivalidades, desordens, todos 
inseparáveis das liberdades. Além disso, no espírito dos indivíduos, as 
religações acontecem a partir da responsabilidade, da inteligência, da 
iniciativa, da solidariedade, do amor. (MORIN, 2007, p. 35) 

 

 

A ética pode então ocorrer, segundo Edgar Morin, por meio da religação entre 

indivíduo-sociedade-espécie e esta religação é ética. Os antagonismos não podem ser 

desprezados neste circuito de religação, porque fazem parte do processo sendo necessários por 

serem complementares. A ética é vista assim numa perspectiva viva e por isso complexa.  

Proposta esta, convergente com a perspectiva do trabalho ora tecido, com o qual se 

busca ultrapassar a noção de ética somente enquanto categoria abstrata, estabelecendo à 

assunção de uma ética encarnada – a serviço da vida.  

Como se está falando de ética encarnada, relacionando-a à educação, quase é 

desnecessário destacar que se trata de um viver no mundo relacionado às pessoas, já que a 

educação é um fenômeno eminentemente humano. Mas porque estamos propondo um 

paradigma Biocêntrico como alternativa ao antropocêntrico, a preocupação com a vida é 

ampliada, contemplando no mesmo patamar de importância, sem hierarquia, a vida de 

maneira geral. Toda a vida do planeta, incluindo a terra, vista como Gaia.  

Aquele/a que se debruça a esta reflexão partindo da lógica Biocêntrica o faz, tendo a 

noção de que é a partir do humano que se pensa a vida como um todo. Mas realiza este 

movimento, mediante uma relação de alteridade que começa na relação com o Outro – ser 

humano.  

Todo este esforço visa apresentar como proposta a ideia de que relações que se 

estabelecem de forma individualista e sem compromisso com o Outro (Outro = todo ser vivo), 

desenvolvem animais racionais, capazes de desenvolver coisas incríveis. Mas não 

necessariamente seres humanos. (cf. Levinas, 1980).  
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Esta pesquisa assume a perspectiva de humanização proposta pelo filósofo Emmanuel 

Levinas6 (1980), para quem tal humanização não se restringe ao estado do animal racional que 

se diferencia dos outros animais porque foi capaz de evoluir da auto-defesa, utilizando as 

próprias  garras, passando pelas lanças, até as armas (nucleares) que se construiu. Mas requer, 

para que o homem - enquanto animal que se diferencia dos outros seres vivos - se torne 

humano, a necessidade de algo mais do que a racionalidade fragmentada, tecnicista e bélica 

que desenvolveu pessoas que usam a inteligência para maquinar formas requintadas de ataque 

à vida. Este estudo propõe que a humanização, a qual a epígrafe almeja, inclui o 

desenvolvimento que capacite a relações de cuidado, relações de alteridade. 

Alteridade (do latim alter = “outro”) significa etimologicamente a qualidade do que é 

outro. “O Outro é aquele que não sou eu” (ARANHA E MARTINS, 1993, p. 377). 

Para Levinas (1980), alteridade significa a relação onde o mesmo (eu) acolhe o outro 

incondicionalmente, em sua integralidade sem interpretá-lo ou objetificá-lo. A fim de olhar o 

outro na sua alteridade é necessário olhar infinitamente, ou melhor, acolhê-lo, além das 

características objetificantes (papel que representa, função que ocupa). Quando não me 

detenho mais nas características superficiais e objetificantes, acolho o outro em si mesmo, 

como ele é. Então, acolho-o na sua alteridade. Como? Não o encarando apenas como 

racionalidade, pois esta objetifica-o. Mas a partir de uma nova relação.  

É possível associar as explicações de Morin à proposta levinasiana. Vejamos:  

Morin demonstra que a relação de contradição entre os princípios de exclusão onde o 

Eu está fechado em si mesmo e o princípio de inclusão no qual é acolhido o Nós no centro do 

mundo do próprio Eu, representa, apesar da contradição e por causa dela, a 

complementaridade necessária à ética por ser inerente ao humano. Propõe que a ética ocorre 

mediante a religação das fontes biológica-individual-social e afirma que as contradições são 

inevitáveis, necessárias e complementares, ressaltando desta forma, o caráter de complexidade 

da ética. 

                                                           
6 O filósofo Emmanuel Levinas nasceu em Janeiro de 1906 em Kaunas, na Lituânia. Realizou seus estudos 

secundários na Lituânia e Rússia, seus estudos de Filosofia em Estrasburgo, de 1923 a 1928 e seu doutorado 
em Friburgo em 1928 e 1929 junto de Husserl e Heidegger. Foi naturalizado francês em 1930; professor de 
filosofia na Universidade de Poitiers em 1964, de Paris-Nanterre em 1967 e da Sorbona em 1973 até sua morte 
em 25 de dezembro de 1995. Fonte: Pelizzoli (2002). 
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Levinas realiza um movimento em sua proposição ética. O indivíduo percorre um 

percurso que vai do gozo de suas necessidades pessoais para a transcendência e abertura ao 

Outro.  

Estabelecendo uma relação entre as duas propostas: aos olhos de Levinas, o sujeito – 

individualista - ainda preso em suas necessidades (momento em que segundo Morin, 

representa a dimensão do princípio de exclusão – centramento do Eu), caminha em direção à 

transcendência – ou à abertura do mesmo (eu) ao Outro na relação de Alteridade (lugar do 

percurso que Morin situa como o princípio da inclusão no qual o Nós é acolhido no centro do 

mundo do Eu).  

Entretanto, Levinas radicaliza as condições de possibilidade da ética. Para além da 

acolhida do Outro, é necessário uma postura de responsabilidade gratuita para com o Outro. A 

relação do Nós - ou a relação de alteridade – é assimétrica. A acolhida do Outro pelo mesmo 

(eu), na perspectiva levinasiana, não pode limitar-se à necessidade que o eu tem, naturalmente 

do Outro. Não se limita ao encontro com o Outro para saciar a necessidade do mesmo (eu), 

ultrapassa-se o egoísmo. Por isso trata-se de uma relação de transcendência. A partir do 

estágio inicial deste percurso, o encontro entre o Eu e o Outro ocorrido inicialmente pela 

necessidade natural (momento em que segundo Levinas o indivíduo ainda está na fruição, 

preso ao gozo de suas necessidades – ainda como animal), caminha para a transcendência – 

momento em que o Outro interpela o mesmo (eu) – chama-o à responsabilidade e à abertura 

gratuita à relação de alteridade. Só a partir desta nova relação, da relação de alteridade, o 

animal se humaniza. 

Para Levinas, a relação de alteridade é condição para a ética, e esta condiciona a 

humanização. Segundo este filósofo, enquanto o homem viver apenas na fruição, no gozo de 

suas necessidades pessoais, de forma individualista, não passará de um animal racional. Neste 

estágio não há ética e, portanto não acontece a humanização. Enquanto animal racional o 

homem ainda está preso. Não é livre. É escravo de si mesmo, uma vez que está ainda preso 

exclusivamente às suas necessidades, não permitindo que o outro se expresse, não enxergando 

o outro em sua própria manifestação, impossibilitando a relação de plenitude, a qual exige que 

cada um dos dois (ou mais) se manifestem plenos. Ou seja, só há ser humano quando houver, 

na relação, responsabilidade do eu para com o Outro. 

Esta nova forma de relação recebe o nome de ética, pois exige a totalidade do meu ser 

na acolhida ao outro em sua alteridade. Isto pode ser traduzido como responsabilidade. Trata-
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se de ressignificar as relações estabelecidas: outras prioridades, outro tempo, outro espaço e 

outro movimento. Acolho o outro em minha integralidade. Só a partir daí, posso acolhê-lo em 

sua alteridade. Não há espaço para a fragmentação. 

Para que haja a humanização é necessária a abertura ao outro e à coletividade, o que já 

aponta para a necessidade de se alterar os modelos educativos onde a competitividade ainda 

está presente. 

De acordo com Pivatto (1995), vivemos a urgência de uma proposta ética como 

alternativa para a realidade atual. Neste sentido, desenvolvem-se novas possibilidades e 

perspectivas e, entre estas, situamos a filosofia de Emmanuel Levinas, proposta que se encerra 

com a reconstrução da subjetividade, não mais como intersubjetividade em conexão com as 

estruturas de uma consciência intencional, ou como nos moldes de uma subjetividade como 

ontologia fundamental, mas como possibilidade ética em que a subjetividade e a satisfação 

somente das necessidades pessoais de cada um não é o essencial, pois a pessoa é convocada à 

responsabilidade e a voltar-se para o outro, a disponibilizar-se.  

A perspectiva levinasiana busca, assim, tecer outra trajetória e outra modalidade de 

sentido, de orientação, e redimensiona a própria vida em sociedade, principalmente daqueles 

que historicamente têm ficado à margem tanto da sociedade quanto do direito a uma vida 

digna, resguardando assim o sentido da educação: o sentido do humano.  

A perspectiva de ética a partir de relações de acolhida e abertura ao Outro é proposta 

por outros pensadores, além de Levinas. 

Para Maturana (1999), a ética acontece na relação por meio das vivências de 

reconhecimento do outro, como legitimo outro no espaço de convivência, e tem origem 

biológica, encontrando fundamento instintivo para sua expressão. Neste reconhecimento do 

outro, como legitimo outro (cf. MATURANA, 1999), as atitudes pessoais passam a ser 

espontâneas e inspiradas pelas raízes biológicas do amor (cf. MATURANA & VARELA, 

2001) assim como pelas vantagens gregárias de convivência.  

Historicamente tem se atribuído à ética, a tomada de consciência ou a conscientização. 

A ética tem sido pensada, estudada e discutida desde a antiguidade, estando este tema 

presente como nunca na atualidade. No entanto, atitudes e posturas éticas têm sido cada vez 

mais raras. Dada a quantidade de tratados sobre este tema, os escassos testemunhos de postura 

ética são inexpressivos, o que resulta nas atuais crises da humanidade e de humanidade.  
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Para Rolando Toro (1999), o principal problema reside no fato de ter sido a ética 

pensada, estudada, discutida e não vivenciada. A reflexão sobre ética sem a vivência leva à 

abstração que não oferece resultados para a vida prática. De acordo com Toro, (1999 p. 123), 

“a ética surge quando a consciência e a afetividade se integram. Não existe uma ética 

normativa. A consciência ética tem componentes afetivos como a ternura, a compaixão, a 

empatia, o sentido de justiça, e surge do sentimento de amor infinito”.  

As ações individuais compromissadas com a vida (do outro e do meio) levam às 

relações de alteridade, e representam a possibilidade de uma ética encarnada. Neste caso, 

esta tomada de decisão não ocorre por coerção moral, mas mediante a integração entre 

consciência e afetividade.  

Rolando Toro trata da ética promovendo uma inversão do que foi proposto na tradição 

ocidental. Para ele, a capacidade de o ser humano tomar decisões a favor do outro, e a favor 

da vida, depende da sensibilização e abertura de cada um frente ao outro. Esta capacidade é 

provocada mediante a integração das diversas dimensões humanas, sendo que o 

desenvolvimento da afetividade é condicionante, e a dimensão estética7, é dimensão de 

fundamental importância para este desenvolvimento afetivo. Segundo ele, a percepção 

estética é alcançada através da capacidade de sentir o mundo como cenestesia possibilitando a 

integração entre sensibilidade e afetividade. 

A capacidade de vínculo entre o eu, o outro e o mundo, é de natureza afetiva e requer 

criatividade existencial. Assim, a estética é o resultado da sensibilidade cenestésica que 

estimula e desenvolve o potencial humano de afetividade. O autor ressalta entretanto que, 

como o contexto atual não favorece relações de afetividade, a criatividade existencial passa a 

ser indispensável e a criatividade humana tem origem biológica, estando ligada a dimensão 

estética, assunto que ainda será bem explorado no capítulo III. A breve explicação de Toro, 

que segue, antecipa o que pode ser o inicio da compreensão de suas elaborações. 

 

 

                                                           
7 A dimensão estética, proposta por Rolando Toro como uma dimensão importante à ética é tratada do ponto de 

vista orgânico. Portanto, de uma forma mais profunda do que a “simples” observação de uma obra de arte ou o 
deleite da dimensão de fruição que a estética proporciona. Tal esclarecimento faz-se necessário, uma vez que 
para Levinas, a estética pode representar o perigo do anestesiamento da consciência que provocaria a alienação 
do mesmo para com o sofrimento e necessidades do Outro. Fonte: Toro (1999). 
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A gênese fundamental do sentimento estético não está na abstração formal e 
sim na sensação cenestésica. A dimensão estética está na capacidade de 
perceber no próprio corpo, os processos integrativos de prazer ou desagrado 
de ordem implícita advindas das sensações internas das vivencias no 
inconsciente vital. (TORO, 1999 p. 123). 

 

 

A dimensão estética ocupa, assim, um importante lugar nos processos educativos, uma 

vez que proporciona o desenvolvimento da sensibilidade cenestésica, e de forma integrada, 

estimula a afetividade que, para o autor, é indispensável à ética. Pode-se observar que esta 

perspectiva acentua o caráter de integração de diferentes dimensões humanas, já destaca por 

Morin como condição para a ética. 

Sanclair Lemos (1998) acolhendo a perspectiva de Toro nos proporciona um 

acréscimo importante ao oferecer uma proposição diferenciada sobre o entendimento do que 

venha ser consciência - categoria importante para o estudo sobre ética. Este autor propõe 

como exigência à ética, a dimensão do que chama de “Plenitude” humana, situando-a como 

possibilidade de uma vivência ética encarnada e não mais abstrata. Vejamos. 

Lemos (1998, p. 13), vê a ética como algo inerente ao ser como consciência. Mas 

enfatiza a necessidade de esclarecer o que denomina como consciência: “Consciência aqui, 

compreendida não como consciência limitada, como ego, de percepção delimitada da 

realidade, mas consciência como a essência de expressão do ser como uma totalidade” Tal 

visão de ética como inerente à consciência á partir da concepção proposta, funda-se 

basicamente no instinto: “ instinto compreendido como força organizadora e propulsora da 

vida” (LEMOS 1998, P. 13). Para este autor, a articulação: “o animal-homem é diferente do 

homem”, corresponde a um raciocínio não ético.  

 

 

Esta afirmação encerra uma elaboração racional-cognitiva para tentar poder 
explicar o que não pode ser compreendido através do pensamento. Porque a 
ética em si, está relacionada com esse impulso básico que permite a 
organização da vida, e se estabelece absolutamente na vivencia. (LEMOS, 
1998, p. 13).  

 

 

Ou seja, para ele, a elaboração racional-cognitiva nega dimensões importantes, e por 

esta razão, o pensamento e as elaborações a partir desta articulação carecem de ética. Esta 
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proposta enfatiza a necessidade da relação entre ética e educação como caminho a ser 

percorrido em direção a uma ética encarnada. 

Lemos adverte sobre as conseqüências do ponto de vista prático, das concepções 

abstratas sobre ética, que descomprometem o sujeito. Ele convida a prestar atenção na 

premissa exemplificada abaixo: 

 

 

O conhecimento de si e da realidade é limitado a uma descrição da realidade, 
descrição esta, que parte da percepção de alguma coisa que passa a ser 
considerada como realidade por aquele que a descreve. Então, vivência ética 
seria um processo transcendente capaz de perceber e revalidar a vivência de 
realidade, onde cada um de nós passa a sentir-se Um no movimento do todo. 
(LEMOS, 1998, p. 13). 

 

 

Tal reflexão torna-se tão abstrata (fala-se do todo, do cosmos, de sentir-se um – com o 

todo), que acomoda o indivíduo: uma vez que tudo isto está tão longe, justifica-se que se 

busque por toda uma vida, sem que se alcance uma realização existencial, o que possibilita 

que se “leve” justificadamente “uma vida não ética”, uma vez que está localizada a ética 

numa longínqua conexão cósmica (metafísica). 

A proposição da ética elaborada por Lemos se fundamenta na proposta do Princípio 

Biocêntrico, formulada por Toro. A proposição de um Princípio Biocêntrico vai des-acomodar 

esta postura. A partir da percepção de que cada um faz parte de um todo maior, que se 

desenvolve na constatação simples (ainda que complexa) da interdependência que exige 

responsabilidade e compromisso, se estabelece uma conexão entre o mesmo (eu) com o Outro 

e com o meio. Este é um “estado” que pode ser facilitado pela vivência Biocêntrica. E este 

estado que favorece esta percepção resulta na capacidade de vivenciar profundamente os 

momentos da vida, o que significa viver com plenitude. 

Nesta perspectiva, plenitude é um estado necessário à ética e, não se refere a uma 

plenitude abstrata.  

Vejamos como Sanclair Lemos exemplifica: 
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Temos um copo d’água transparente, cheio, pequeno. E aqui um copo d’água 
transparente cheio grande. Pergunto se um copo pequeno cheio é menos 
cheio do que um copo grande cheio. Ambos estão cheios. Tanto o pequeno 
quanto o grande são plenos. (pleno e cheio vem da mesma raiz – pleno 
significa cheio). Então plenitude significa a capacidade de vivenciar a 
intensidade de ser o que cada um é, dentro de sua realidade vivencial, seja 
ele um copo pequeno ou um copo grande. Ao me perceber um copo pequeno 
cheio, sou pleno. [...] Quando esta plenitude de ser trasborda, esse trasbordar 
– não antes – podemos chamar de Amor. (LEMOS, 1998, P. 13) 

 

 

Para Sanclair Lemos (1998, p. 13), sem a vivência da plenitude, não há o acesso ao 

amor e então não se estabelece as condições para que “se consiga ouvir” o coração. A 

vivência de plenitude é o que possibilita que a resposta do coração do Outro, à pergunta feita 

pelo mesmo (eu), não seja uma (auto) ilusão. Ou mais ainda, para que o coração do Outro, 

possa falar ao mesmo (eu) sem que algo lhe seja perguntado. “É na vivência do Amor, nesta 

plenitude que surge a ética, dentro mesmo do amor”. 

Compaixão, consciência, sabedoria e ética, deixam de serem conceitos abstratos, 

pensados a partir de corações vazios; “passam a ser uma realidade vivenciada a partir do 

coração transbordado de plenitude”  (LEMOS 1998, p. 13). Assegura ainda que, 

comportamentos regulados por códigos de ética de qualquer natureza, de qualquer tipo, são 

comportamentos regulados por normas não éticas. Desta forma, sugere “que se dê aos códigos 

o valor que lhes cabe, buscando a vivência que brota da plenitude de se perceber parte do 

todo” (LEMOS, 1998, P.13) por isso responsável e compromissado. 

A proposta de Lemos se estabelece com base na relação, como necessária à ética, 

enfatizando que não se trata de qualquer relação, mas sim, uma relação de plenitude; relação 

esta, operada sob a religação entre as fontes biológica, individual e social (cf. MORIN, 2005), 

que é possível através da vivência (cf. TORO, 2002). 

 

 

Vivência como um processo transcendente que surge no Encontro, criando 
permissão para que todos os envolvidos evoluam. Um processo 
transcendente de florescimento que aparece no encontro sensível com a 
realidade cotidiana, nossa realidade vivida. (LEMOS, 1998, p. 13) 

 

 

Esta perspectiva, que acolhe as anteriores, distingue necessidades instintivas de 

necessidades culturais. Tal distinção situa-se como um dos elos entre Levinas e Toro. As 
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necessidades viscerais (diferente das pseudo – necessidades - as quais são originadas pela 

cultura) levam à abertura ética, uma vez que, operando a partir das vantagens gregárias 

resultam em atitudes de cuidado na convivência com o Outro como característica de uma 

vivência de plenitude. 

Feliciano Flores (2006), a meu ver, é muito feliz em seu comentário a respeito desta 

ética instintiva a que se refere Rolando Toro, Sanclair Lemos, Humberto Maturana e Edgar 

Morin: 

 

 

Esta ética instintiva não se coaduna com condutas impostas ou com a 
competição individualista. [...] Reconhecer o outro, implica muito mais do 
que uma atitude moral de “respeito humano”: significa desenvolver pelo 
outro uma relação emocional que se exprime na afetividade, no amor 
incondicional aos semelhantes, na relação fraterna, solidária e altruísta. 
(FLORES, 2006, p. 61) 

 

 

A partir das propostas dos respectivos autores, atitudes e postura de cuidado, 

compromisso e responsabilidade, assim como a sensibilidade são imprescindíveis à ética. 

Estas capacidades, segundo Toro (2002), são desenvolvidas a partir da possibilidade de 

expressão do que ele compreende por “Potenciais de desenvolvimento humano” (como 

veremos). Os processos educativos são desta forma, fundamentais à ética. Daí a importância 

de associar ética e educação. 

Este estudo assume a concepção de educação proposta por Maturana (1997), quando 

propõe que educação e vida são sinônimos, e que os processos educativos ocorrem nas 

vivências, desde as cotidianas até as formalizadas. Para o epistemólogo chileno, o viver 

humano, no e com o mundo, está intimamente ligado aos processos educativos uma vez que 

convivendo uns com os outros, as pessoas se transformam e transformam seu modo de viver. 

O modo de viver de cada um é afetado pelo modo de viver do outro no espaço de convivência. 

Esta afetação é, pois, um educar que acontece mesmo espontaneamente, podendo ser 

desprovido de intencionalidade.  

Este viver em relação exige de cada um da relação um posicionamento e uma 

responsabilidade, ao mesmo tempo em que a própria relação e o processo das vivências, vão 

transformando cada indivíduo, ou seja, o ser humano se faz na relação como explicitado por 

Pivatto (2004, p. 256): “cada ser humano surge como um ser, ou como um eu em devir”.  
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A relação entre processos educativos com o fenômeno de “criação existencial” que se 

encerra na concepção de educação formulada por Maturana demonstra que a proposição ética 

neste autor, reside na indissociável relação entre o viver no mundo e os processos educativos.  

Se os processos educativos ocorrem nas relações; se a educação está sendo concebida 

como sinônimo de processos de vida; e se a ética ocorre justamente na e por causa das 

relações, não é possível se falar em educação sem se falar em ética, mesmo nos processos 

educativos espontâneos (informais). Ademais, os processos educativos planejados e 

monitorados (os formais, institucionalizados), sempre visam a um fim (como veremos). Neste 

caso está mais ainda evidente a relação indissociável entre ética e educação. 

Como já explicitado por Pivatto (2004, p. 8), “o tema da ética é de suma importância e 

atualidade inquestionável. [...] pode-se dizer que a atualidade da ética, como também sua 

crise, acompanha a evolução do próprio homem e de sua história individual e social, portanto, 

são de sempre”. 

Por fim, para além da relação indissociável entre educação e ética que impossibilita o 

estudo e reflexão de uma sem a outra, o contexto atual em que a educação e a própria vida 

humana encontram-se em crise – num contexto de ameaça atômica, guerras em curso, e 

crimes cotidianos, demonstrando brutalmente que falta o essencial, justificam-se ainda mais 

atrelar o estudo de ambas.  

 

 

Hoje a dimensão ética do ser humano e da sociedade sem esquecer ou 
diminuir tudo o que diz respeito ao sistema ecológico, inserido no cosmos – 
é sentida não apenas como problema reservado para uma elite de 
especialistas e alguns interessados, mas é assumida como um desafio 
dramático que atinge praticamente todas as pessoas e sociedades fazendo 
com que cada ser humano e cada cidadão responsável se sinta como 
obrigado a intervir comunicativamente, constituindo-se em assunto 
incontornável de discussão. (PIVATTO, 2004, p. 8) 

 

 

A reflexão trata, pois, da educação num sentido amplo, enquanto fenômeno 

eminentemente humano, dinâmico e complexo, que ocorre em toda parte através das relações 

de convivência entre as pessoas, e da ética enquanto possibilidade de relações humanas. Por 

uma educação ética para ser humanizadora. 
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Na medida em que passa a ter intencionalidade, a educação é sistematizada e 

monitorada. Sempre de acordo com critérios que se relacionam a aspectos ideológicos e 

respondendo aos interesses do grupo no qual está inserida, como é possível perceber nas 

considerações de Carlos Rodrigues Brandão ao dizer que: 

 

 

Quando um povo alcança um estágio complexo de organização de sua 
capacidade e de sua cultura; quando ele enfrenta, por exemplo, a questão da 
divisão social do trabalho e, portanto, do poder, é que ele começa a viver e a 
pensar como problema as formas e os processos de transmissão do saber. É a 
partir de então que a questão da educação emerge a consciência e o trabalho 
de educar acrescenta à sociedade, passo a passo, os espaços, sistemas, 
tempos, regras de prática, tipos de profissionais e categorias de educandos 
envolvidos nos exercícios de maneiras cada vez menos corriqueiras e menos 
comunitárias do ato, afinal tão simples, de ensinar-e-aprender. (BRANDÃO, 
2006, p. 17) 

 

 

Ao tratar de educação de forma ampla, acolhendo a concepção de Maturana, é 

necessário esclarecer, ainda que brevemente, que a educação ocorre em âmbitos diferentes.  

Os processos educativos que acontecem natural e espontaneamente sem planejamento, 

avaliação ou sistematização prévios situam-se no âmbito da educação informal. Por 

exemplo, a educação que ocorre no interior da família, ou no cotidiano, quando se aprende e 

se ensina através dos gestos, sem atenção, na maioria das vezes, para o fato de se estar 

causando influências. 

Os processos educativos que acontecem propositalmente, com planejamento, avaliação 

e sistematização situam-se no âmbito da educação formal, a exemplo da educação 

institucionalizada. 

A debatida “crise da modernidade tardia” (SZTOMPKA, 1998) que trouxe à tona o 

questionamento da racionalidade científica como única legítima, mobilizando novos campos 

de produção de conhecimentos e áreas até então invisíveis ou não tratadas como 

conhecimentos ou saberes educativos (Gohn, 2009), passa a legitimar uma heterogeneidade de 

saberes cuja expressão extrapola os muros da educação formal, instituindo estes espaços 

educativos e, sobretudo os processos educativos operados a partir deste reconhecimento, 

como educação não formal, conforme esclarece Gohn (2009), 
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Outras dimensões da realidade social, igualmente produtoras de saber, 
vieram à tona, tais como as que advêm do mundo das artes, do “mundo 
feminino” das mulheres, do corpo das pessoas, das religiões e seitas, da 
cultura popular, das aprendizagens do cotidiano, via a educação não-formal. 
(GOHN, 2009p. 30) 

 

 

De acordo com Gohn (2009), a Educação não formal é um espaço concreto de 

formação com a aprendizagem de saberes para a vida em coletivos. Esta formação envolve 

aprendizagens tanto de ordem subjetiva relativa ao plano emocional e cognitivo das pessoas, 

como aprendizagem de habilidades corporais, técnicas, manuais etc., que os capacitam para o 

desenvolvimento de uma atividade de criação, resultando um produto como fruto do trabalho 

realizado (GONH, 2009, p. 31). 

Para esta autora, “as práticas da educação não-formal se desenvolvem usualmente 

extramuros escolares, nas organizações sociais, nos movimentos, nos programas de formação 

sobre direitos humanos, cidadania, práticas identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões 

sociais”. (GOHN, 2009, p. 31) 

Nesta perspectiva, a educação não-formal designa um processo com várias dimensões 

tais como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a 

capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 

desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os 

indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de 

problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos 

fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa ao seu 

redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica, etc. São 

processos de auto-aprendizagem e aprendizagem coletiva adquirida a partir da experiência em 

ações organizadas segundo os eixos temáticos: questões étnico-raciais, gênero, geracionais e 

de idade, etc. (GOHN, 2009, p. 31). 

Segundo Gadotti (2005), a educação não-formal é mais difusa, menos hierárquica e 

menos burocrática. Seus programas, quando formulados, podem ter duração variável, a 

categoria espaço é tão importante quanto a categoria tempo, pois o tempo da aprendizagem é 
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flexível, respeitando-se diferenças biológicas, culturais e históricas. A educação não-formal 

está muito associada à ideia de cultura1. 

Para COX (2004) não é adequado, nem possível, definir e distinguir de forma estanque 

educação formal de educação não formal, dada a dimensão educativa presente em todos os 

espaços de interações humanas. Neste caso, esta autora adota a expressão “práticas de 

educação não formal” e “práticas de educação formal”, para discutir sobre as especificidades 

de cada uma delas. Escreve a referida autora: 

 

 

Pela locução nominal "práticas de educação", desígno todas as 
práticas sociais cotidianas que, do nascimento à morte das 
pessoas, sem conhecer descanso, constituem instâncias do ensinar 
e do aprender os saberes de que todas as sociedades necessitam 
para prosseguir na reinvenção ordinária da vida de seus grupos e 
seus sujeitos. Aprender e ensinar são experiências ubíquas na 
vida dos homens em sociedade. A educação confunde-se com a 
vida concreta e cotidiana dos grupos humanos. Aprender não é 
uma questão de opção — estamos condenados a aprender, 
queiramos ou não. (COX, 2004, p. 136) 

 

 

Estas práticas de educação são vistas por Cox (2004) como práticas de trocas; práticas 

interacionais, que ocorrem nas interações estabelecidas nos encontros inerentes dos 

agrupamentos humanos.  

 

 

Quando uso a locução "práticas de educação não-formal", penso 
que, onde há homens interagindo, há homens, consciente ou 
inconscientemente, transmitindo e reinventando saberes. Assim, 
práticas de educação não-formal são todas as práticas cotidianas. 
Onde há gente vivendo, há gente ensinando e aprendendo. 
Práticas de educação não-formal misturam-se com a vida — 
enquanto trabalham, se divertem, brigam, amam e convivem, os 
homens se educam de mil maneiras que nada ou muito pouco 
lembram das técnicas pedagógicas escolares. Há quem designe 
tais formas comunitárias patentes ou latentes de ensinar-aprender 
pelo termo "socialização". Como se pode ler numa formulação de 
Brandão (1981, p. 32), com sabor de trocadilho, viver o fazer faz 
o saber. (COX, 2004, p. 136). 
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Esta proposição converge com a definição de educação de Maturana (1997) a qual 

fundamenta o conceito de educação desta tese, assim como se inspira na reflexão de Carlos 

Rodrigues Brandão (1981) quando afirma o que segue: 

 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços 
da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-
ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os 
dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: 
educação? Educações. (BRANDÃO, 1981, p. 7) 

 

 

A partir destas reflexões pode-se compreender que, a distinção dos âmbitos educativos 

em formal e não formal ocorre para acentuar a dimensão educativa que ocorre nas relações 

humanas mesmo fora do contexto educativo institucionalizado, seja este processo 

“controlado” ou não, assim como para reconhecer as diferentes expressões que estiveram 

historicamente negligenciadas no escopo de um modelo de produção científica fundada na 

racionalidade da razão (GOHN, 2009), visto que, outras racionalidades estão 

predominantemente presente nos trabalhos desenvolvidos no campo da educação não-formal, 

junto a centenas ou milhares de pessoas que participam de projetos sociais comunitários.  

A partir destas proposições, é possível compreender que a educação como fenômeno 

inerente as relações sociais não podendo ser, por isso, denominada de forma unívoca. Assim, 

concordando com Brandão (1981), pode-se sim dizer que há várias educações. Neste 

sentido, a educação não-formal está presente também no âmbito da educação formal quando,  

 
 
Os que sabem: fazem, ensinam, vigiam, incentivam, demonstram, 
corrigem, punem e premiam. Os que não sabem espiam, na vida 
que há no cotidiano, o saber que ali existe, vêem fazer e imitam, 
são instruídos com o exemplo, incentivados, treinados, 
corrigidos, punidos, premiados e, enfim, aos poucos aceitos entre 
os que sabem fazer e ensinam com o próprio exercício vivo do 
fazer. Esparramadas pelos cantos do cotidiano, todas as situações 
entre pessoas e a natureza — situações sempre mediadas pelas 
regras, símbolos e valores da cultura do grupo — têm em menor 
ou maior escala a sua dimensão pedagógica. Aí todos os que 
convivem aprendem, aprendem da sabedoria do grupo social e da 
força da norma dos costumes da tribo, o saber que torna todos e 
cada um pessoalmente aptos e socialmente reconhecidos e 
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legitimados para a convivência social, o trabalho, as artes da 
guerra e os ofícios do amor. (BRANDÃO, 1981, p. 20 e 21) 

 

 

Os processos educativos informais influenciam as proposições educativas formais, 

uma vez que cada sujeito traz suas implicações para a relação. E estas implicações que 

conferem uma indexalidade às atitudes na relação, se tecem influenciadas pela educação 

formal, entre outros fatores. Só escaparia disto, uma pessoa que jamais tivera freqüentado a 

educação formal. Este processo implica uma relação complexa entre o viver no mundo e os 

processos educativos formais e informais, onde a educação formal influencia o modo de viver 

no mundo e este a desenha, promovendo a relação indissociável e interdependente entre 

educação formal, não formal e informal.  

Por esta razão, será apresentada neste capítulo, a definição de educação proposta por 

alguns pensadores selecionados com base nas opções epistemológicas que subjazem esta 

pesquisa, na tentativa de se refletir criticamente acerca da educação atual, buscando 

evidenciar as convergências e divergências das concepções apresentadas com a Educação 

Biocêntrica.  

A crítica ora estabelecida está 1) comprometida com a ética da alteridade. Assim, na 

primeira parte deste capitulo, são tecidas reflexões filosóficas sobre a educação e suas 

implicações; 2) busca propor uma ética encarnada e a serviço da vida. Por isso situa-se num 

contexto mais amplo que contempla a educação formal, mas ultrapassa-a na medida em que o 

viver humano forja processos educativos, que ocorrem também de maneira natural não 

formalizado, que influenciam e são ao mesmo tempo influenciados pela educação formal 

(institucionalizada).  

Após apresentar tais reflexões, ainda neste capítulo, será apresentada uma síntese 

histórica que demonstra as influências que construíram e fortaleceram o paradigma da 

modernidade, que deu origem ao antropocentrismo e que é caracterizado pela racionalidade 

fragmentada, pela quantificação e pela técnica. Esta apresentação é relevante porque vivemos 

hoje influenciados por este paradigma. E esta pesquisa concluiu, juntamente com outros 

estudos realizados sobre o tema, que, a lógica operante construída sob influencia da ciência 

moderna e mantida, sobretudo por interesses econômicos representa um dos problemas à 

educação, para a ética e para a vida.  
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Diversos autores, desde os anos oitenta (80), têm contribuído para a formulação deste 

enfoque: Capra, (1975, 1982, 1996); Freire, (1983); Maturana, (1990, 1997, 2003); Grün, 

(1996); Deleuze, (1998); Delors, (1999); Gutiérrez e Prado, (1999), Cerletti e Kohan, (1999); 

Gadotti, (2000); Pelizzoli (1999, 2003), Mészáros, (2005); Duarte Jr. (2006), Morin (2005, 

2010) entre outros. Apresentando diferentes abordagens, todos estes autores concordam ou 

convergem em ao menos um ponto, fortemente destacado na obra de Grün (1996, p. 22): 

“nossa civilização é insustentável se mantidos(s) o(s) nosso(s) atual (is) sistema(s) de 

valores”.  

A opção por tratar de educação estabelecendo como estatuto epistemológico atitudes e 

postura dos sujeitos, relacionando educação e ética, remete à observação e análise sobre 

valores.  

Os valores dos indivíduos que passam a corresponder aos valores de uma sociedade, se 

desenvolvem mediante uma relação entre as influências familiares construídas e fortalecidas 

através da educação informal, em relação com a forte influência que exerce os espaços 

educativos formais. O viver no mundo estabelece uma interconexão de aprendizagens 

ocorridas na educação informal que são trazidas para o ambiente da educação formal sendo, 

neste contexto, confirmadas, confrontadas e transformadas. Se o espaço educativo da 

educação formal recebe influências da modernidade tecnicista, esta influencia os valores que 

movem atitudes e postura dos indivíduos em suas relações com os outros: outro 

indivíduo/outro meio.  

Como a finalidade é destacar os elementos deste processo histórico para refletir sobre 

a educação, diante das inúmeras faces deste processo, o farei através da categoria da práxis, 

por compreender que todo o processo educativo que interfere no humano e no mundo visa a 

uma práxis. Por isso é importante vigiar a qualidade desta práxis. 

No final deste capitulo pretende-se apontar os principais problemas do paradigma da 

modernidade e porquê este se encontra em crise, enfatizando suas consequências no campo 

educativo a partir da dimensão epistemológica. Para que, na sequência do referencial teórico, 

seja mais bem aproveitada a reflexão sobre a ética, e sua relação com a educação com intuito 

de que estes antecedentes teóricos forneçam sentido ao capítulo sobre Educação Biocêntrica e 

principalmente: subsidiem as análises e conclusões realizadas a partir da experiência de 

pesquisa. 
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Os referenciais teóricos apresentados serão ilustrados constantemente com episódios, 

de experiências vividas, aqui denominadas testemunhos da experiência de vivência. 

 

 

1.1.1  A espessura da trama: reflexões acerca da educação e do seu sentido. 

 

 

Aranha & Martins (1993) retomam Gusdorf (1978) com sua expressão de que o 

homem não é o que é, mas o que não é para fazer alusão à afirmação de que o homem não se 

define por um modelo que o antecede, por uma essência que o caracteriza, nem é apenas o que 

as circunstâncias fizeram dele, mas se define pelo lançar-se no futuro, antecipando por meio 

de um projeto, a sua ação consciente sobre o mundo. Para as autoras, esta condição atua de 

forma ambígua: de certa forma fragiliza o homem, na medida em que ele perde a segurança 

característica da vida animal em harmonia com a natureza, mas, o que parece ser sua 

fragilidade, é justamente a característica humana da capacidade de produzir sua própria 

história. 

Este fazer-se a cada instante acontece nas relações entre os homens e mulheres no e 

com o mundo e levou o ser humano, ao longo da historia da humanidade, a buscar 

incessantemente compreender o mundo onde vive e atribuir sentido a este mundo e as suas 

ações, desencadeando processos educativos. O entendimento sobre o mundo e o sentido 

atribuído às ações no mundo, correspondem a um conjunto de valores que são construídos a 

partir de desejos, anseios e aspirações dos indivíduos.  

A reflexão sobre a cotidianidade dos seres humanos, seja a mais simples, como a mais 

complexa, como por exemplo a reflexão sobre o sentido da vida, representa o exercício do 

filosofar e também a ética, tratada neste momento em duas dimensões 1) do ponto de vista 

prático (da ética encarnada), trata das decisões pessoais e intransferíveis diante dos dilemas 

existenciais; e 2) da ética enquanto balizadora de parâmetros de convivência social, como 

estudo e reflexão sobre os costumes e ações humanas, estas refletidas e refletindo visões 

paradigmáticas que são resultantes das opções epistemológicas historicamente construídas. 
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A filosofia se manifesta no ser humano como uma forma de entendimento 
que tanto propicia a compreensão da sua existência, em termos de 
significado, como lhe oferece um direcionamento para sua ação, um rumo 
para seguir ou, ao menos, para lutar por ele. Ela estabelece um quadro 
organizado e coerente de visão de mundo sustentando, consequentemente, 
uma proposição organizada e coerente para o agir. (LUCKESI, 1994, p. 23). 

 

 

Se a ética é a própria vida que é vivida conforme os costumes resultantes das escolhas 

consideradas corretas ou aceitáveis, estas reflexões se relacionam às ações (atitudes), que 

sempre são resultantes de escolhas relacionadas aos valores elencados a partir destas reflexões 

(filosofias de vida). A interpretação e compreensão do mundo que gera uma concepção 

filosófica da realidade ocorrem de diferentes formas, por todas as pessoas independentemente 

de sua escolaridade ou classe social. Esta é uma necessidade de todos os seres humanos, 

realizada, conforme Luckesi (1994, p. 23), como que para “iluminar” o caminho percorrido. 

Os indivíduos agem no mundo a partir do que consideram “certo ou errado, bem ou mal”, ou 

seja, do que interpretam do mundo e da realidade, seja esta interpretação explicitada, ou 

estando ela num nível inconsciente.  

Afirmar que todos possuem uma filosofia de vida, significa reconhecer que as pessoas 

se orientam por valores. A reflexão crítica sobre o sentido e significado da realidade e das 

ações humanas representa o exercício filosófico que des-obscurece a massificação de um agir 

diário inconsciente. É a possibilidade de se fazer escolhas sobre qual o sentido que vamos dar 

a nossa existência, como nos alerta Luckesi ao afirmar o que segue: 

 

 

Se nós não escolhermos qual a nossa filosofia, qual é o sentido que vamos 
dar a nossa existência, a sociedade na qual vivemos nos dará, não imporá a 
sua filosofia. E como se diz que o pensamento do setor dominante da 
sociedade tende a ser o pensamento dominante da própria sociedade, 
provavelmente aqueles que não buscarem criticamente o sentido para sua 
existência assumirão esse pensamento dominante como o seu próprio 
pensamento, a sua própria filosofia. Quem não pensa, é pensado por outros. 
(LUCKESI, 1994, p. 25).  

 

 

As diferentes compreensões de mundo levam a concepções que influenciam o agir 

humano nos diferentes campos de atuação. Estas formas de compreensão da realidade são 
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influenciadas e influenciam o meio e sua historicidade, uma vez que ao mesmo tempo 

representam a interpretação do mundo e um mecanismo de ação no mundo.  

Assim, a educação enquanto um campo de atuação tem sido proposta e desenvolvida 

de acordo com concepções que retratam compreensões distintas sobre o mundo e os sujeitos. 

Vale destacar que o pensamento filosófico estabelecido pode estar a serviço do pensamento 

dominante, como é o exemplo do pensamento filosófico-político dos filósofos gregos, como 

aponta Luckesi (1994, p. 28), expressaram a sociedade aristocrata ateniense, ou como no 

sentido oposto, quando o pensamento filosófico contribui para a transformação de 

desigualdades, a exemplo da filosofia de Karl Marx entre outros. Ou seja, “o pensamento 

filosófico constituído não é “limpo”, neutro, mas, sim embebido de história e de seus 

problemas, de seus interesses e aspirações”.  

Como a educação, enquanto prática humana, é influenciada por uma concepção 

filosófica, é fundamental refletir filosoficamente sobre seu sentido buscando conhecer que 

concepção fundamenta a prática educativa, uma vez que, “a prática pedagógica está articulada 

com uma pedagogia, que nada mais é que uma concepção filosófica da educação. Tal 

concepção ordena os elementos que direcionam a prática educacional” (LUCKESI, 1994 p. 

21).  

Mas para conhecer os fundamentos que levam a distintas práticas educativas com 

interesses diferentes é necessário elucidar o que se entende por Educação, tarefa que não é 

simples, uma vez que Educação é um conceito carregado de significados que não são 

unívocos. As diferentes conceituações subsidiam práticas da formação humana, resultando em 

práticas diversas provenientes de diferentes entendimentos. Estes diferentes entendimentos, 

no entanto, não ficam no campo abstrato. Na medida em que a educação acontece na 

convivência humana, ela acaba por delinear o modo de viver em sociedade, e configura o 

mundo em que vivemos. Ter consciência disto pode ser um passo para efetivação das 

transformações necessárias no contexto social. Neste sentido justifica-se, dedicar alguns 

parágrafos sobre os significados atribuídos à educação a fim de que estes contribuam à 

formulação da tese apresentada nesta pesquisa. 

Desta forma, sendo impossível e desnecessário abordar na sua totalidade os diversos e 

diferentes significados atribuídos à educação, seguirei apontando-os sob a perspectiva de 

alguns pensadores que, como já explicitado anteriormente, foram intencionalmente 

escolhidos, de acordo com as opções epistemológicas que subjazem esta reflexão. 
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1.1.2  As cores dos fios: definição (definições) de educação. 

 

 

De acordo com Martins (2005), Educação, etimologicamente, é a forma nominalizada 

do verbo educar e tem origem latina em duas expressões: educare, que significa alimentar, 

cuidar, criar, referindo-se a todo ser vivo; e educere, remetendo ao sentido de tirar para fora, 

de conduzir para modificar um estado.  

Para Flores (2006 p. 53), “educação é o processo de possibilitar e incentivar o ser 

humano a ‘sair para fora’, expressar todas as suas potencialidades, tirar de dentro tudo aquilo 

que o revela como ‘ser humano”. A definição acima traz o pressuposto de que há um 

potencial no ser humano e que o processo educativo poderia contribuir à realização do 

humano, caso este, tenha condições de expressar-se. 

A perspectiva sobre a qual este estudo se tece, considera adequada e relevante esta 

proposição a qual diz respeito ao potencial que pode ser desenvolvido mediante a expressão 

genuína do ser. A fim de enfatizar a importância da relação nos processos educativos, o 

estudo considerou ainda outras proposições de definição, buscando uma definição que 

sustente a elaboração que tece a tese ora apresentada. 

Para Humberto Maturana (1997, p. 30) educação acontece na convivência. Segundo 

este autor, “educar se constitui no processo pelo qual a criança e o adulto convivem com o 

outro e ao conviver com o outro se transforma espontaneamente de maneira que seu modo de 

viver se encontra progressivamente, mas congruentemente com o outro no espaço de 

convivência”. Tal perspectiva considera que em todo tempo ocorre o educar de maneira 

recíproca, onde as transformações estruturais que decorrem deste processo são contingentes a 

uma história no conviver dos sujeitos históricos que configuram a realidade vivida de acordo 

com o que foi aprendido no conviver. De acordo com último autor citado “La educación como 

“sistema educacional” configura um mundo y los educandos confirman em su vivir el mundo 

que vivieron em su educación. Los educadores, a su vez, confirman el mundo que vivieron al 

ser educados em El educar”. (MATURANA, 1997 p. 30). 

Segundo Álvaro Vieira Pinto (1991), a educação comporta dois significados, sendo 

um restrito e outro amplo. Para este pensador, as fases infantil e juvenil da vida do ser 
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humano, referem-se ao significado restrito, atribuído pela pedagogia clássica convencional 

sistematizada que para ele reduz seu significado e a aceitação deste limitado conceito 

acarretaria um erro lógico, filosófico e sociológico.  

Em seu sentido amplo, que para Vieira Pinto (1991, p.17) é o sentido autêntico, “a 

educação diz respeito à existência humana em toda a sua duração e em todos os seus 

aspectos”. Trata, portanto, de todas as fases do indivíduo e dos seus diferentes âmbitos 

(formal, informal e não formal). A educação assume assim, um caráter histórico-

antropológico, que de acordo com Álvaro Vieira Pinto, assume as seguintes características: é 

um fato existencial, social e processual, é um fenômeno cultural, é sempre fruto do processo 

econômico da sociedade sendo disforme com relação à desigualdade social, é uma 

modalidade de trabalho social e um fato de ordem consciente, é um processo exponencial na 

medida em que se multiplica por si mesma com sua própria realização, sendo por essência 

concreta e por natureza contraditória e é uma atividade teleológica, isto é, sempre visa a um 

fim. 

As definições apresentadas são convergentes e em suas diferentes especificidades se 

complementam explicitando as diferentes dimensões do processo educativo e contemplando a 

complexidade desta dimensão do desenvolvimento humano, assim como demonstram que a 

educação se faz no processo humano social e histórico tratando-se, portanto, de um processo 

dinâmico e em aberto.  

Com base nas proposições apresentadas educação, na perspectiva deste estudo, 

contempla os seguintes pressupostos: há que se considerar nos processos educativos que há 

um potencial que o ser pode desenvolver, na medida em que tiver espaço e oportunidade de se 

manifestar genuinamente; educação, diz respeito ao desenvolvimento humano em suas 

trajetórias de vida, desde o momento de seu nascimento e ao longo de sua existência; a 

relação é a essência do processo educativo - estas relações de convivência, ao mesmo tempo 

em que influenciam o viver no mundo, ou seja, a forma como a sociedade se organiza, 

também são influenciadas por estas diferentes formas de organização social que são 

influenciadas por sua vez, pela cultura subjacente a esta sociedade. E estas múltiplas formas 

de organização social que possibilitam as transformações da pessoa, a fim de que ela possa 

atingir graus mais elevados de realização pessoal e bem-estar social, uma vez que, como 

afirma Franco (1990 p. 5), “a educação tem como função primordial possibilitar a plena 

realização do humano”.  
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As definições apresentadas até então, permitem interpretar que a essência dos 

processos educativos está nas relações estabelecidas e estas provocam repercussões sociais e 

marcas históricas. Daí, a importância de centrarmos atenção na qualidade das relações em 

qualquer empreitada educativa. Por isso, embora as definições apresentadas satisfaçam o 

sentido de educação que se busca resguardar neste estudo, ainda é necessário buscar 

proposições que enfatizem elementos que contemple as dimensões subjetivas do 

desenvolvimento humano destacando a qualidade das relações que se estabelecem, para em 

seguida apresentar uma proposta educativa que ofereça mecanismos à qualificação destas 

relações.  

Para Emmanuel Levinas (1980) a ação educativa é caracterizada pela relação de 

alteridade, onde o outro exige uma resposta que significa responsabilidade do eu para com 

o outro. A educação é vista como hospitalidade – acolhida ao outro. A relação educativa é, 

para este filósofo, uma relação constitutivamente ética.  

Neste caso, todo processo educativo deve desencadear saberes que contribuam para a 

realização humana a partir de atitudes e postura ética. 

Temos à disposição excelentes formulações sobre o conceito de educação, bem como 

esclarecimentos pertinentes com relação à sua finalidade. A grande questão que não quer (e 

não pode) calar nas vozes de todos/as aqueles/as que se comprometem com ela, é a pergunta 

sobre se na prática, os processos educativos, sobretudo os formais, tem conseguido contribuir 

para o desenvolvimento de um ser humano cujas potencialidades são desveladas e 

desenvolvidas e seus aprendizados o levam a saberes que contribuam para a realização 

humana a partir de atitudes e postura ética. 

Segundo Barcena e Mélich (2000, p. 125), a educação aspira uma ética ideal, mediante 

uma genuína preocupação em acolher e proteger o que há de mais humano no homem. E a 

partir de sua contribuição os sujeitos irão estabelecer formas éticas de convivência em 

sociedade. “La voz interior que puede reclamar a todo educador es, asi, custodiar la presencia 

de la humanidad em cada uno”. 

Os mesmos autores, entretanto, lamentam junto com muitos outros pensadores, o fato 

de que mesmo tendo a educação a nobre intenção de uma ação e reflexão educativa voltada 

para o acolhimento da alteridade ela não tenha, na história (história esta que alcança sua pior 

expressão de horror nos campos de concentração de morte, durante as guerras mundiais), 

impedido que se destrua o rosto humano nas diversas formas inventadas pela barbárie dos 
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totalitarismos, representadas desde as guerras propriamente ditas, como de uma ciência 

desumana e um progresso belicoso.  

 

 

Termina este milênio y nos preguntamos cómo es posible que um siglo 
tendido hacia el progresso y la civilización, um siglo asentado em um pasado 
recorrido de parte a parte por cânticos de alabanza a la luz de la razón, a la 
liberdad y a la dignidad humanas como pilares fundamentales de uma cultura 
basada em uma vocación humanista, no haya podido impedir que otros seres 
humanos, capaces de llorar y emocionarse por sufrimiento del outro em el 
transcurso de uma evocación literária, quedasen impetérritos frente a su 
próprio crimen. (BARCENA e MÉLICH, 2000. p. 126) 

 

 

Também preocupados com um processo educativo humanizador, pode-se destacar a 

contribuição de outros pensadores que, ao definirem a educação, propõem um fazer educativo 

que contemple dimensões subjetivas do desenvolvimento de um humano cuja capacidade de 

com-viver no mundo ultrapasse a mera racionalidade técnica, e contribua para que as pessoas 

não cometam atrocidades frente à vida. 

Adorno (1995) considera que o processo educativo tem a finalidade de propiciar a 

capacidade para auto-reflexão, para que o educando ao longo de seu desenvolvimento seja 

capaz de auto determinar-se a não participar da barbárie que, para ele, significa um impulso 

de destruição que o homem traz consigo. Este impulso de destruição se manifesta nas diversas 

formas de agressividade possíveis. Desde as sutilezas do dia a dia, até acontecimentos como 

os dos campos de extermínio da segunda grande guerra mundial. Pode-se perceber a 

preocupação deste pensador, sobre os efeitos nocivos que a educação pode ter sobre a 

formação de um indivíduo. Para o filósofo, as possibilidades de mudar as condições que 

proporcionam acontecimentos violentos e destrutivos que levam aos pressupostos que 

geraram Auschwitz, estão atreladas a fatores políticos e sociais que são muito mais difíceis de 

interferir, uma vez que estão imersos em um modelo de sociedade capitalista, onde os 

interesses econômicos exercem pressão sobre os sistemas políticos, científicos e culturais e, 

por consequência, sociais. Mas ele vê na educação uma possibilidade de desenvolver nos 

indivíduos a capacidade de pensar alternativas a estas condições que levaram a sociedade às 

guerras.  

A fim de transformar em prática educativa exercida as reflexões filosóficas e as 

definições de educação tecidas a partir da contribuição dos referidos filósofos e apresentadas 
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por educadores e pensadores da educação, faz-se necessário procurar estabelecer uma relação 

entre tais concepções e proposições com o que ocorre na prática em termos de educação. Na 

sequência deste trabalho será enfatizado que, de maneira geral, as atitudes e posturas dos 

indivíduos em nossa sociedade representam mais características de individualismo, e 

indiferença, do que atitudes éticas. A afirmação de que tais atitudes e posturas decorrem de 

processos educativos (formais e informais), leva ao questionamento sobre a educação. 

Para isso é necessário uma análise sobre os parâmetros que balizaram as práticas 

educativas que contribuíram à formulação dos valores que formam as sociedades atuais, 

principalmente o que denominados como sociedade ocidental.  

Tendo sido exposta a opção por refletir sobre educação filosoficamente, demonstrada a 

relação entre ética e educação, tratando-se de uma ética encarnada e a serviço da vida, e 

tendo percorrido alguns conceitos de educação para se formular a concepção de educação 

desta tese, os parágrafos a seguir objetivam refletir sobre que parâmetros têm 

predominantemente subsidiado as práticas educativas, a fim de procurar elucidar o que tem 

prejudicado o desenvolvimento de valores a favor da vida. 

Proponho a reflexão sobre os fundamentos filosóficos que desencadeiam opções em 

termos de educação e ciência, com a finalidade de identificar, como sugere Prigogine (2009), 

as bifurcações das quais iremos todos nos deparar neste caminho de pensar e praticar 

educação e ciência. Nestas bifurcações, temos a oportunidade de fazermos escolhas. A 

reflexão filosófica, como sugere Luckesi (1994), auxilia a análise sobre os educandos e 

educadores e para onde se irá caminhar neste processo no qual estamos todos inseridos.  

Trata-se de pensar não de uma forma exclusivamente racional, desconectada dos 

sentimentos, mas com amor, philia8, o que pode ativar a intuição capaz de nos apontar qual 

ramificação da bifurcação seguir.  

 

 

                                                           
8 "Philia" (em grego: "φιλíα" transliteração para o latim:"philia") retirado do tratado de Ética a Nicômaco de 

Aristóteles, o termo é traduzido geralmente como "amizade", e às vezes também como "amor. Aqui, o termo 
está sendo utilizado para designar um pensamento imbuido de sentimento afetivo em oposição a uma forma de 
pensar influenciada pela modernidade que propoe um pensamento racional desprovido de sentimentos e 
abstrado desprovido de encarnação. Fonte:Blackburn (1997). 
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1.2 Como se tece a renda? A ciência da trama: educação e epistemologia. 

 

 

Pensar educação é realizar um exercício epistemológico. Epistemologia 

etimologicamente é definida como o estudo da verdade (“episteme” = verdade; “logos” = 

conhecimento; “ia” = arte de).  

Na Grécia antiga, o filósofo Platão (228/27 – 347 a.c) propõe o termo episteme 

significando ciência. A ciência para este filósofo e em toda filosofia grega (clássica), se 

sobrepõe à “mera” opinião (= doxa) por isso a ciência representa a verdade. A filosofia 

moderna, que como veremos mais adiante se esforça para romper com o legado da filosofia 

clássica e medieval provocando inclusive a distinção e separação entre filosofia e ciência, não 

consegue desfazer-se totalmente da tradição, e um dos aspectos que herda, da tradição 

filosófica grega, é o da supremacia da ciência como a verdade a ser percorrida, levando esta 

valorização ao extremo: como a verdade absoluta. Daí a associação entre ciência e verdade à 

atribuição do conceito de episteme.  

Sergio Franco (1991) atualiza o sentido etimológico destacando que hoje se concebe 

epistemologia como uma área do conhecimento humano que estuda os critérios de verdade 

das ciências, ligando-se àquilo que a filosofia chama de “teoria do conhecimento” ou 

“gnosiologia”, ciência (do latim = scientia, significa conhecimento). Este autor propõe um 

enfoque mais abrangente de epistemologia: “partindo do conhecimento do conhecimento 

(gnosiologia) vai em direção às construções sistemáticas deste conhecimento feitas pelo 

homem: as ciências” (FRANCO, 1991, p. 9). A elaboração de Franco (1991) levou-me a 

percepção sobre a relação que há entre educação e ciência com o conhecimento produzido, 

assim como me proporcionou a reflexão crítica sobre o papel da educação formal na 

construção dos valores que movem atitudes e postura dos indivíduos. Tendo epistemologia o 

significado de estudo da ciência, e estando ciência (episteme) concebida como conhecimento, 

epistemologia representaria o estudo do conhecimento, significando um aprimoramento do 

conhecimento (do latim = scientia, de sciens = conhecimento, sabedoria). Daí a expressão 

popular que diz que aquele/a que tem ciência de um fato, sabe sobre o fato, o que lhe “daria” 

condições de agir “corretamente” (ou eticamente) exemplificado pelo trocadilho COM + 

Ciência para designar consciência.  
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A experiência destes vinte (20) anos de trajetória como educadora, tendo sido 

professora alfabetizadora, tendo tido a experiência de lecionar em todas as etapas de ensino, 

sobretudo após os anos de experiência com os cursos superiores que “formam” os 

profissionais das áreas diversas, me fizeram concluir que falta algo nesta conjunção de com + 

ciência = consciência para que um indivíduo, a partir do esclarecimento, realmente aja 

conscientemente, ou seja, coloque em prática aquilo que “supostamente” sabe. Nem sempre a 

expressão popular a qual afirma que “aquele que tem ciência, (tem o conhecimento de um 

fato, ou dos fatos), sabe sobre o assunto; e por isso tem a sabedoria de por em prática o que 

sabe, agindo conscientemente (eticamente)”, se concretiza na prática. Não basta um 

conhecimento fragmentado. É necessário integrar razão e afetividade, crítica e criatividade, 

pensamento e ação, identidade e alteridade, para que se coloque em prática o que se sabe para 

se agir eticamente. E esta integração está ainda muito distante nas práticas educativas 

exercidas na educação formal as quais, ainda caracterizada pela ciência moderna tecnicista 

separam (conteúdos, disciplinas, indivíduos) ao invés de integrar.  

Neste sentido um estudo sobre educação e ética, em meu ver, exige a reflexão sobre 

epistemologia e ciência a fim de se identificar as opções político-epistemologica realizadas 

que sustentam as proposições educativas, assim como também precisa proporcionar a devida 

crítica às pesquisas e elaborações científicas, quando estas estiverem ainda sendo realizadas, 

sob a lógica da suposta rigorosidade científica, que na verdade encobre a pretensa e 

equivocada neutralidade científica comprometedora do ponto de vista do compromisso social 

ou da ética científica. Este exercício desvela o papel da educação no fazer científico, como 

“formadora” dos sujeitos (pesquisadores, cientistas, profissionais das diferentes áreas), e 

instrumento que influencia pensamentos, sentimentos e atitudes capazes (ou não) de 

desenvolver o compromisso com as opções político-epistemológicas.  

Nas aulas na(s) universidade(s) em que exerço a docência, junto às turmas, gastamos 

certo tempo dialogando sobre o significado do conceito de epistemologia a fim de caminhar 

partindo de sua definição etimológica até a elaboração de um significado que atribua sentido 

ás necessidades atuais, para ultrapassar a mera abstração que por vezes desencadeia um 

esvaziado discurso acadêmico que encontra lugar somente entre as quatro paredes da 

academia, tornando-se inútil (do ponto de vista teleológico) até mesmo a ela.  

É com a mesma intenção que me debruço no exercício de pensar educação assumindo 

esta ação como exercício epistemológico. Este exercício epistemológico assume aqui a 
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perspectiva de Edgar Morin (2005), quando propõe uma epistemologia da complexidade 9 que 

integra os diversos modos de pensar, opondo-se ao pensamento linear, reducionista e 

disjuntivo. De acordo com Izabel Petraglia (1995) Morin propõe um pensamento que une e 

não separa todos os aspectos presentes no universo. Considera a incerteza e as contradições 

como parte da vida e da condição humana e, ao mesmo tempo, sugere a solidariedade e a ética 

como caminho para a religação dos seres e dos saberes. Este pensador entende o ser humano 

como um ser complexo, capaz de se auto-organizar e de estabelecer relações com o outro, e é 

nessa relação de alteridade que o sujeito encontra a autotranscendência, superando-se, 

interferindo e modificando o seu meio num processo de auto-eco-organização a partir de sua 

dimensão ética, que reflete seus valores, escolhas e percepções do mundo.  

Assim, quando me refiro ao exercício epistemológico como reflexão sobre educação 

situo-o não de forma restrita como o estudo da ciência, nem somente sobre o estudo do 

conhecimento. Mas quero dizer que, ao pensar sobre os fundamentos da educação sendo esta 

considerada em seus diferentes âmbitos, buscando relacionar estes fundamentos com as 

práticas educativas e com as atitudes e postura dos indivíduos a partir destas práticas, ou seja, 

sobre a ética encarnada, estamos nos debruçando ao estudo epistemológico da educação e 

afirmando ser este um exercício importante para toda a reflexão sobre ética na educação. Cabe 

enfatizar que o presente estudo se funda na concepção de que, a reflexão ou o exercício 

epistemológico sem a vivência é insuficiente. São necessários que se realizem estes 

movimentos de pensar e refletir concomitantemente com a vivência. Assim, como a vivência 

sem a reflexão e sistematização do que é elaborado a partir das transformações por ela 

desencadeadas não contribuiria para as mudanças que são necessárias à educação.  

As mudanças são possíveis. E o movimento que desencadeia a mudança é o da 

vivência à consciência. A proposta aqui apresentada de se tecer parâmetros epistemológicos 

biocêntricos à educação em favor da ética nasce da vivência. 

Um exemplo de esperança que nos arrebata para a ação movida pelas transformações 

pelas quais estamos todos passando, no âmbito das práticas científicas, é percebido quando 
                                                           
9 Termo oriundo da Cibernética, que incorpora à sua obra a partir da década de 60. Complexidade segundo 

Edgar Morin significa: “termo que abrange vários elementos que são membros e participantes do todo, como 
ele afirma “complexus – o tecido que junta o todo” (MORIN, 1997d, p. 15). Nas palavras e Morin: “desde os 
meus primeiros livros, confrontei-me com a complexidade, que se tornou o denominador comum de tantos 
trabalhos diversos que a muitos pareceram dispersos. Mas a própria palavra complexidade não me vinha ao 
espírito, foi preciso aguardar os finais dos anos 60 para que ela surgisse veiculada pela teoria da informação, 
pela cibernética, pela teoria dos sistemas, pelo conceito de auto-organização e para que emergisse sob a minha 
caneta, ou antes, sobre o meu teclado” (MORIN, 1990, p. 10). 
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Ilya Prigogine, cientista prêmio Nobel de química, nos convida a investir no reencantamento 

de todas as esferas da vida, integrando ciência razão e paixão. Tal como Rolando Toro, este 

cientista coloca a criatividade como prioridade máxima na aposta que faz nas possibilidades 

de uma nova aliança entre natureza, homem e cosmo, como é possível perceber em um trecho 

de sua “Carta para as futuras gerações”, apresentado a seguir.  

 

 

[...] Em minha mensagem às futuras gerações, gostaria de propor argumentos 
com o objetivo de lutar contra os sentimentos de resignação ou impotência. 
As recentes ciências da complexidade negam o determinismo, insistem na 
criatividade em todos os níveis da natureza. O futuro não está dado. O 
grande historiador francês Fernand Braudel escreveu: “Eventos são como 
poeira”. Isto é verdade? O que é um evento? Uma analogia com 
“bifurcações”, como são estudadas na física do não equilíbrio, surge 
imediatamente. Essas bifurcações aparecem em pontos especiais nos quais a 
trajetória seguida por um sistema se subdivide em “ramos”. Todos os ramos 
são possíveis, mas só um deles será seguido. No geral não se vê apenas uma 
bifurcação. Elas tendem a seguir em sucessão. Isso significa que, até mesmo 
nas ciências fundamentais, há um elemento temporal, narrativo, e isso 
constitui “o fim das certezas”. [...] O mundo está em construção, e todos 
podemos participar dela. (PRIGOGINE, 2009, p. 13) 

 

 

Uma vez que a filosofia propicia a interpretação das aspirações, desejos e anseios de 

um grupo humano e que, através da educação (a partir de suas escolhas epistemológicas), essa 

interpretação é disseminada; e se, através das concepções filosóficas de educação são 

produzidos os fazeres científicos acadêmicos que resultam no exercício profissional das 

diversas áreas em nossa sociedade, incluindo os profissionais que irão pensar a educação 

como ciência, abre-se necessariamente o desafio de pensarmos qual é o sentido para a vida, 

do conhecimento que estamos produzindo atualmente no fazer educativo e cientifico? Esta é a 

epistemologia a que me refiro e a que interessa a este estudo. 

O questionamento sobre o sentido para a vida do conhecimento construído exige 

compreender que a concepção sobre como se dá (ou se constrói) o conhecimento nos 

indivíduos também não é unívoca. E esta gama de diferentes abordagens (ou concepções) 

ocasionou práticas educativas diferenciadas, o que resultou em processos educativos que 

realizados de diferentes formas cada uma delas ancoradas em diferentes pressupostos 

epistemológicos resultaram em diferentes valores que movem a sociedade. Estas diferentes 
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concepções epistemológicas propostas historicamente repercutem na educação e em outras 

áreas da atuação humana. 

Neste processo histórico, em meio a distintas explicações sobre o conhecimento e o 

desenvolvimento humano, destaco duas grandes vertentes epistemológicas que são opositoras: 

a vertente que pressupõe a realidade como dada independentemente do sujeito; e a vertente 

que concebe a realidade como dependente das ações humanas. Tais concepções divergentes 

formulam duas preponderantes e distintas teorias sobre o conhecimento, quais sejam: o 

inatismo e o empirismo. Cada uma delas desencadeia diferentes abordagens pedagógicas, 

que repercutem e comprometem por consequência, a ética. 

Das filosofias racionalista, idealista e apriorista, desenvolve-se uma teoria baseada na 

crença de que as características e capacidades básicas de cada ser humano (personalidade, 

valores, comportamento, formas de pensar) são inatas. Ou seja, já estariam praticamente 

prontas no momento do nascimento ou potencialmente definidas e na dependência do 

amadurecimento para se manifestar.  

Inspirada na epistemologia empirista (e positivista) é formulada a concepção 

comportamentalista ou behaviorista (behaviour = “conduta”), a qual admite, quanto à origem 

do conhecimento, que este provenha unicamente da experiência, negando a existência de 

princípios puramente racionais. Expoentes dessa doutrina (Francis Bacon, Tomás Hobbes, 

John Locke e Augusto Comte), privilegiam a ação da cultura e os meios como fatores 

exclusivos da formação da conduta humana. 

Foi significativa a influência destes postulados para a educação e psicologia. Uma 

série de pesquisas e estudos foi elaborada a partir destes pressupostos (como as desenvolvidas 

por Ivan Pavlov, Burrhus Skinner entre outros). O behaviorismo, paradigma predominante na 

psicologia durante a primeira metade do século XX, insere-se justamente nesta tradição 

epistemológica. 
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1.2.1 O filé ao gosto das rendeiras: repercussões das concepções epistemológicas 

na educação. 

 

 

A Análise sobre como foi tratado o problema da produção do conhecimento pelo 

homem, no campo educativo, nos remete as duas predominantes correntes epistemológicas: o 

empirismo e o apriorismo, conforme foi apresentado. A perspectiva epistemológica 

empirista acolhe a Psicologia behaviorista (ou comportamentalista), representada 

principalmente por J. Watson e B. F. Skinner. 

De acordo com esta abordagem epistemológica, o conhecimento é produzido a partir 

da experiência, como explica Sérgio Franco: 

 

 

O que conhecemos vem dos objetos com que entramos em contato. O 
conhecimento está na natureza e o homem apenas o capta. Na relação sujeito 
- objeto (condição necessária para que haja conhecimento) é o objeto que 
imprime o conhecimento no sujeito através de um esquema Estímulo-
Resposta, ou mesmo Resposta-Reforço. (FRANCO, 1991, p. 10) 

 

 

O Behaviorismo alicerça sua concepção de aprendizagem na ideia do 

condicionamento. Ainda, segundo Franco, a aprendizagem, para esta abordagem, situa-se 

como o fenômeno que resume todo o processo de formação dos comportamentos humanos.  

 

 

Dentro de sua concepção positivista de ciência, os behavioristas consideram 
que o homem é como que uma caixinha preta na qual não se enxerga nada 
do que ocorre dentro, somente o que nela entra e o que dela sai. Assim, um 
estímulo gera uma resposta e isto basta. Deste modo, a aprendizagem passa a 
ser defendida como uma modificação do comportamento que aquele que 
ensina gera (ou impõe) naquele que aprende. (FRANCO, 1991, p. 11) 

 

 

Como se pode perceber, para o behaviorismo, há uma supervalorização do objeto em 

detrimento do sujeito. É o meio que faz o indivíduo. 
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O                                               S 

 

Dentro desta concepção de conhecimento, a prática pedagógica consistirá 
basicamente na transmissão de conteúdos do professor ou de alguma 
máquina de ensinar, para o aluno. Sendo assim, o verdadeiro sujeito da 
aprendizagem não é, neste caso, o aluno, mas o professor, ou aquele que 
planeja o ato de ensinar. O aluno está reduzido a um mero objeto, resultado 
do trabalho do educador. (FRANCO, 1991, p. 11) 

 

 

A perspectiva epistemológica denominada apriorismo acolhe a psicologia da Gestalt 

(ou da forma). Segundo esta proposição epistemológica, o conhecimento se produz porque há 

na pessoa uma capacidade interna - inata (“a priori”) que lhe permite conhecer.  

Segundo Franco, 

 

 

Esta teoria supervaloriza a percepção como função básica para o 
conhecimento da realidade. A Gestalt analisa as leis da percepção e nota que 
a pessoa, na verdade, organiza sempre o lado perceptivo de modo a ser-lhe 
inteligível. É assim que, por exemplo, ao olharmos nuvens no céu, 
enxergamos formas variadas: (cachorros, ovelhas, etc.). Estas formas não 
estão propriamente lá, mas alguns aspectos da forma das nuvens nos fazem 
“ver” tais formas. (FRANCO, 1991, p. 11) 

 

 

De acordo com esta epistemologia, o processo de conhecimento está praticamente todo 

definido pela percepção, o que faz com que, segundo Franco, na supervalorização da 

percepção, esta, para a Gestalt é confundida com a cognição.  

Para os aprioristas, o conhecimento é possível porque temos uma capacidade 

perceptiva que nos é interna e inata, então o conhecimento não depende objeto exterior ao 

sujeito, mas muito mais, do próprio sujeito.  

 

 

S                                              O 
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Na relação cognoscitiva sujeito - objeto encontramos a supremacia do sujeito, o que 

faz com que as práticas pedagógicas inspiradas na Gestalt atribuam muita importância para a 

motivação, que seria a maneira do professor estimular o aluno, para possibilitar que este 

venha a aprender. 

Sérgio Franco alerta para o fato de que, aparentemente, esta abordagem foca a atenção 

no educando, mas demonstra que, na prática, não serão consideradas as necessidades dos 

educandos. 

 

 

Podemos pensar, então, que a Gestalt valoriza mais o sujeito do que o objeto 
no processo de conhecimento, pelo menos ela gera uma pedagogia centrada 
no aluno. Na prática não é verdade. Pois como o professor estará 
fundamentalmente preocupado em provocar o interesse do aluno, sua prática 
estará muito voltada às técnicas de motivação, gerando uma prática muito 
parecida com a do professor behaviorista, que se preocupa com a 
organização de estímulos ou de contingências de reforço. Em suma, 
novamente o professor coloca-se como centro da educação e o aluno 
reduzido a um produto deste processo. (FRANCO, 1991, p. 11) 

 

 

Da análise destas duas correntes, o epistemólogo suíço Jean Piaget (1896-1980), 

propôs um terceiro termo o qual, ao mesmo tempo em que nega cada uma delas, considera 

que, em cada uma há um aspecto coerente com o modo como ocorre o conhecimento. Surge 

como alternativa às epistemologias em voga, a epistemologia genética de Jean Piaget, 

conhecida popularmente como construtivismo.  

De acordo com Piaget (1982), o aspecto coerente no empirismo está na afirmação de 

que sem o contato com o mundo externo não há como produzir conhecimento; enquanto que 

no apriorismo, a coerência é demonstrada na afirmação da necessidade dos processos internos 

para que o conhecimento se torne possível. Mas Piaget vê uma contradição nestas duas 

propostas epistemológicas: 1) a experiência, por si só, não explica o conhecimento; e, 2) uma 

vez que a experiência vai modificando os processos internos, estes não podem ser inatos.  

Ele então formula uma terceira explicação sobre como ocorre o conhecimento, 

negando as anteriores em seus pontos incoerentes e considerando-as em seus pontos para ele 

verdadeiros. E para resolver o problema de serem elas inconciliáveis, uma vez que partem de 

pressupostos contrários, (S      O) / (O       S), formula uma teoria epistemológica que 

ultrapassa as anteriores afirmando que:  
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O conhecimento não está no sujeito nem no objeto, mas ele se CONSTRÓI 
na INTERAÇÃO do sujeito com o objeto. É na medida em que o sujeito 
interage (e, portanto age sobre, sofre ação do objeto), que ele vai produzindo 
sua capacidade de conhecer e vai produzindo também o próprio 
conhecimento. (FRANCO, 1991, p. 12). 

 

 

De acordo com Franco (1991), esta é a razão da teoria piagetiana ser chamada de 

“construtivismo” e destaca que não é simplesmente um construtivismo, mas um 

construtivismo interacionista. O quadro abaixa visa ilustrar  

 

 

Quadro 1 - Relação Sujeito (S) e (O) nas diferentes correntes epistemológicas (Empirismo, Apriorismo e da 
Epistemologia genética piagetiana). Elaborado pela autora com base na obra de Franco (1991). 

 

EMPIRISMO 
Behaviorismo 

APRIORISMO 
Gestalt 

 
Conhecimento = 

 
O                              S 

 
(supremacia do Objeto) 

 
Conhecimento = 

 
S                                    O 

 
(supremacia do sujeito) 

EPISTEMOLOGIA GENÉTICA 
Piaget 

Conhecimento = síntese dialética entre os fenômenos endógenos e exógenos. 
 
 

S                                        O 
 

Não há supremacia 
 

 

É possível perceber a influência da epistemologia (ou da concepção de conhecimento) 

nas práticas educativas. Estas desencadeiam processos educativos os quais influenciam 

diferentes valores que contribuem ou não para o desenvolvimento de atitudes e posturas éticas 

nos indivíduos que passam por estes processos educativos. Ao longo deste trabalho será 

esclarecida a diferença entre moral e ética e as repercussões decorrentes desta diferenciação, 

na formação de indivíduos éticos, o que demonstrará que tanto uma concepção onde o 

conhecimento e as capacidades individuais são inatas, desconsiderando a historicidade e a 

interação com o meio, quanto uma concepção de conhecimento como dependente unicamente 
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de fatores externos que levaram a comportamentos condicionados, prejudicam a ética. Ora, o 

condicionamento impede a tomada de consciência e as atitudes éticas uma vez que estas são 

deliberadas e partem de uma decisão que é pessoal e intransferível (ainda que se dê na 

relação). 

A concepção de conhecimento como algo abstrato e correspondente a estímulos e 

respostas condicionadas provoca conhecimentos estéreis do ponto de vista da aplicabilidade e, 

assim, compromete a ética, uma vez que todo o conhecimento construído deveria estar a 

serviço da vida. Como já afirmado, se o conhecimento produzido, interfere na forma de viver 

em sociedade, as opções epistemológicas representam um fator existencial-social 

fundamental, ou seja, há uma dimensão política implicada na dimensão epistemológica que se 

remete a uma dimensão ética.   

Educação, ciência e sociedade estão, assim, conectadas de forma interdependente. Os 

modelos científicos, ancorados em concepções filosóficas embasam práticas educativas que 

por sua vez contribuem à construção da ciência e problematizam concepções filosóficas em 

um permanente espiral dinâmico que se realiza na prática humana cotidiana, mediante a 

postura e atitudes dos indivíduos na e com a sociedade.  

Segundo Carlos Rodrigues Brandão (2006), a educação e o processo do aprendizado 

são distintos em diversas culturas e sociedades, não existindo uma forma única ou modelo de 

educação. Todo povo tem sua própria concepção de educação. A busca pelo “saber” pode 

situar-se como ferramenta de dominação de acordo com as necessidades que vão surgindo no 

viver no mundo. 

 

 

A educação é apenas uma fração do modo de vida ou cosmovisão dos 
diferentes grupos sociais que a criam e constantemente a recriam – assim 
como tantas outras invenções de uma dada cultura, em sua sociedade. É 
através de constantes trocas entre os indivíduos de uma sociedade que a 
própria educação existe. Ela existe onde não há escolas e existe por toda a 
parte: basta haver a existência de redes e estruturas sociais capazes da 
transferência de saber de uma geração a outra. Ela existe mesmo onde sequer 
foi criada a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado. Desta 
forma existe uma relação indissociável entre educação e sociedade. 
(BRANDÃO, 2006, p. 10) 
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Nesta perspectiva, ao observarmos o retrato de uma organização social, podemos 

inferir qualificações à educação que acontece no interior desta sociedade. O retrato da 

organização social em quase todo o ocidente apresenta sinais de que a educação precisa de 

atenção. Por esta razão, as páginas que seguem visam apontar a conexão entre educação, 

sociedade e cultura para, na continuidade, apresentar sob que prisma cultural tem se 

engendrado o paradigma que tem influenciado a educação, e desencadeia a sociedade, ou seja, 

a qual nós fazemos parte, a fim de analisarmos que transformações são necessárias. 

 

 

1.2.2 Das tessituras tramadas à identidade da renda: o paradigma tecido no 

entrelaçamento entre sociedade – educação - cultura 

 

 

Como vimos, há uma relação importante entre educação, ciência, ética e sociedade. 

Relação esta que influencia e forja a visão de mundo, ou o que denominamos como um 

paradigma. Faz-se necessário elucidar o significado atribuído ao conceito de paradigma, por 

ser este um conceito caro ao trabalho ora apresentado. Tomemos para este esclarecimento, 

dois conceitos diferentes e complementares a respeito, elaborados por Thomas Kuhn (2006) e 

Roberto Crema (1991). 

Segundo Thomas Kuhn (2006), paradigma é aquilo que está no princípio da 

construção das teorias, é o núcleo obscuro que orienta os discursos teóricos neste ou naquele 

sentido. Diz ainda Kuhn que existem paradigmas que dominam o conhecimento científico 

numa certa época e as grandes mudanças de uma revolução científica acontecem quando um 

paradigma cede lugar a um novo paradigma, isto é, há uma ruptura das concepções de mundo 

de uma teoria para outra.  

Num sentido mais amplo, como foi concebido por Thomas Kuhn, no seu livro sobre as 

revoluções científicas, um paradigma não é simplesmente uma filosofia, nem uma religião, 

nem uma ciência, nem uma arte; é uma estrutura que gera pensamentos e, portanto, gera 

ideologias, filosofias, ciências, artes e místicas. 

Para Roberto Crema (1991), paradigma refere-se a um esquema modelar para 

descrição, explicação e compreensão da realidade. É muito mais que uma teoria, pois implica 

uma estrutura que gera teorias, produzindo pensamentos e explicações e representando um 
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sistema de aprender a aprender. Que núcleo obscuro tem orientado os discursos teóricos e 

gerado os pensamentos e ideologias que vem consolidando as opções sobre o que será 

priorizado em termos de valores, para a vida em nossa sociedade?  

A construção de uma sociedade, pela cultura, vai demarcando a intencionalidade da 

construção do conhecimento, ou seja, a intencionalidade da opção epistemológica. Como 

aponta Adriano Vieira (2005), para uns a educação implica em reconectar-se à natureza, para 

outros a educação é um processo de transformação da natureza para o benefício humano. 

Para ilustrar a influência desta interação, me permitam compartilhar, uma história 

contada pelo educador Adriano Vieira10. Convido-os a percorrer as palavras do educador, 

permitindo-se um mergulho nas suas próprias perguntas e convicções acerca da educação e 

dos processos educativos e da influência que exercem na sociedade em que vivemos.  

 

  

O mundo educador 

Adriano Vieira  

“As perguntas são como seres incômodos que, sem que a gente espere, pulam na nossa 

frente e ficam nos instigando a curiosidade. Certo dia, pularam algumas perguntas à minha volta: 

Onde acontece a educação? Qual é o lugar de ensinar? Qual é o lugar de aprender? Sim, porque 

quando a gente nasceu a família já estava ali pra nos ensinar, a escola já estava ali para a gente 

freqüentar. Mas, será que foi sempre assim? Será que em todos os lugares é assim? Foi aí que 

lembrei-me de uma noite clara e fria de outono, meu amigo Antônio Braço e eu caminhávamos pelas 

trilhas de Criúva, nas montanhas da serra gaúcha. Antônio é um moçambicano sorridente e de 

grande sabedoria. De repente ele pára, olha a Lua e diz: “Na África ela era nossa professora”. 

Continuamos a caminhada em silêncio, mas a curiosidade me coçava e resolvi provocar, pedi que me 

explicasse essa história de a Lua ser professora. Aí ele começou a contar entre sorrisos: 

Tudo na natureza nos educa, nos ensina. O africano não se separa do cosmos. A vida se 

enriquece mais na medida em que o homem e a mulher penetram neste mundo natural. Conhecer 

este mundo natural é conhecer-se a si mesmo. A aliança, o pacto, numa linguagem mais comum, o 

casamento com a natureza é uma busca permanente. Diz uma máxima moçambicana: “Casa-te com 

a natureza e não te sentirás só”. Se para o Ocidente há uma busca frenética pela civilização, para o 

                                                           
10 Adriano Harzog Vieira. – Professor UCB. Extraído do Texto – O mundo educador. Apostila (2005). 
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africano a busca é no sentido da naturalização do ser. A natureza tem seu ritmo. Aprender o ritmo da 

natureza é aprender a ser íntegro, é tornar a vida mais fecunda. Quando um ancião africano 

contempla a Lua, não o faz com mero prazer de possuí-la, mas no desejo de desvelar o mistério que 

nela reside e engravidar-se da sua sabedoria. É nisto que a Lua revela que a colheita será boa ou má, 

que as chuvas, os ventos, serão favoráveis ou não. Revela a harmonia da vida do cosmos, o devir. 

Pela sua experiência milenar a Lua, assim como toda natureza, não se engana, carrega dentro de si a 

verdade. Qual discípulo não quererá embebedar-se desta fonte pura de verdade e conhecimento? 

Realmente o Antônio me dizia coisas muito diferentes do que estamos acostumados a ver e 

ouvir. Para nós, herdeiros da cultura ocidental, a natureza ficou meio esquecida. Ou pior, a gente 

tenta é se livrar dela em nome do que chamamos de civilização, ou progresso. Eu compreendi o que 

meu amigo me disse, achei de uma profundidade excepcional, mas ainda umas questões me 

rondavam: como a tribo, a comunidade organizava este aprendizado que a natureza propicia? Como 

eram as etapas ou séries que se seguem nestes estudos? Minha cabeça ocidental tinha dificuldade 

de compreender outro modo de ensinar e aprender. Depois de uma enorme gargalhada com que 

recebeu minhas perguntas Antônio continuou...” 

 

 

O relato narrado pelo educador Adriano Vieira demonstra, como já havia sido 

identificado com Maturana, que não somente há uma circularidade relacional entre o viver e o 

educar, no qual o modo de viver origina e decorre de processos educativos, como também, a 

partir do que cada sociedade em seu modo de viver (sua cultura), vai atribuindo como valores, 

vai estabelecendo seus conceitos sobre o que é educação.  

A narrativa demonstra que em cada grupo humano, a educação constitui-se em 

processo de resposta à pergunta: o que realmente necessitamos para nos tornarmos mais 

humanos? Uma sociedade se forma com suas características através de uma cultura. Ao 

observar esta cultura podemos ter pistas importantes sobre a intencionalidade dos 

conhecimentos construídos e as influências destes, na formação dos valores importantes em 

cada sociedade. Os grupos sociais convivem e fazem educação de acordo com os valores de 

seu tempo e cultura.  

Para nós, ocidentais, a educação se instala em um domínio de trocas, de símbolos, de 

intenções, padrões culturais e relações de poder. Nossa educação herda a visão ocidental 

antropocêntrica de hierarquia de poder entre os homens e deles com a natureza. Esta é vista 
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como objeto que está a serviço do humano para ser explorada de forma insustentável. E desde 

este prisma, a educação formal, organizada e realizada na escola e nas academias, bem como 

as práticas de pesquisa acadêmicas – científicas – através de suas opções epistemológicas, 

exercem um papel fundamental na forma da organização social.  

Esta relação complexa entre educação, ciência, sociedade e cultura, na qual uma 

condiciona a outra e através da qual, o conhecimento produzido influencia a visão de mundo a 

que se nomeia como paradigma, se fortalece através do conhecimento produzido na educação 

nos seus diferentes âmbitos. 

Nós ocidentais, herdeiros de uma visão predominantemente antropocêntrica marcada 

pelo legado da modernidade, temos construído conhecimentos (epistemologias) que nos levou 

a uma visão de mundo compromissada com uma lógica social de crescimento econômico a 

todo custo. Mesmo que para que se cresça economicamente, tenha-se que colocar a vida em 

risco como reflete Macy e Brown (2004). 

 

 

Vivemos um momento extraordinário na Terra. Temos mais capacidade e 
conhecimento técnico do que nossos ancestrais jamais puderam sonhar. 
Nossos telescópios permitem-nos recuar no tempo e ver o início de nosso 
universo; nossos microscópios abrem os códigos do núcleo da vida orgânica; 
nossos satélites revelam padrões climáticos globais e o comportamento 
oculto de nações distantes. Quem, mesmo há um século, teria imaginado tal 
abundancia de informação e poder? Ao mesmo tempo, testemunhamos a 
destruição da vida em dimensões que as gerações precedentes não 
vislumbraram na história. [...]. Hoje, não se trata de uma simples floresta 
aqui ou algumas fazendas ou pesqueiros ali; hoje, espécies inteiras estão 
morrendo – e culturas inteiras, e ecossistemas em escala global, chegando 
até o plâncton que produz o oxigênio dos mares. (MACY e BROWN, 2004, 
p. 29). 

 

 

Esta concepção atual de ciência, enquanto empreendimento associado ao progresso 

material estava ausente em toda a antiguidade onde a ciência se confundia com filosofia; 

diferentemente da concepção moderna na qual a ciência está associada à tecnologia. 

Na ciência antiga, vamos encontrar a partir das civilizações chinesas, as concepções de 

complementaridade e movimento oriundas das noções de YIN & YANG como forças que 

regulam o universo como um todo; para os egípcios a ciência procurava resolver problemas 

práticos e atender questões espirituais; os gregos fazem um esforço para se desvincularem do 
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pensamento mítico, mas o cosmos é o centro das formulações científicas; no período 

medieval, a visão de mundo era baseada na teologia cristã e na filosofia aristotélica, com 

enfoque teológico. Os renascentistas começam a inaugurar outra lógica de pensar a ciência. 

Para eles, os antigos modelos teóricos já não comportavam o volume gigantesco dos novos 

conhecimentos deixando a maioria das perguntas sem respostas. E a ciência moderna inaugura 

um modelo de fazer ciência com características próprias: a ciência busca encontrar 

explicações que sejam ao mesmo tempo sistemáticas e controláveis; organiza e classifica o 

conhecimento sobre a base de princípios explicativos. A ciência moderna busca sistemas 

unificados de explicação, diminuindo as contradições. Inaugura assim uma lógica cientifica 

pertinente para os modelos econômicos que tem como parâmetro a produção acelerada, a 

competitividade e o lucro. A ciência contemporânea se funda a partir da “evolução” 

tecnológica.  

Como aponta Gripp (2008), o conhecimento acumulado ocasionado pelo progresso 

científico propiciou o desenvolvimento tecnológico revolucionando o comportamento da 

sociedade e, por conseqüência, do ser humano. Muitas foram as descobertas (1712 – Máquina 

a vapor - (Watt), 1764 – Tear mecânico – (Hargreaves), 1839 – Fotografia - (Daguerre), 1844 

– Telégrafo (Morse), 1876 – Telefone - (Bell), 1879 – Lâmpada (Edson), 1943 – Transmissão 

de TV da BBC, 1961 – Viagem espacial - (Gagarin), 1965 – Satélite de comunicação, 1977 – 

Telefone celular, 2003 – Genoma humano...) que fizeram com que a ciência  se desenvolvesse 

vertiginosamente levando às sociedades e aos sujeitos sociais transformações do modo de ser 

provenientes dos benefícios do denominado “progresso científico”. 

Os impactos causados pela ciência na vida cotidiana são identificados sem muito 

esforço. Basta-nos remetermos para nossas vidas cotidianamente: o tocar do despertador, o 

aquecimento da água para o banho ou para o café, a roupa que vestimos, o transporte que 

utilizamos, a tecnologia que dispomos e assim por diante. Tudo isso são produtos da aplicação 

de princípios científicos sofisticados.  

Assim como a ciência tem realizado importantes descobertas também tem produzido 

efeitos desastrosos relacionados à vida no planeta e á integridade humana. 

A sociedade atual é resultado do desenvolvimento científico e do progresso 

tecnológico da era moderna, com seus avanços e também com suas conseqüências tais como: 
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• A mecanização da agricultura e seus impactos ambientais no meio rural bem 

como a exclusão dos trabalhadores do campo; 

• A urbanização e os impactos ambientais urbanos assim como a marginalização 

e o aumento constante da violência nas grandes cidades; 

• O uso intensivo e insustentável dos recursos naturais e as consequentes 

catástrofes socioambientais, entre outros.  

 

Eventos atuais demonstram que alguns caminhos escolhidos nas diversas bifurcações 

encontradas ao longo da historia da humanização tem nos levado a processos de traição à vida 

comprometendo inclusive as futuras gerações. 

A fim de ilustrar esta afirmação, apresento um recorte11 que exemplifica como a 

ciência encontra-se, muitas vezes, mais comprometida com a lógica do mercado capitalista do 

que com sua finalidade primeira, a de melhorar a qualidade de vida das populações.  

 

 

Vejamos o caso do avanço cientifico relacionado ao avanço econômico por meio das 

práticas de monocultura e transgênicos tão frequentes em nosso país. O plantio de monoculturas 

exige o uso de fertilizantes sintéticos para devolver a fertilidade ao solo e de agrotóxicos para 

conter as pragas que podem se reproduzir excessivamente em uma monocultura. Além de 

contaminar o meio ambiente e trazer prejuízos à saúde humana, tais insumos também 

encarecem a produção de alimentos.  

 

Porque a analise sobre os efeitos nocivos desta descoberta para a vida no planeta não 

se sobrepõe aos interesses políticos e econômicos? Em um país onde a maior parte da 

população passa fome e morre por doenças evitáveis, como não há uma política que reflita 

sobre a eficácia desta ação exercendo um efetivo controle sobre ela? 

 

Com os avanços científicos recentes, é possível inserir trechos do código genético de uma 

espécie (por exemplo, micro-organismos) em outra espécie completamente diferente (por 

                                                           
11 Este recorte foi extraído do livro Saberes e Fazeres da Mata Atlântica do Nordeste: lições para uma 

gestão participativa (2010), por mim organizado juntamente com Maria das Dores Melo. O texto foi escrito por 
uma das autoras do livro a professora Dra do departamento de botânica da UFPE, Cecília Costa. 
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exemplo, plantas). Através dessas alterações no código genético das plantas, tornou-se possível 

produzir alterações em suas características. A vantagem anunciada pelos detentores dessa 

tecnologia é que a planta podia se tornar mais resistente ao ataque de pragas e assim menos 

veneno seria necessário. 

Na prática, porém, nem sempre a planta transgênica reduz o uso de venenos nas 

lavouras. Mesmo assim, a tecnologia dos transgênicos está sendo desenvolvida e já é 

amplamente comercializada. 

Vejamos o que ocorreu no caso da soja que vem sendo produzida em larga escala para 

atender, principalmente, ao mercado externo. Para que a monocultura de soja seja mantida, os 

agricultores não orgânicos utilizam herbicidas, de modo que outras plantas não venham a 

crescer em meio à soja. No entanto, com o passar do tempo algumas espécies tornaram-se 

resistentes ao herbicida e dosagens cada vez maiores tiveram que ser utilizadas, de modo que a 

própria soja estava sendo prejudicada. 

Para resolver esse problema, um tipo de soja transgênica foi desenvolvido para tornar-se 

mais resistente a um herbicida específico que, uma vez aplicado nas lavouras de soja 

transgênica, mata as demais plantas, exceto a soja transgênica. Então, nesse caso específico, a 

transgenia serviu para aumentar o uso de herbicidas, e não para minimizá-lo. 

À medida que vão sendo utilizados em larga escala, os impactos dos transgênicos vão 

sendo conhecidos. O milho transgênico está contaminando através de seu pólen lavouras de 

milho não transgênico. Isso tem sido bem documentado no México (ROBIN, 2008), que é o berço 

do milho no mundo, mas contaminações no Brasil também já estão sendo verificadas (BRITO, 

2009). 

Apesar de todas as considerações acima, os transgênicos do milho e da soja já estão 

sendo amplamente comercializados em vários países do mundo, no Brasil inclusive, sob a 

argumentação de que não existem evidências dos prejuízos que a prática pode causar. Por que 

será que tantos países liberaram o cultivo desses transgênicos mesmo com tantas questões a 

serem respondidas?  

Uma informação que pode ajudar nessa reflexão é o fato de que poucas empresas 

dominam o mercado mundial de transgênicos, as quais chegam a ter um faturamento maior do 

que o PIB de muitos países, de modo que exercem uma influência considerável nas decisões 

relativas à liberação dos transgênicos ao redor do mundo. 

 

 

A imbricação entre sociedade e ciência, na qual uma interfere na outra e através da 

qual, nossa vida é absolutamente impactada, deveriam levar à formulação de questionamentos 

sobre a eficácia e à sustentabilidade das descobertas cientificas. Perguntas relacionadas à 
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sustentabilidade deveriam ser formuladas em toda e qualquer empreitada científica e 

respondidas mediante políticas de controle estabelecidas sob parâmetros de uma ética a favor 

da vida (incluindo as futuras gerações).  

Temos, ao contrário, produzido conhecimentos comprometidos exclusivamente com a 

lógica do mercado, e as consequências disto, tem levado à banalização da vida, que tem como 

consequências a exploração da natureza e o consumo sem escrúpulos que desencadeiam 

doenças e catástrofes ambientais. 

Diante deste contexto muitos pensadores, educadores e cientistas nos alertam com 

questionamentos tais como esta formulação elaborada por Gripp, em 2008, quando pergunta:  

Para onde esse processo nos levará?  

O que será da civilização humana? 

Segundo a hipótese de Gaia12 proposta por James Lovelock (2006), com a qual 

Rolando Toro se inspira para formular o Princípio Biocêntrico – (Toro, 2002) a terra é um 

ser vivente. Gaia pode ser definida como um ente complexo que inclui a biosfera terrestre, 

atmosfera, oceanos e solo; e a totalidade, estabelecendo um mecanismo auto-regulador de 

sistemas cibernéticos com a finalidade de procurar um ambiente físico e químico ótimo para a 

vida no planeta, num processo de homeostase mantido por meio de processos intensos de 

retro-alimentação, operados automática e inconscientemente pela biota. 

Esta teoria propiciou a elaboração apresentada por Gripp (2008) de que quando a 

atividade de um organismo beneficia o ambiente tanto quanto ao próprio organismo, então sua 

proliferação será favorecida. Eventualmente, o organismo e a mudança ambiental associada a 

ele passam a ter uma extensão maior ou até global. O inverso também é verdadeiro. Qualquer 

espécie que afete de maneira adversa o ambiente, está destinada ao fracasso (como espécie); 

apesar de que a vida possa continuar.  

                                                           
12 A hipótese Gaia, ou hipótese biogeoquímica, é hipótese que propõe que a biosfera e os componenetes físicos 

da Terra (atmosfera, criosfera, hidrosfera e litosfera) são intimamente integrados de modo a formar um 
complexo sistema interagente que mantém as condições climáticas e biogeoquímicas preferivelmente em 
homeostase. Originalmente proposta pelo investigador britânico James E. Lovelock como hipótese de resposta 
da Terra, ela foi renomeada conforme sugestão de seu colega, William Golding, como Hipótese de Gaia, em 
referência a Deusa grega suprema da Terra – Gaia. A hipótese é frequentemente descrita como a Terra vista 
como um organismo vivo. Lovelock e outros pesquisadores que apoiam a ideia atualmente consideram-a como 
uma teoria científica, não apenas uma hipótese, uma vez que ela passou pelos testes de previsão. Fonte: 
Lovelock (2006). 
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As atitudes dos “seres humanos” tem sido insustentáveis do ponto de vista da 

permanência da vida. Uma vez que tais atitudes são movidas por valores que por sua vez são 

influenciados pelos processos educativos, passa a ser pertinente a tese de Toro (2002), qual 

seja, a afirmação de que o conhecimento que está sendo produzido historicamente em nossa 

cultura ocidental tem engendrado formas de traição à vida.  

Por isso configura-se em um conhecimento comprometido do ponto de vista ético e 

por esta razão, é relevante a problematização sobre os princípios que orientaram as 

formulações epistemológicas desencadeadoras de tais conhecimentos, que por sua vez 

interferem nos respectivos valores (hoje perigosamente insustentáveis). 

A Organização das Nações Unidas (ONU)13 postula que uma sociedade sustentável é 

aquela que assegura a saúde e a vitalidade da vida e cultura humana e do capital natural, para 

o presente e futuras gerações. A realidade atual de desigualdade social e ameaça 

socioambiental demonstram a urgente necessidade de se repensar as bases sob as quais o 

desenvolvimento tecnológico e científico está sendo proposto, uma vez que a realidade 

demonstra que este está sendo insustentável.  

O desenvolvimento tecnológico corresponde ao processo porque passam as práticas 

científicas realizadas (desde as opções epistemológicas, passando pelo financiamento 

econômico - científico que retratam opções político-científicas, até os resultados), o que se 

apresenta como válido cientificamente. Este processo necessita ser reformulado. 

Alguns dilemas atuais, tais como aquecimento global x resfriamento global; preservar 

florestas ou produzir alimentos; participar do mundo tecnológico e virtual x resgatar a 

humanização das relações entre dois (ou mais), entre outros, evidenciam que a ciência 

moderna não está conseguindo oferecer as respostas necessárias para a compreensão do 

mundo, à luz de tamanha complexidade. A insustentabilidade atinge todos os âmbitos: 

ecológicos, sociais e existenciais. 

Muitas são as dimensões por onde esta reformulação pode ocorrer. O que nos interessa 

no presente trabalho é a dimensão da educação, uma vez que a ciência é pensada e praticada 

através de processos educativos, os quais também influenciam a visão de mundo que os 

sujeitos sociais constroem o que corresponde aos valores paradigmáticos de cada época 

(cultura). Esta mudança, não ocorrerá por uma única via. Não se trata de um esforço realizado 

por uma área de forma isolada, mas de um esforço conjunto entre as diferentes esferas sociais, 

                                                           
13 Fonte: http://www.pnud.org.br/home/index.php 
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o que exige mudanças conceituais e mudança de mentalidade das pessoas que levará a 

alteração de valores indispensáveis para a mudança necessária nos padrões de 

“desenvolvimento” que corresponda efetivamente à sustentabilidade proposta pela ONU. Tal 

mudança de mentalidade pode ocorrer através da educação, ainda que a educação 

isoladamente, não abarque a complexa mudança deste contexto.  

Para que se desenvolvam pessoas capazes de criar soluções para os problemas atuais, 

interferindo no paradigma dominante atual insustentável é necessário um projeto educativo 

que possibilite a compreensão de que os problemas de nossa época não podem ser entendidos 

isoladamente. É necessário um processo educativo que contribua para que se perceba que os 

problemas atuais são problemas sistêmicos: o que significa que estão interligados e são 

interdependentes, como demonstra Capra (1996) a partir de um exemplo aplicável. 

 

 

Somente será possível estabilizar, por exemplo, a população quando a 
pobreza for reduzida em âmbito mundial. A extinção de espécies animais e 
vegetais numa escala massiva continuará enquanto o Hemisfério Meridional 
estiver sob o fardo de enormes dívidas. A escassez dos recursos e a 
degradação do meio ambiente combinam-se com populações em rápida 
expansão, o que leva ao colapso das comunidades locais e a violência étnica 
e tribal que se tornou a característica mais importante da era pós- guerra fria. 
(CAPRA, 1996, p. 23) 

 

 

Percebe-se que a mudança necessária para que a realidade atual de desigualdade 

social, devastação ecológica e artificialização da vida seja alterada, faz-se necessário um 

esforço multidisciplinar. Os órgãos governamentais vistos de forma independente 

demonstram incompetência para isso. Isto não significa que, por ser demasiado o esforço 

necessário para que ocorra a mudança, esta é inviável. O que este quadro demonstra é a 

necessidade de mudança de mentalidade que gere mudança de postura.  

Trata-se primeiramente de mudar as concepções que se estabeleceram sob a égide do 

pensamento ocidental dominante com relação aos conceitos formulados sobre mente, 

consciência, cognição, e ética; e sobre a concepção que se estabeleceu neste paradigma sobre 

ser humano e natureza. 

Morin (2005) propõe que o objeto do conhecimento não é o mundo, mas a 

comunidade “nós mundo”, uma vez que o nosso mundo faz parte da nossa visão de mundo, 

que faz parte do nosso mundo, ou seja, o objeto do conhecimento é a fenomenologia e não a 



81 

 

realidade ontológica. Em última análise, “esses problemas precisam ser vistos, exatamente, 

como diferentes facetas de uma única crise, que é em grande medida, uma crise de 

percepção14”  (CAPRA, 1996. p. 23). 

Para Capra, esta crise é proveniente de uma visão de mundo obsoleta que está presente 

na maioria de nós, especialmente em nossas grandes instituições sociais e que implica em uma 

percepção da realidade inadequada para lidarmos com a realidade atual – “um mundo 

superpovoado e globalmente interligado” (CAPRA, 1996, p. 23). É necessária uma educação 

que promova a mudança desta visão de mundo e conseqüentemente a mudança de paradigma. 

 

 

Há soluções para os principais problemas de nosso tempo, algumas delas até 
mesmo simples. Mas requerem uma mudança radical em nossas percepções, 
no nosso pensamento e nos nossos valores. E, de fato, estamos agora no 
princípio dessa mudança fundamental de visão de mundo na ciência e na 
sociedade. Porém, essa compreensão ainda não despertou entre a maioria dos 
nossos líderes políticos. O reconhecimento de que é necessária uma profunda 
mudança de percepção e de pensamento para garantir a nossa sobrevivência 
ainda não atingiu a maioria dos líderes das nossas corporações, nem os 
administradores e os professores das nossas grandes universidades. 
(CAPRA, 1996, p.24). 

 

 

A mudança de mentalidade que gera posturas comprometidas com a vida exige que 

sejam restabelecidos os parâmetros que fundamentaram os modelos educativos e científicos 

que tem predominado na formação das sociedades atuais, sobretudo na cultura ocidental. Esta 

mudança não parece que ocorrerá, a partir de um pensamento reflexivo fragmentado, ou seja, 

da forma como se tem tentado sem, no entanto, ter conseguido êxito. A perspectiva por onde 

está sendo tecida a presente reflexão, acredita que o pensamento precisa estar associado ao 

sentimento que provoca a sensibilizAÇÃO que capacita às atitudes concretas de mudança de 

postura.  

Para Edgar Morin (2005), o único meio possível de entendimento dos processos 

componentes da “realidade” seria a aceitação dos contrários como complementares, ou seja, 

conviver e respeitar os movimentos recursivos entre positivo e negativo, bom e mau, forma e 

não forma, entre outros. Esta visão pode ser antes encontrada nas ideias do filósofo Heráclito 

(aproximadamente 540 a. C. – 470 a. C.) quando alertava para a necessidade da aproximação 

                                                           
14 Grifo próprio. 
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dos contrários como forma de compreender a “realidade”, e também no pensamento chinês 

que tem como base uma relação dialógica entre o Yin e o Yan. Esta é uma capacidade de 

relação de alteridade com a própria realidade. E esta capacidade é possível através da 

integração das cinco linhas de expressão do potencial genético que existe em cada indivíduo. 

A saber: a criatividade, a vitalidade, a afetividade, a sexualidade e a transcendência. Linhas de 

expressão que se encontram prejudicadas cuja integração ocorre mediante vivências 

integradoras como serão mais bem explicadas no capítulo sobre a Educação Biocêntrica.  

A visão de mundo considerada por Capra como “obsoleta” representa a visão ocidental 

antropocêntrica, que foi se formulando historicamente desde a Grécia antiga, passando pelo 

período medieval, mas, que tem seu apogeu na modernidade através da ciência moderna, a 

qual influencia a atualidade, situando-se como ciência clássica e imprimindo princípios os 

quais ainda colocados em prática atualmente impedem a compreensão sobre a 

interdependência entre os problemas socioambientais e existências.  

Esse paradigma não só dominou nossa cultura por séculos, como ajudou a construir a 

visão da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, e a crença no 

progresso material ilimitado a ser obtido, na maioria das vezes, sem questionamentos éticos. 

Morin (2005). 

Buscando esclarecer como esta visão de mundo foi construída historicamente, os 

parágrafos seguintes nos convidam a revisitar este processo histórico. Na impossibilidade e 

improcedência de situar este processo de forma detalhada e completa, seguir-se-á aspectos 

pontuais, relevantes ao tema aqui tratado. 

 

 

1.3 Uma renda tecida com fios desconexos – trama que se rompe: o paradigma da 

Modernidade em Crise. 

 

 

O desenvolvimento do humano acontece mediante processos educativos que não se 

restringem ao âmbito da techné (do grego: técnica, prática planejada), mas envolve as 

dimensões da contemplação, do afeto, do cuidado (consigo, com o outro e com o mundo); 

enfim, uma educação que integre as diferentes dimensões do humano. A disposição para 
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educar nesta perspectiva requer necessariamente a consciência da rede complexa, do que isto 

significa.  

Como esclarecido anteriormente, a visão de mundo e de ser humano que o educador 

tem, relaciona-se com suas opções epistemológicas e representam valores que vão influenciar 

no processo de educação em que ele se inscreve como sujeito histórico.  

Estabelecendo um dialogo entre Levinas e Maturana (ambos citados neste estudo), se 

o homem se humaniza na relação de alteridade com o outro (cf. LEVINAS, 1980) e se a 

educação acontece na relação (cf. MATURANA, 1997), a Educação pode levar à 

humanização, a depender de como ela ocorre.  

Neste sentido é fundamental compreender a educação como componente político-

social, e assim assumir que o exercício de sua prática exige um compromisso com as 

mudanças sociais, sobretudo em um país que ainda não contempla os principais direitos 

humanos, e que apresenta problemas graves de discriminação cultural, desigualdade social e 

problemas socioambientais. 

 

 

1.3.1 Sem rendeiras não há renda: educação e (des) compromisso social. 

 

 

Para que se realize um processo educativo correspondente a um processo 

humanizador, no contexto social de desigualdade e negação dos direitos humanos, não se 

pode refletir restritamente do ponto de vista de resultados relacionados ao número de pessoas 

que tem acesso à educação considerando o aumento do número de matriculas nas escolas. O 

Brasil avançou muito em termos de condições de acesso à educação. Mas nem todos/as 

aqueles/as que iniciam seus estudos nas escolas brasileiras, atualmente, conseguem concluir 

seus estudos.  

Ademais, outro aspecto preocupante, é o fato de que, a passagem pela escolarização 

(inclusive a formação superior), não necessariamente tem demonstrado, que os processos 

educativos, tenham contribuído para desenvolver atitudes de responsabilidade, compromisso, 

cuidado com o outro (outro individuo/outro meio); como está sendo exposto ao longo deste 

trabalho.  
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Exemplos de problemas do ponto de vista ético podem ser identificados em diferentes 

áreas de atuação, cujos protagonistas são sujeitos que passaram pela educação formal: 

médicos que exercem sua profissão de forma fragmentada cada vez mais distantes do paciente 

e suas reais necessidades, com isso por vezes formulando diagnósticos equivocados que 

levam inúmeras pessoas à morte prematuramente; ainda na saúde, o condicionamento da 

saúde ao mercado, que resulta na ineficiência da saúde pública provocando uma situação onde 

os indivíduos (àqueles/as que podem) se submetam a pagar planos de saúde dos quais se 

tornam reféns; engenheiros e arquitetos que planejam inadequadamente cidades e construções, 

causando problemas socioambientais gravíssimos e evitáveis; a engenharia de alimentos e 

também o condicionamento da agricultura (a exemplo de algumas práticas do agronegócio) na 

economia do mercado capitalista que com isso, disponibiliza sem escrúpulos, nas prateleiras 

dos supermercados, alimentos contaminados, bem como as diversas práticas de monoculturas, 

que resultam na pobreza ambiental, social e cultural.  

Também nos espaços educativos são identificados exemplos de discriminação sócio-

econômica, que leva à exclusão, na maioria dos casos, daqueles/as que já são excluídos 

socialmente. Muitos professores que ainda discriminam (quase sempre inconscientemente) 

seus alunos, por apresentarem características “que não se enquadram” às características 

esperadas, tiveram acesso à educação. Daí a preocupação com a formação dos educadores.  

De acordo com o censo escolar de 2006, o número maior de evasão e reprovação 

escolar ainda se encontra nas classes sociais economicamente mais baixas (onde também se 

encontra o maior número da população negra), demonstram esta lacuna nos processos 

educativos de formação de educadores. 

É necessário considerar, quando propomos processos educativos, que pessoas que 

fazem parte de classes sociais diferentes, se comportam de forma diferente. Seus valores são 

diferentes. Suas necessidades também. Assim, uma criança que pede esmola para se 

alimentar, que sofre violência nas mais distintas formas, aprende. Mas aprende de forma 

diferente daquela que tem um lar, que se alimenta, que tem conforto, família e que vive 

diariamente o exemplo de que leitura, escrita, jornais, livros, bilhetes, música, tecnologia, 

atenção, diálogo, alimentação e saúde, têm importância e fazem parte de sua vida.  

Quando esperamos de uma criança desfavorecida econômica e afetivamente, as 

mesmas respostas em um mesmo tempo das que têm suas necessidades satisfeitas, estamos 

sendo injustos. Quando esta criança desfavorecida não apresenta a resposta esperada, 
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traduzida em não aprendizagem, não significa incapacidade, mas sim inadequação do trabalho 

oferecido a ela. E isso se configura em um dos mais graves problemas de ética em uma 

sociedade.  

 

 

1.3.2 A invisibilidade da rendeira: o legado de uma epistemologia da segregação. 

 

 

Sendo a educação, um processo eminentemente humano, e o conhecimento, uma 

prerrogativa dos processos educativos, torna-se relevante o aprofundamento sobre como se 

realizam os processos de conhecimento no âmbito educativo, considerando principalmente 

qual o sentido de se construir conhecimentos.  

Assim, para além do exercício epistemológico de apresentar e analisar diferentes 

teorias de conhecimento e abordagens pedagógicas, exercício este já realizado em inúmeros 

trabalhos acadêmicos disponíveis em larga escala, é necessário a reflexão e análise sobre a 

percepção que o educador tem sobre o educando. O que interessa ao presente estudo é a 

relação de alteridade com relação ao conhecimento. Ou seja, o que o mesmo (o educador) 

pensa sobre o Outro (o educando), ou como o(s) educador (es) (professores, pais, sujeitos em 

suas relações intersubjetivas), pensa conhecer o educando. Como um indivíduo é visto e 

conhecido pelo outro, sobretudo pelo educador que vai exercer influência comprometedora 

em seu desenvolvimento, o que para Levinas (1980) significa a tematização do outro que 

prejudica a alteridade. Claro que para isso é necessária uma formação adequada que 

proporcione aos educadores o conhecimento sobre as diferentes concepções epistemológicas e 

suas implicações do ponto de vista político-educativo, habilitando-os a fazerem opções 

político-epistemológicas, aliadas a dimensão do desenvolvimento da sensibilidade do 

educador que ocorre através da Vivência Biocêntrica na formação. (WAISMANN, 1998), 

(COELHO, 2007b).  

Muitas vezes, em nome do conhecimento que o profissional da educação adquiriu em 

seu processo de especialização, são realizadas inferências e diagnósticos reduzidos ou até 

mesmo equivocados que podem prejudicar o desenvolvimento do educando. 

Do ponto de vista do respeito ao outro (ou da alteridade na educação), não são 

somente as crianças desfavorecidas que sofrem com discriminação em sala de aula. A falta de 
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alteridade leva muitos professores a não reconhecerem seus alunos em sua individualidade e 

singularidade. Não há muitas vezes um esforço em procurar compreender o que uma criança 

ou jovem está pensando quando se expressa. A negação do outro no espaço de convivência 

educativa ocorre sem que os sujeitos envolvidos com a educação tenham consciência disto.  

O relato apresentado a seguir constitui mais um episódio dos testemunhos da 

experiência de vivência tomado neste instante para ilustrar o que se está afirmando. 

 

 

Numa sala de aula de uma primeira série do ensino fundamental, em uma escola particular, 

crianças de seis e sete anos que vivem em situação econômica estável, foram solicitadas a desenhar 

uma galinha.  

Uma criança desenhou uma galinha decepada e sem penas. A professora ao observar o 

desenho de seu aluno, preocupou-se, pois julgou que sua manifestação correspondia a um provável 

problema de desajuste psicológico. Com isso, encaminhou a criança, acompanhada de seu desenho 

ao serviço psicopedagógico da escola.  

A psicóloga da escola chamou a mãe da criança para uma conversa, onde sugeriu de pronto 

(mediante análise da produção da criança), que esta fosse submetida a um acompanhamento 

psicológico, já que a avaliação da profissional diagnosticara problemas psicológicos. A mãe se 

comprometeu em proporcionar o acompanhamento psicológico da criança, mas pediu que, mesmo 

reconhecendo sua limitação quanto as suas possibilidades de interferir no diagnóstico, 

argumentando não ter formação na área da educação ou psicologia gostaria, no papel de mãe, de 

sugerir uma hipótese alternativa para a razão do desenho do filho. Esta então, humildemente 

perguntou à especialista, se o desenho de seu filho, não poderia ter sido influenciado pelo modelo da 

galinha que ele assiste frequentemente ser retirada do freezer na cozinha de seu apartamento, pela 

mãe ou pela empregada, para fazer as refeições. Se não poderia – o desenho – estar ilustrando, a 

idéia que possivelmente representaria a imagem mais próxima que seu filho poderia ter de uma 

galinha: tratando-se de uma criança de seis anos, que mora em um apartamento, numa região 

urbana (onde não é comum circular galinhas pelas ruas).  
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A mãe perguntou-se neste momento, se seu filho já tivera a oportunidade de ver uma 

galinha viva, andando em algum lugar, além das galinhas que assiste nos programas de TV e é 

claro, daquela galinha morta e congelada que sai do refrigerador em casa. Ou seja, que talvez 

o desenho realizado pela criança o qual ocasionou o diagnóstico realizado pelo “especialista” 

como problema psicológico, pudesse tratar-se na realidade da manifestação da criança, do seu 

entendimento (sua representação) de “galinha” - quando ao ouvir a orientação: desenhe uma 

galinha – o que veio a mente da criança em um primeiro momento foi o que tinha de 

familiaridade sobre o tema: a galinha que se retira da geladeira para preparar as refeições em 

seu apartamento. Representação esta, que corresponde à realidade de crianças urbanas que 

não tem familiaridade com galinhas vivas, com penas. Representação esta, que se diferencia 

do modelo que a professora esperava encontrar desenhada no papel, mesmo sem ter 

especificado isto aos seus alunos, cuja característica predominante, era de crianças que viviam 

em apartamentos, numa área urbana; e que assistiam televisão, no lugar de subir em árvores 

ou estar em contato com a natureza e os animais.  

A mãe considerava que talvez até, seu filho, assim como seus colegas, ainda não 

tivessem visto uma galinha andando no quintal, que não tinham em suas casas. Este é um 

episódio real vivenciado em sala de aula. 

Desta vez, a mãe desta criança de classe média alta, mesmo considerando-se ignorante 

na área da professora e da psicóloga, tinha auto-estima e condições de dialogar com a escola 

propondo uma versão alternativa á interpretação a priori realizada pelos “especialistas” sobre 

seu filho. E, sobretudo, fazia parte de uma realidade que permitiu a ela ser escutada e 

considerada na escola. O que fez com que as educadoras reconsiderassem o diagnóstico 

prematuro realizado, o qual tinha considerado que uma criança criativa, espontânea e 

autêntica poderia apresentar distúrbios psicológicos, na medida em que decepcionou a 

professora com relação ao resultado esperado de sua produção. Já que a criança realizou 

coerentemente o desenho solicitado, porém de acordo com suas experiências, com o que 

vivencia, com seu conhecimento divergindo das expectativas da professora que no momento 

desconsiderou em sua análise, a realidade de seus alunos e suas características pessoais.  

Em muitos outros casos, crianças e adolescentes, jovens e adultos, sofrem de 

discriminações semelhantes a esta e outras tantas. Discriminações estas provenientes de 

problemas relacionados 1) à desconexão entre a escola e a vida, identificada através de 

episódios onde os estudantes, não correspondendo as expectativas dos educadores nos 

ambientes formais de educação (escolas, universidades), são menosprezados de diferentes 
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formas; ou 2) quando educadores e demais profissionais ao fazerem inferências e avaliações, 

desconsiderando a realidade a qual os sujeitos em questão estão inseridos, conseqüentemente 

realizam diagnósticos equivocados prejudiciais ao desenvolvimento. Este segundo caso está 

fundamentalmente associado a fatores epistemológicos de tematização do outro que nega à 

alteridade. 

Por vezes, com a melhor das intenções, são realizadas pelos educadores 

(especialistas), inferências e diagnósticos a partir de uma compreensão comprometedora que 

estes especialistas têm sobre o Outro (educando). Compreensão esta, comprometedora, por 

tratar-se de uma tematização do outro que ocorre por decorrência do déficit que existe no 

processo de formação profissional. (COELHO, 2007b) 

Cabe esclarecer que, não se está afirmando aqui que todo o diagnóstico é arbitrário, 

nem tão pouco que inferências e avaliações devam ser abandonadas nos processos educativos. 

O que se está, ora, problematizando, é a forma como estas inferências e diagnósticos tem sido 

realizados, quando realizados como exemplificado no episódio narrado, cujo arbítrio reside na 

tematização do outro (que é sempre equivocada justamente por ser tematização).  

Tematização no contexto ora elaborado, significa descrever, intitular, nomear, explicar 

o outro, a partir da ótica do mesmo (de quem vê e explica), sem permitir que o Outro se 

manifeste em sua alteridade; quando, por exemplo, explicamos algo sobre o outro, negando 

seu contexto, suas características, suas possibilidades. Quando tal tematização ocorre em 

nome dos conhecimentos que o profissional adquiriu em sua especialização, as inferências 

realizadas (estas tematizadoras do outro) é que se constituem em arbitrárias.  

Este conhecimento (tematizador do Outro) gera um anonimato (e consequentemente 

uma discriminação e exclusão) do verdadeiro Outro, nos processos de educação, que 

ironicamente se propõem, quase sempre, a educar para a emancipação, visando à 

humanização. (COELHO, 2008b). 

Um processo educativo excludente desencadeia uma sociedade desigual e violenta, e 

não representa o resultado de um processo civilizatório humanizador. Portanto, se tal processo 

se dá principalmente intermediado pela educação, assim podemos afirmar que neste caso, os 

processos educativos falham com relação à finalidade de contribuir para uma sociedade mais 

humana. Este objetivo é pretendido por todos aqueles que apresentam seus propósitos em suas 

instituições e defendido no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, onde é destacado que: 
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O mundo conheceu, durante o último meio século, um desenvolvimento 
econômico sem precedentes [...] estes avanços se devem, antes de mais nada, 
à capacidade dos seres humanos de dominar e organizar o meio ambiente em 
função das suas necessidades, isto é, à ciência e à educação, motores 
principais do progresso econômico. Tendo porém, consciência de que o 
modelo de crescimento atual depara-se com limites evidentes, devido às 
desigualdades que induz e aos custos humanos e ecológicos que comporta, a 
comissão julga necessário definir a educação, não apenas na perspectiva dos 
seus efeitos sobre o crescimento econômico, mas de acordo com uma visão: 
a do desenvolvimento humano. (DELORS, 2001, p. 69) 

 

 

Neste sentido, a reflexão acerca da educação como possibilidade de humanização 

remete inevitavelmente à reflexão sobre as relações complexas entre ciência, economia, 

política e sociedade, entre outros aspectos. Em educação, as opções epistemológicas, que 

resultam em práticas meramente técnicas deixando a desejar quanto à formação ética não 

ocorrem por acaso.  

Erich Fromm, prefaciando o livro Liberdade sem medo (Neill, 1976 p. XVIII), há 

quatro décadas, já nos alertava com muita propriedade sobre os propósitos e consequências de 

uma educação comprometida com o sistema capitalista, afirmando que “a modificação da 

autoridade manifesta do século XIX para a autoridade anônima do século XX, foi 

determinada pelas necessidades de organização de nossa sociedade industrial moderna”  

Os ideais assumidos na educação, ou sua ideologia, são portanto fundamentais, e estes, 

ancorados nos modelos educativos do paradigma moderno, não tem apresentado respostas 

satisfatórias. Esta é uma das evidências de que temos um problema de ética nos modelos 

educativos atuais, problema que desencadeia muitos outros, como a marginalidade, a 

violência e o aumento das doenças psicossomáticas. Um problema que, do ponto de vista 

social e econômico, ocorre pela discriminação. E do ponto de vista educativo, tal 

discriminação ocorre encoberta por diferentes razões, entre elas, a compreensão que se tem 

sobre o que é e como ocorre o conhecimento, bem como a hierarquia historicamente presente 

na concepção sobre quem tem acesso a este conhecimento. 

Assim, ouso concluir que, por consequência das opções epistemológicas 

predominantes na história da educação ocidental, temos enfatizado uma epistemologia da 

segregação, cujos conhecimentos que produz contribuem para a desumanização. Vejamos 
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como temos construído historicamente uma educação excludente e em certos aspectos estéril 

com relação ao significado para a vida concreta. 

 

 

1.3.3 Nem sempre a renda se tece nas muitas cores e tramas: a herança da cultura 

ocidental. 

 

 

Muitos são os autores e muitas são as bibliografias que atualmente fazem uma análise 

critica das categorias racionais da cultura ocidental15 e suas repercussões na educação, 

principalmente pelo fato de esta cultura resumir o processo de conhecimento à capacidade de 

raciocínio. Ou seja, ao teor racionalista e fragmentário dela. 

Quando nos referimos à cultura como ocidental, estamos situando uma cultura que 

herda os mecanismos de pensar e operar da filosofia grega, e sofrendo as influências das 

proposições que foram historicamente se formulando no mundo ocidental a partir da Grécia, 

predominantemente pelos povos dos países europeus. 

A maioria das bibliografias disponíveis situa o pensamento ocidental como tendo 

início com os gregos (século VI, V e IV a.C.), que foram os primeiros a definir o indivíduo 

por sua capacidade de raciocínio. A grande realização do espírito grego foi ultrapassar a 

magia, os milagres, o mistério, a autoridade e o costume e descobrir um modo de conferir uma 

ordem racional à natureza e à sociedade. Os gregos tinham como realizações a razão, a 

liberdade e o humanismo. (CHAUÍ, 1995) 

De acordo com Aranha e Martins (1993), as cidades-estados gregas eram governadas a 

partir da concepção de estado como agente civilizador e da polis como uma comunidade de 

cidades livres cujas leis representavam a expressão da razão. 

                                                           
15 Entende-se a cultura ocidental como o conjunto de todas as manifestações culturais desenvolvidas ao longo 

da evolução histórica da Civilização Ocidental. Neste sentido, o Ocidente não é visto apenas como uma mera 
regionalização mundial obtida do ponto de vista geográfico, mas um conceito mais amplo, relativo mesma a 
uma certa ideia de sociedade que foi vista e celebrada pelos povos ocidentais. Acredita-se que este tipo de 
sociedade tem suas mais profundas raízes na Civilização grega, considerada fundadora do pensamento e da 
cultura ocidentais. Eventualmente, a expressão é usada para se referir à ideia do ocidentalismo, ou mesmo do 
eurocentrismo. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_ocidental 
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Como apresentado por Valls (2006), a ética grega traz como pressuposto a liberdade 

interior. 

A educação Grega, ou a Paidéia (educação dos jovens), cultivava o corpo e o espírito 

e objetivava o aperfeiçoamento e a busca consciente da excelência. Tinha como finalidade 

tornar a vida tão harmoniosa e perfeita como uma obra de arte. Tal educação que, como se 

pode ver é Idealista, instaura o humanismo grego através da crença no valor e na dignidade 

do indivíduo. (CHAUÍ, 1995). A educação clássica, nascida na Grécia, e que influencia a 

educação formal praticada atualmente, é aristocrata e idealizada. Tal educação ancorava-se 

nos ideais dos filósofos que eram os homens livres, os aristocratas; desconsiderando a 

subjetividade dos escravos, das mulheres, dos idosos, e das minorias. Estes filósofos eram os 

que definiam o que era cientifico e o que era, portanto, importante estudar. Fato este que os 

levava à desconsideração dos temas relacionados à vida prática, em seus currículos escolares.  

Segundo Gadotti (2000, P. 42), uma sociedade escravista onde temas como trabalho 

(preocupação de mulheres e de escravos no modo de produção escravista) ou às crianças, não 

eram contemplados no currículo clássico. Este autor, em seu livro A Pedagogia da Terra, 

estabelece uma crítica à educação grega buscando demonstrar que, em parte, esta educação 

influencia os problemas que temos na educação atual. Tal crítica remete à falta de conteúdos 

significativos à vida, na pauta da educação clássica: “a vida cotidiana, a violência, a 

sensibilidade, a subjetividade não são levadas em conta. Há muito de arbitrário e cultural na 

escolha de conteúdos programáticos”. 

Cabe ressaltar que, como demonstra o autor citado, o próprio Aristóteles afirmava que 

“a filosofia surgiu quando algumas pessoas já estavam com suas necessidades satisfeitas e 

tempo livre o suficiente para dedicá-lo à contemplação”. (GADOTTI, 2000, p.54).  

Que marca nos é aferida, a postura grega e sua influência, no modo de pensar da 

cultura ocidental, na organização das sociedades e no modos operante destes sujeitos sociais a 

partir destes postulados? 

Interessante pensar questões tais como o predominante poder de tomada de decisões 

dos aristocratas sobre o que é prioritário na educação, ou sobre o que é científico ou não e 

relacionar esta prática com as condições em que ocorrem a educação e o fazer cientifico em 

nosso contexto; ou ainda, estabelecer relações entre o lugar que ocupavam as minorias, (as 

mulheres, os escravos, os idosos) na sociedade grega, com a perversa realidade de exclusão 

social atual. 



92 

 

Tal relação demonstra que a prática educativa clássica, tal qual ocorre nos dias atuais, 

privilegia um discurso intelectual, que na maioria das vezes exclui do debate àqueles que não 

dominam este discurso, dificultando a comunicação para estas pessoas de tal forma que esta 

barreira torna-se intransponível (seguida da humilhação pelas quais as pessoas excluídas 

passam enfrentando tais (in) diferenças). Hoje tal exclusão ocorre disfarçada, uma vez que 

negaria todo e qualquer discurso sobre finalidade educativa ancorado nos direitos humanos. 

Diferentemente do que acontecia na Grécia onde tal atitude era assumida e justificada. 

A dissimulação que camufla uma incoerência entre o discurso e a prática atuais, neste 

caso, acarreta na discriminação daqueles que não fazem parte da cultura científica idealizada, 

de modo a provocar a presente estratificação educacional que desemboca na exclusão social 

atual. 

Para justificar esta abissal distância que separa de forma hierarquizada as classes de 

indivíduos como: os que são capazes de pensar cientificamente (episteme), daqueles e 

daquelas que se guiam pelas necessidades mais prementes da vida prática e pelas suas 

próprias opiniões (doxa), os gregos estabeleceram uma distinção entre: as atividades práticas 

cotidianas, que seriam então realizadas sem maiores elaborações reflexivas; das atividades 

realizadas sob a supervisão de uma vigilância reflexiva. Esta segunda, considerada atividade 

nobre, em detrimento da primeira, considerada “menos nobre”.  

Logo ficou estabelecido a quem se destinaria a execução de cada atividade. O homem 

nobre, que tinha suas necessidades satisfeitas e detinha o poder da aristocracia, se ocupara da 

atividade nobre. Enquanto o escravo, que detinha a força física, se ocuparia da atividade 

inferior. A ação reflexiva sobre a prática era, pois, uma atividade nobre, exclusiva dos homens 

racionais. Eis alguns prejuízos, do ponto de vista ético, da educação grega para a atualidade: 

o problema do dualismo que separa as diversas dimensões humanas e sociais e a 

hierarquização do conhecimento a qual nos dias atuais, sob outra roupagem e interesses, 

leva a preconceitos e discriminações.  

Do ponto de vista político-educativo e epistemológico, tais influências têm acarretado 

um histórico comprometimento da cultura ocidental com relação à ética. Esta é razão pela 

qual optou-se por apresentar características destes momentos históricos a partir da categoria 

da práxis, uma vez que a práxis da educação clássica grega ocasiona junto com outros fatores, 

principalmente econômicos, a separação entre teoria e prática atual demonstrando como os 

prejuízos da cultura antropocêntrica ocidental foram sendo formulados historicamente 



93 

 

Para designar a atividade própria do homem distinta da ação animal, costuma-se 

(desde o pensamento clássico grego até a atualidade) usar a categoria de práxis, conceito que 

não se identifica com a noção de prática propriamente dita, mas significa a união dialética 

entre teoria e prática. Neste contexto, chamamos de dialética a relação entre teoria e prática 

por não existir anterioridade nem superioridade entre uma e outra, mas sim reciprocidade. Ou 

seja, uma não pode ser compreendida sem a outra, pois ambas se encontram numa constante 

relação de troca mútua. (CHAUÍ, 1995).  

Como práxis, qualquer ação humana é sempre carregada de teoria (explicações, 

justificativas, intenções, previsões etc.). Também toda teoria, como expressão intelectual de 

ações humanas já realizadas ou por realizar, resulta da prática. Convém entender a práxis 

dentro de um contexto social, pois as ações se realizam entre homens, que, neste contexto 

social, e histórico vêm realizando diferentes práxis que influenciam o contexto atual. 

Como esclarece Imbert (2001), os gregos utilizaram o infinitivo do verbo grego 

Práttein, que deriva o substantivo práxis para designar ação, a atividade realizada (que 

significa o ato de percorrer um caminho até o fim, executar, cumprir, realizar alguma coisa 

por si mesmo). Aristóteles (384-322 a.C.) tornou inseparáveis o agente, o ato e o resultado da 

ação, como partes que existem somente em conjunto, designando a este movimento o 

significado de práxis. Este filósofo estabelece ainda, uma distinção entre os conceitos de 

práxis e poiesis. Distinção esta, que nos interessa muito, nesta empreitada que pretende 

compreender as razões da distância que se observa atualmente entre as teorias e discursos 

presentes no âmbito das práxis educativas de uma realidade de exclusão social que insiste em 

permanecer, num contexto social onde sua educação apresenta proposições tão justas e 

humanitárias.  

Tomemos a interpretação de Imbert (2001), sobre o pensamento de Aristóteles: 

 

 

A poieses realiza-se em uma obra (érgon) exterior ao agente. Neste caso, a 
atividade cessa quando sua finalidade é alcançada: quando a casa está 
terminada, deixa-se de construir; [...] estes fazeres dependem da ação 
transitiva e fabricadora. Representam meios e não fins que permaneceriam 
imanentes à ação. Aqui, estamos na presença de uma atividade imperfeita, de 
um “movimento” e não de um ato (enérgeia) propriamente dito. Pelo 
contrário, a práxis é uma ação cujo único fim será ela mesma, que 
aperfeiçoa o agente e não tende para a realização de uma obra fora desse 
agente: seu fim último não é senão o uso e o próprio exercício. Como tal, a 
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práxis é um ato (enérgia). Identificado inteiramente com o agente, o ato não 
se esgota em uma produção. [...] a “visão” está no sujeito que vê; a 
“contemplação” no homem que contempla a “vida” na alma. Essas ações não 
acabam, mas duram enquanto o sujeito viver. (IMBERT, 2001, p. 29) 

 

 

De acordo com a proposição aristotélica, explicitada por Imbert, o ato de construir 

uma casa, por exemplo, refere-se à poieses, enquanto o ato de ver (enxergar) refere-se à 

práxis.  

Traduzindo de forma análoga os entendimentos aristotélicos, considerando-os como 

inspiradores da atual distinção entre atividade prática (vista como ação fabricadora), de 

atividades que encerram um fim em si mesma, analogicamente poder-se-ia estabelecer uma 

distinção atualizada entre quem faz e quem pensa, ilustrada a partir da seguinte situação: “o 

engenheiro que vê (“sabe”) como se faz uma obra, situa a dimensão da práxis, enquanto que o 

pedreiro que constrói a obra, situa o âmbito da poieses. O primeiro pensa sobre a obra 

enquanto que o segundo faz (coloca às mãos na massa, literalmente). Tal analogia a separação 

entre uma ação fabricadora de uma ação que retém um fim em si mesma, pode também ser 

aplicada ao campo educativo.  

No campo educativo ocorre um fenômeno que separa subliminarmente os educadores 

em dois grupos. No primeiro situam-se àqueles que pensam a educação, representados pelas 

pessoas que possuem títulos de mestres, doutores e pelos escritores das teorias educativas; no 

segundo, situam-se os professores, quase predominantemente representado por professoras do 

ensino médio e fundamental. Muitos/as destes/as professores/as situados/as no segundo grupo, 

não possuem titulação acadêmica, título de Mestre e ou Doutor; em alguns casos, não 

possuem titulo de graduação, sendo estes últimos considerados professores leigos.  

A falta de titulação acadêmica de muitos professores no Brasil acarreta considerações 

que desencadeiam subliminarmente esta distinção (separação) entre os que pensam e os que 

praticam a educação; tais considerações raramente são assumidas, mas são reconhecidas como 

existentes, e assim atribuídas então ao denominado imaginário do senso comum. A realidade, 

porém é deflagradora: a maioria dos Mestres e Doutores, autores de importantes obras no 

campo educativo não estão de fato nas salas de aula do ensino fundamental. Por vezes não 

estão nas salas de aula, nem dos cursos de formação de educadores. Outro aspecto que 

demonstra esta distinção é representado pela abissal diferença entre os salários destes distintos 

grupos de professores no Brasil. Estes fatos demonstram que há sim, no campo educativo, 
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uma distinção (e separação), ainda que “velada”, entre os que pensam e os que praticam a 

educação, semelhante à distinção aristotélica entre a práxis e a poieses.  

Nos debates realizados na assembléia dos cidadãos gregos, nasce outro conceito que 

interessa o presente estudo: o conceito de doxa, que tem neste contexto político a conotação 

de opinião ou crença sobre algo.  

O filósofo grego Platão (228/27 – 347 a.C) apresentou uma distinção entre os termos 

doxa, e episteme. Enquanto a doxa representava a pura opinião (daqueles principalmente que 

não se ocupavam da nobre tarefa da filosofia), a episteme era a ciência, atividade elevada - 

possível de produzir conceitos universais (que uma vez elaborados pelos seres iluminados 

aqueles que eram capazes de chegar a episteme), poderiam ser utilizados por todos em 

qualquer tempo ou lugar. Poderiam ser generalizadas. 

Desta forma, a partir da interpretação de Imbert (2001), temos a práxis como uma 

ação nobre que resguarda um fim em si mesmo; e a poiesis como uma ação fabricadora 

representando uma atividade imperfeita (do ponto de vista da perfeição grega); atualizando: 

uma ação menor. Não foi extraída de nenhuma obra de Aristóteles, ao menos de forma direta, 

a noção de que algumas pessoas são mais “capazes” do que outras. Concepção que acaba por 

hierarquizar as “tarefas” separando a reflexão da ação, diferenciando quem pensa de quem 

faz, criando um abismo entre teoria e prática (práxis de poiesis). Mas foi elaborada como 

interpretação dos estudos realizados, a noção de que a hierarquização existente sobre as 

tarefas realizadas na polis grega, juntamente com as implicações sobre as conotações dos 

conceitos propostos por Aristóteles e Platão, bem como a fragmentação da ciência moderna 

mecanicista, contribuem com a lógica que legitima a desigualdade entre as classes sociais 

condenando a sociedade atual aos graves problemas de exclusão social que temos o desafio de 

superar em nossos dias. 

Cabe destacar que Aristóteles e Platão, pensadores de um contexto social, político e 

econômico hierárquico e escravista; enquanto aristocratas e senhores de escravos, homens que 

defendiam a concepção que o nobre exercício da filosofia não era tarefa para todos, propõem 

conceitos que influenciam nossos dias. Para estes filósofos, aqueles que tinham a capacidade 

de filosofar eram os sábios (sophos = sábio) os que amam a sabedoria. Aos demais 

(mulheres, crianças, escravos, cidadãos comuns), cabiam tarefas “menores” como a 

afetividade (própria da mulher) e a força do trabalho (próprio do escravo).  
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Observe que nesta concepção, afetividade é uma qualidade menor. E a prática (ação 

concreta que ultrapassa a abstração) também. Esta herança é problemática para a proposição 

ética na perspectiva ora apresentada.  

Ora, a prática é o que configura o compromisso, e a afetividade é a base para a ética, 

uma vez que a capacidade de vínculo entre o eu, o outro e o mundo é de natureza afetiva. 

Como já esclarecido anteriormente, para TORO (1999) a ética surge quando a consciência e a 

afetividade se integram. Aí se encerra o problema: tal herança, impregnada na forma de 

pensar e agir ocidental separa cognição de afeto e estabelece uma atitude sem vínculo com o 

outro e com o meio, por isso, sem compromisso, desencadeando uma postura em que o 

discurso se encerra numa abstração sem significado para a vida, sem uma ação concreta, e que 

também representa falta de compromisso.  

Sem dúvida existem aspectos altamente relevantes que a cultura grega confere à 

cultura ocidental contemporânea. Mas a forma como esta cultura se apropriou das 

diferenciações hierarquizadas formuladas pelos gregos, associada a outros aspectos que 

formam a complexidade da trama sociocultural, tem causado prejuízos à ética. Os 

pressupostos para ética que em Platão correspondia ao bem e em Aristóteles a virtude, 

encerram-se num nível abstrato no contexto cultural que se desenvolveu.  

Ao observarmos a relação entre educação (ou a carência dela) e a sociedade 

excludente do Brasil, onde se verifica a discrepância existente, por exemplo, entre as regiões 

nordeste e sudeste, concluímos que esta concepção grega se atualiza tomando a roupagem 

atual. 

As palavras exercem um papel muito importante quando determinam e solucionam os 

conflitos de uma sociedade. Pode desta forma, criar uma igualdade de acesso às questões da 

cidade ou negar a participação daqueles que não tem vez à palavra, ou não compreendem o 

significado das palavras proferidas por quem tem o poder. 

Como advertem Adorno e Horkheimer (1985), o poder encerra suas formas clássicas 

de dominação a partir da forma em que colocam em prática os conceitos, de modo que a 

análise sobre toda a práxis interior ao sistema deva ser explicitada para não tornar vã a 

esperança de uma educação que livra o indivíduo da dominação, que para eles se constituía 

em uma educação emancipatória. 

Já foi ressaltado o efeito da divisão de classes realizada na educação clássica, nas 

diferentes formas de exclusão atuais. Destaco ainda, a relação que há na distinção entre práxis 
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e poiéses, com a atual falta de interação entre teoria e prática no campo da educação, que 

levam ao prejuízo de constantemente se propor algo na educação de forma discursiva, que se 

encontra incoerentemente diferente do que se faz na prática.  

Assim, retomando as preocupações de diversos pensadores apresentadas no início 

deste trabalho, que foram articuladas para se refletir filosófica e criticamente sobre educação à 

luz dos pressupostos que iluminam esta pesquisa, é possível identificar as razões pelas quais, 

embora a educação geralmente se apresente com a finalidade de possibilitar a plena realização 

do humano por meio da democracia, do exercício de cidadania, da solidariedade, da ética 

entre outros valores anunciados, temos evidenciado que nem sempre este ideal é alcançado. 

Ao observar os problemas sociais, vê-se que as pessoas, em seu viver no mundo, não têm 

conseguido incorporar tais valores. Isto é visto na forma competitiva e individualista que 

caracterizam o viver no mundo. Tão pouco tem sido possível identificar tais finalidades da 

educação, no que tem sido privilegiado nas práticas científicas ou nas decisões políticas 

atuais, como está sendo ilustrado por meio dos episódios apresentados ao longo desta 

pesquisa. 

Desta forma, o conceito de práxis quando restrito a um campo conceitual nobre que se 

distancia da prática exercida pelos sujeitos provoca o problema que verificamos: um abismo 

entre o discurso proferido na educação, entre as teorias que fundamentam as práticas sociais, 

que carregam sempre a intenção de uma sociedade justa, com a realidade educacional e social 

brasileira que é excludente. 

A educação clássica que tem como berço a Grécia antiga, não influencia somente a 

educação dos dias atuais. Os valores e a forma de ver o mundo deste período influenciaram 

toda uma linhagem de pensadores na filosofia, principalmente no ocidente, que deu origem ás 

diversas áreas de conhecimento que formam hoje um campo de diferentes (e separadas) 

disciplinas de atuação no mundo em que vivemos. Ou seja, influencia um paradigma. Veja-se 

a respeito desta influência da filosofia grega, a crítica estabelecida por Cerletti e Kohan 

(1998): 

 

 

Os filósofos gregos encantaram toda a filosofia posterior. Souberam 
aproveitar os benefícios de qualquer criação: nomearam a atividade, 
batizaram seus conceitos, delimitaram um campo de problemas, fixaram uma 
origem. Concebidos como fonte ou reservatório privilegiado do saber 
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filosófico, reiteram-se suas verdades em qualquer tempo e lugar, como se 
essas verdades não tivessem relação com o momento histórico que as viu 
nascer. É o caso da admiração. Como se só importasse como os gregos viram 
o impulso de um Tales para filosofar, a filosofia posterior cristalizou essa 
origem nobre, [...] idealizada, aristocrática da filosofia. Sob esse guarda-
chuva do espanto ficaram ocultos todos os outros interesses e motivos que 
poderiam abrigar o nascimento da prática filosófica na Grécia. (CERLETTI 
e KOHAN, 1998, p. 55). 

 

 

Como afirma Cerletti e Kohan (1998, P. 55), os gregos não atribuíam história às ideias 

ou às verdades, que para eles eram concebidas como absolutas, independentes de fatores 

como tempo, espaço ou história. Estes autores fazem uma crítica à atribuição da origem da 

filosofia como exclusividade dos gregos considerando esta atitude como arrogante e 

arbitrária. O fato de absolutizar ideias e verdades levaram os gregos a transferirem a origem 

da filosofia em Jônia para toda e qualquer outra filosofia uma vez que “acreditavam não só 

que a origem (histórica) da filosofia jônica havia sido a admiração, mas que a admiração é o 

verdadeiro e único motor da filosofia, em qualquer tempo e lugar. E essa é a origem da 

filosofia grega”. 

Embora a cultura ocidental racionalista e fragmentada, provocadora de repercussões 

negativas na educação, encontre seu início de gestação na educação clássica da Grécia, é na 

modernidade que a cultura ocidental encontra seu apogeu e dela, não parece conseguir se 

desvencilhar. 

A procura da essência das coisas e o esforço em compreender o ser das coisas e dos 

fenômenos concretizam o ideal do conhecimento percorrido desde a antiguidade grega, até a 

Idade Média. Cada um destes períodos percorreu este ideal de conhecimento, no entanto tendo 

como base ideias e valores diferentes. 

Os gregos, apesar de sua hierarquia já apresentada aqui e criticada como excludente, 

autoritária e arrogante, mantinham uma conexão entre homem e natureza. 

Para os medievais (476-1453 – séculos VI a XV) a adequação aos desígnios divinos 

pautava a busca do saber, uma vez que se buscava conhecer a essência das coisas criadas para 

conhecer a essência do Criador. (CHAUÍ, 1995). De acordo com Chauí (1995), o pensamento 

medieval partia da existência de Deus e da verdade de sua revelação, tal como interpretada 

pela Igreja. Rejeitava o princípio fundamental da filosofia grega: a autonomia da razão. Os 

escolásticos dedicaram-se à especulação filosófica autêntica, mas não permitiriam que a 
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filosofia duvidasse ou questionasse as premissas básicas de sua fé. Uma alma racional tinha 

de ser guiada por uma luz divina. A natureza enquanto manifestação de Deus era considerada 

sagrada.  

A divisão do mundo como sublunar e suplalunar proposta por Aristóteles foi tomada 

pelos medievais por meio da divisão e distinção como mundo das trevas e da luz. No primeiro 

encontra-se o sagrado e o bem. No segundo, o profano e o mal. (ARANHA e MARTINS 

1993). 

O filósofo medieval entendia a natureza e a sociedade como ordens hierárquicas. Deus 

era a fonte dos valores morais, e a Igreja era responsável pelo ensinamento e manutenção 

dessas normas éticas. Os reis recebiam de Deus o direito de governar. Toda a estrutura social 

constituía uma hierarquia: o clero guiava a sociedade de acordo com os padrões cristãos; os 

senhores defendiam a sociedade cristã contra seus inimigos; os servos, no último grau da 

ordem social, trabalhavam para o bem de todos. (ARANHA e MARTINS, 1993) 

A hierarquização e o dualismo representam os problemas do ponto de vista ético da 

herança medieval.  

Vale destacar que, no que diz respeito à sacralização da vida, valor fundamental neste 

trabalho que propõe a Educação Biocêntrica, esta é uma questão tratada de forma paradoxal 

no período medieval. A vida, que é criada por Deus é sagrada. No entanto, a tortura e o 

extermínio de muitas destas vidas “sagradas” nas fogueiras da inquisição, praticados em 

nome de Deus pelos homens deste período, demarca uma concepção bastante diferente do 

sentido de sacralização da vida, atribuído por Rolando Toro que propõe explicitamente a 

sacralização da vida como valor absoluto da educação. 

Ainda assim, embora enfatizasse a visão dualista representada na separação e 

hierarquização entre o sagrado e o profano, o bem e o mal, a sensibilidade e a estética estão 

presentes na concepção e visão de mundo dos pensadores medievais para os quais, “as formas 

sensíveis constituíam uma dimensão importante no caráter ultimo dos objetos e seres” 

(DUARTE JR. 2006. Pág. 44). 

A partir da modernidade, com Galileu e outros importantes representantes deste 

período e suas concepções que formularam a ciência moderna, associada em seguida ao 

advento do capitalismo, a busca da essência é substituída pela função das coisas.  
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Doravante não haverá de interessar a busca do ser de objetos e processos, 
mas o seu funcionamento; o que agora se pretende é desvendar as relações 
entre forças naturais e corpos em movimento, relações essas devidamente 
expressas em fórmulas matemáticas. E isto implica numa alteração 
fundamental quanto ao propósito do conhecimento. [...] quer se conhecer, 
com o intuito de se interferir na criação, de se atuar sobre a natureza para 
dominá-la mais facilmente e, em decorrência, extrair-lhe mais lucros e 
vantagens (DUARTE JR. 2006, p. 44-45) 

 

 

Tal propósito desperta um forte interesse nos comerciantes e políticos que vem nesta 

nova forma de se fazer ciência uma aliada que respalda suas práticas de obtenção de lucro e 

suas intenções de ampliar o sistema político comercial.  

A perspectiva moderna evoluiu gradativamente no período que vai desde a 

Renascença até a época do Iluminismo (1350 – 1789) no século XVIII, período que se refere à 

ascensão da modernidade. O universo tornou-se compreensível pela matemática. O 

pensamento econômico e político foram libertados da moldura religiosa. A ciência tornou-se a 

grande esperança do futuro. (CHAUÍ, 1995). 

Surge o humanismo moderno no qual, como se pode interpretar das obras de Chauí 

(1995) e Aranha e Martins (1993) a teologia é representada pela experiência espontânea 

através de uma religiosidade individual em contraposição à metafísica dogmática dos 

preceitos da escolástica. Os pensadores do iluminismo queriam libertar a humanidade da 

superstição, da ignorância e das tradições que não podiam resistir à prova da razão. 

Acreditavam estar emancipando a cultura do dogma teológico e da autoridade clerical. 

Uma nova visão de natureza passa a orientar as ações principalmente com relação à 

ciência que passa a ter a matemática como chave para a compreensão da realidade resgatando 

as ideias de Platão e Pitágoras.  

O Século XVIII, considerado como a era do Iluminismo caracterizado pela afirmação 

da razão e da liberdade, determinou o movimento em direção à modernidade, iniciado na 

Renascença. Os pensadores iluministas aspiravam criar uma sociedade mais racional e 

humana. Para atingir esse objetivo, rejeitaram a teologia enquanto caminho da verdade, e 

buscaram compreender a natureza e a sociedade unicamente através da razão, sem o auxílio 

da revelação. Adotando o método cartesiano da dúvida sistemática, questionaram todas as 

opiniões e tradições herdadas, ampliaram o conhecimento da natureza e utilizaram o método 
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científico ao universo humano, a fim de revelar as falhas da sociedade e realizar assim as 

reformas apropriadas. (CHAUÍ, 1995).  

Isaac Newton com a Revolução Científica e Francis Bacon com o método indutivo, 

representam importantes nomes deste período. Na astronomia ainda se destacam a 

contribuição de Nicolau Copérnico; Galileu Galilei; Johannes Kepler.  

Mas o filósofo francês René Descartes com o método dedutivo e com seus postulados 

filosóficos demarca o período da modernidade e exerce forte influencia na ciência até os dias 

atuais. Descartes é conhecido como cartesios (em latim). Por isso a denominação – cartesiano 

- ao seu método (método cartesiano). Para Descartes (1973), o homem é constituído por duas 

substâncias: uma de natureza espiritual, a substância pensante, e outra de natureza material, a 

substância extensa. Só esta última pode ser objeto das ciências da natureza, que 

mecanicamente explica o funcionamento da máquina do corpo. Desta formulação decorre a 

fragmentação que separa razão de sentimentos, reflexão de ação, e resulta na fragmentação 

existente nas diferentes áreas de atuação humana, como consequência das elaborações 

realizadas a partir desta formulação de Descartes. 

A modernidade passa a ver o mundo como uma máquina perfeita, governada por leis 

matemáticas exatas. Para se conhecer esta “máquina” aplicam-se as regras do método de 

Descartes apresentadas a seguir: 

 

• A primeira regra é a da evidência que significa não admitir "nenhuma coisa como 

verdadeira se não a reconheço evidentemente como tal”. 

• A segunda é a regra da análise que consiste em "dividir cada uma das dificuldades 

em tantas parcelas quantas forem possíveis". 

• A terceira é a regra da síntese que consiste em "concluir por ordem meus 

pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer para, 

aos poucos, ascender, como que por meio de degraus, aos mais complexos”. 

• A última é a da verificação que exige assegurar que nada foi negligenciado. 

 

Esse método tornou-se muito célebre nos séculos posteriores, pois como reflete Morin 

(2005), foi visto como uma manifestação do livre exame e do racionalismo, servindo de 
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paradigma para o desenvolvimento da ciência, propiciando um grande progresso científico 

no esforço de descrever o universo físico em que vivemos.  

Os princípios do método cartesiano foram estendidos, constituindo-se princípios de 

uma forma de ver o mundo. Tais princípios são: 

O princípio da ordem que postula que o universo é regido por leis imutáveis; 

O princípio da separabilidade que estabelece a lógica de que, para resolver um 

problema, é preciso decompô-lo em elementos simples; 

O princípio da redução que limita os elementos conhecidos do sistema ao que é 

mensurável; 

O princípio da razão que assegura a validade formal das teorias e raciocínios. 

Só era “ciência” aquilo que pudesse ser comprovado através de experimentos com 

resultados estáveis e constantes, cujos fatos eram regidos por leis de causa e efeito, e que 

podiam ser medidos e quantificados. 

O método era lógico, linear e consistia em reduzir o complexo ao simples. (MORIN, 

2005). 

O paradigma moderno é por isso caracterizado como Mecanicista e Determinista, 

porque concebe a realidade como exata, determinada, formulada e explícita. Para esta ciencia, 

é possível controlar os fenômenos da natureza uma vez que os fenômenos podiam ser 

medidos e quantificados. 

É ainda importante destacar o papel de Francis Bacon no estabelecimento e 

fortalecimento das bases e propósitos da ciência moderna.  

Muitas bibliografias apresentam de forma muito semelhante uma crítica á belicosidade 

das afirmações deste filósofo, como é possível encontrar no filme O Ponto de Mutação 

(1990), baseado na obra com o mesmo titulo de Fritjof Capra (1982), e depois na obra já 

citada de Duarte Jr (2006). Ambos os trabalhos demonstram que há algo de virulento e 

rancoroso nos escritos de Bacon, influente filósofo deste tempo que não hesitava em comparar 

os nascentes métodos científicos com as sessões de tortura, nas quais a natureza devia ser 

obrigada a ‘confessar’ seus mais recônditos segredos. A respeito da transição do 

conhecimento medieval para o moderno Capra (1982), na obra O Ponto de Mutação, afirma o 

que segue: 
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Desde a antiguidade, os objetivos da ciência tinham sido a sabedoria, a 
compreensão da ordem natural e a vida em harmonia com ela. A ciência era 
realizada ‘para maior glória de Deus’ ou, como diziam os chineses, para 
‘acompanhar a ordem natural’ e ‘fluir na corrente do tao’ (...) A partir de 
Bacon, o objetivo da ciência passou a ser aquele conhecimento que pode ser 
usado para dominar e controlar a natureza... Os termos em que Bacon 
defendeu esse novo método empírico de investigação eram não só 
apaixonados, mas, com freqüência, francamente rancorosos. A natureza, na 
opinião dele, tinha de ser ‘acossada em seus descaminhos’, obrigada a servir’ 
e ‘escravizada’. Devia ser ‘reduzida à obediência’ e o objetivo do cientista 
era ‘extrair da natureza, sob tortura, todos os seus segredos. (CAPRA, 1996, 
p. 51-52) 

 

 

O esclarecimento e a emancipação dos homens, a partir da supervalorização da razão, 

passam a ser objetivo fundamental a ser alcançado pela modernidade dos séculos XVIII e 

XIX. É instaurada com isso, uma supremacia pela autonomia do indivíduo – a subjetivação – 

a fim de contrapor-se ao legado medieval da supervalorização da fé, à submissão e à 

hierarquia (clerical ou governamental). A busca era pela vitória da “luz da razão” sob as 

“trevas”, consideradas ignorância e preconceito. (DUARTE JR. 2006). 

Nesta vertente moderna é construído um conceito de práxis onde a posição da 

subjetividade passará a preceder a posição do objeto, enquanto objeto de conhecimento. De 

acordo Pivatto na apresentação da obra de Levinas (1997), após ter sido colocado em dúvida 

as essências objetivas e transcendentes, o sujeito é colocado no centro (a partir da mudança 

paradigmática para o antropocentrismo). Com o advento antropológico penso, logo existo, que 

se configura na realidade como penso, logo sou – assistimos a uma ruptura entre corporeidade 

(res extensa) e razão (res cogitans), designando à razão, a fundamentação de toda a verdade. 

Parafraseando Descartes: o corpo atrapalha o homem de pensar. 

Práxis para a modernidade então, consiste em uma prática pensada a partir de uma 

ética antropocêntrica que está intimamente ligada ao surgimento e consolidação do que 

chamamos hoje de mecanicismo. Tal ética se fundamenta no abandono de uma concepção 

organísmica da natureza em favor de uma concepção mecanicista16, acarretando sérios 

prejuízos à atualidade. 

                                                           
16 Substituição da ideia aristotélica de natureza como algo animado e vivo, na qual as espécies procuram realizar 

seus fins naturais, pela ideia de uma natureza sem vida e mecânica. Daí a analogia com a ideia do 
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As ideias da ciência moderna e o antropocentrismo legitimam a ideia de um 

“indivíduo que se ergue imperiosamente, se emancipa e confere sentido subjetivo, 

fundamento autofundador”. (PIVATTO in LEVINAS, 1997, p. 10) 

O homem é colocado no centro com sua capacidade racional, o que lhe atribui poder. 

É este indivíduo pensante que se ergue imperiosamente e se emancipa. Emancipa-se porque 

pode pensar por si, pode duvidar. Não depende mais de um poder absoluto, ele é o poder. A 

ele se confere um sentido subjetivo. O homem que pensa, pensa o que é externo a ele, pensa e 

decide sobre o universo, sobre o outro homem e é capaz de pensar-se a si mesmo, o que para 

Pivatto (1997) constitui o fundamento autofundador. 

O pensamento é a única prova de que existimos, como concluiu Descartes em suas 

meditações.17O que o levou à proposição de uma máxima que se popularizou, qual seja, a 

perspectiva do cogito ergo sum ou “penso, logo existo”. E pensar significa conhecer tudo o 

que quiser. Isso lhe confere liberdade. O pensamento se dá na razão e os sentimentos, segundo 

Descartes, atrapalham o homem de pensar. Os sentidos nos enganam e as paixões humanas 

interferem negativamente no processo racional.  

Esta dicotomia entre razão e emoção, reflexão e corporeidade, que foi tomando 

proporções distintas e ampliadas com relação às formuladas pelo filósofo, provoca o 

descompromisso do sujeito com o meio e com o outro. Ora, a negação da auto-percepção, e a 

ideia de que o contato com seus próprios sentimentos representam um perigo, prejudicam a 

capacidade de conexão com o outro. Se o mesmo não se sente tocado pelo outro, como vai se 

responsabilizar?  

Este cogito pensante cartesiano, ou o pensamento desprovido das necessidades 

viscerais, resultou em um o homem que usa sua razão e separa-se de seus sentimentos, 

explorando então a natureza e com isso o outro, para satisfazer suas pseudo necessidades. Esta 

hierarquização, junto com a irresistível sensação de liberdade resulta nas experiências 

desastrosas das guerras18, dos totalitarismos do século XX e no atual sistema neoliberal, que 

                                                                                                                                                                                     
funcionamento do relógio, associando a natureza e o ser humano com a máquina-que “deve” funcionar sempre 
muito bem. Fonte: Aranha e Martins (1993) e Grün (2006). 

17 A frase "Cogito, ergo sum" aparece na nas meditações filosóficas  e René Descartes, na obra: Discurso do 
Método (1637). 

18 Para Levinas, as guerras, e os mortos que nelas ficaram sem sepultura, tornam ilusória a pretensão do “animal 
rationale” de colocar-se num lugar privilegiado no cosmos, com a capacidade de dominar e integrar a 
totalidade do ser na consciência de si (ver LÉVINAS, HAH, 1998, p.82-3, apud Dal Pozzo, 2000). 
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pauta não só a economia, mas as relações intersubjetivas, atestando a falência dos padrões 

éticos construídos na modernidade. (PIVATTO, in LEVINAS, 1997). 

São estas perigosas ideias que inauguram um moderno método científico que abre o 

século subsequente, e que se transformam no paradigma dominante, demarcando os 

parâmetros que irão definir a chamada modernidade “e o seu espraiamento para a vida 

cotidiana da maioria dos povos de então”. (DUARTE JR, 2006. P. 45).  

As correntes epistemológicas do racionalismo, empirismo e pragmatismo ganharam 

espaço por sustentar a ideia de progresso que desencadeou neste período um grande 

desenvolvimento técnico e cientifico, com forte desenvolvimento do mercado mundial e da 

economia (GRÜN, 1996). 

As ciências humanas que surgem no final do século XIX, e até hoje enfrentam 

problemas na tentativa de estabelecer o método adequado à compreensão do comportamento 

humano, a partir da modernidade, sofrem impactos nocivos do ponto de vista ético. 

(ARANHA e MARTINS, 1993). 

Os conceitos e as práticas nas diferentes áreas de atuação humana passam a ser 

determinados pelos parâmetros intelectuais iniciados no século XVII, com as descobertas da 

ciência moderna que encontrou seu auge na era da revolução industrial. Neste contexto de 

industrialização, emerge a ideia de um universo uniforme, mecânico e previsível que moldou 

o desenvolvimento da ciência – e também da tecnologia – tornando-se ainda um paradigma 

nos diversos campos do saber, incluindo a educação. 

De acordo com o professor Ribeiro Jr (2005), a ideia de leis naturais da vida social 

abre espaço para o Positivismo, que passa a exercer influencia paradigmática, surgindo com a 

idealização da ciência social segundo os modelos das ciências naturais, encontrada no 

pensamento utópico de Condorcet e Saint Simon, em uma dimensão de ideologia utópico-

revolucionária no século XVIII. 

Mas destaca o professor, que é Auguste Comte (1798-1857) considerado o fundador 

do Positivismo. O núcleo da filosofia de Comte radica na ideia de que a sociedade só pode ser 

convenientemente reorganizada através de uma completa reforma intelectual do homem. 

Comte achava que antes disso seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar 

de acordo com o estado das ciências de seu tempo. Por essa razão, o sistema comteano 

estruturou-se em torno de três temas básicos. Em primeiro lugar uma filosofia da história, 

com o objetivo de mostrar as razões pelas quais certa maneira de pensar (chamada por ele 
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filosofia positiva ou pensamento positivo), deve imperar entre os homens. Em segundo lugar, 

uma fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia positiva. Finalmente, 

uma sociologia que, determinando a estrutura e os processos de modificação da sociedade, 

permitisse a reforma prática das instituições. 

O estado positivo caracteriza-se, segundo Comte, pela subordinação da imaginação à 

observação. Cada proposição enunciada de maneira positiva deve corresponder a um fato, seja 

particular, seja universal. Isso não significa, porém, que Comte defenda um empirismo puro, 

ou seja, a redução de todo conhecimento à apreensão exclusiva de fatos isolados. A filosofia 

positiva, ao contrário dos estados teológico e metafísico, considera impossível a redução dos 

fenômenos naturais a um só princípio. 

A sociologia é vista por Comte como o fim essencial de toda a filosofia positiva. 

(RIBEIRO JR, 2005). Matemática, astronomia, física, química e biologia atingem o estado 

positivo antes da sociologia, mas, representando parcelas do real, não conseguem instaurar a 

filosofia positiva em sua plenitude. A totalização do saber somente poderia ser alcançada 

através da sociologia. 

O positivismo se contrapõe às formas teológicas e metafísicas da idade média, 

considerando que somente são reais os fatos observáveis e, tendo o crescimento industrial e 

econômico como foco, apresenta um modelo que visa aumentar a eficiência por meio das 

categorias de precisão e previsibilidade.  

O Positivismo, que também é considerado por alguns autores como tendência 

naturalista, estabeleceu critérios rígidos para a ciência, exigindo que ela se fundasse na 

observação dos fatos. A mesma exigência é estabelecida para a sociologia e, evidentemente, 

para qualquer outra ciência humana. De acordo com esta concepção, as ciências humanas 

deveriam ser estudadas com o rigor e a objetividade das ciências da natureza seguindo para 

sua análise, os passos da ciência moderna de observação, experimentação e matematização. 

Ribeiro Jr (2005) destaca que, para Comte, o Positivismo exige uma subordinação rigorosa e 

paciente da imaginação à observação. 

O positivismo legitimou o cientificismo, com a ideia de que o conhecimento científico 

é perfeito, de que a ciência caminha sempre em direção ao progresso, e de que a tecnologia 

desenvolvida pela ciência responderá a todas as necessidades humanas. (JAPIASSU, 1975). 

A afirmação da neutralidade científica deve-se, fundamentalmente, ao pressuposto de 

que é possível captar a verdade em si, de um objeto ou de uma realidade. Para o positivismo, 
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o cientista, através do método científico, capta a verdade do objeto e a expressa, através da 

filosofia, a toda a sociedade. Nesta proposta, a filosofia é reduzida a um instrumento de 

comunicação das sínteses e conclusões emergentes. (RIBEIRO JR, 2005). 

O teor cientificista do positivismo está na aceitação da ciência como o único 

conhecimento valido, sendo que esse conhecimento confere poder.  

O racionalismo científico é característico do Positivismo do ponto de vista 

pedagógico, e sua defesa é, para o Positivismo, a defesa do valor educativo da ciência. No 

âmbito da psicologia, o foco é o estudo do comportamento, que pode ser verificado 

externamente, o que ocasiona o fortalecimento do behaviorismo e ou da psicologia 

experimental. 

Os primeiros psicólogos, seguindo a tendência naturalista, aplicaram o método das 

ciências da natureza às ciências humanas, abandonando as preocupações de caráter filosófico, 

como a indagação a respeito da origem, destino ou natureza da alma, ou do conhecimento, 

que passam ser verificados experimentalmente. (ARANHA e MARTINS, 1993). 

A psicologia moderna como ciência, nasce na Alemanha no século XIX, quando, em 

Leipzig, Wilhelm Wundt em 1879 funda o primeiro laboratório de psicologia, onde 

desenvolve os processos de controle experimental. Na mesma linha experimental da 

psicologia alemã, desenvolve-se a psicologia norte-americana: a psicologia 

comportamentalista, ou behaviorismo (já comentada anteriormente). 

O behaviorismo pretende atingir aquele ideal positivista pelo qual a psicologia, para se 

tornar ciência, precisaria seguir o exemplo das ciências naturais, tornando-se materialista, 

mecanicista, determinista e objetiva. A introspecção é rejeitada, e o único objeto digno de 

estudo é o comportamento, em toda a sua exterioridade. O comportamentalismo nega a 

existência dos instintos, de aspectos endógenos relacionados à inteligência e dos dons inatos 

de qualquer espécie, considerados decorrentes da aprendizagem e da influência do meio 

ambiente. A educação infantil ganha importância por passar a ser o momento em que se 

desenvolvem os reflexos condicionados. (ARANHA e MARTINS, 1993). 

Skinner (1904-1990) representa um nome importante para o behaviorismo. A partir de 

suas experiências com ratos e pombos, estabeleceu as leis de um tipo de condicionamento 

mais complexo do que o clássico ou os já realizados por Pavlov (1920). Seu método ficou 

conhecido como o condicionamento instrumental operante ou Skinneriano, tendo sido 

proposto, a partir de seus experimentos com caixas (que levam o seu nome). Neste 
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experimento, se coloca um animal faminto e, depois de casualmente esbarrar diversas vezes 

na alavanca, o animal percebe que recebe alimento sempre que a aperta. O apertar da alavanca 

é a resposta, dada antes do estímulo, que é o alimento.  

Este método transformou-se em um método de aprendizagem, e as técnicas 

skinnerianas são usadas na educação familiar, a fim de criar bons hábitos, como a 

aprendizagem do controle da micção, ou para corrigir comportamentos, como reeducar a 

criança bagunceira ou manhosa. Também é utilizado nas empresas, com o intuito de estimular 

maior produção por meio de pontos acumulados, que serão transformados em benefícios para 

os funcionários considerados melhores.  

Estas descobertas foram amplamente utilizadas nos Estados Unidos em diversos 

campos da atividade humana, passando a se tornar um modelo utilizado amplamente na 

educação e em outras áreas também no Brasil.  

Assim, a partir da modernidade e das influencias do pensamento ocidental 

historicamente construído desenvolveu-se: 

Uma visão de natureza como um objeto a ser explorado pelos homens que pensam e 

por isso detém o poder;  

Uma concepção de ser humano dividido entre uma razão pensante e um corpo 

comparado com uma máquina o qual atrapalha o pensamento;  

Uma educação que atua a partir do condicionamento e 

Uma ciência mecanicista, determinista, antropocêntrica, de caráter estritamente 

quantitativo e mensurável cuja neutralidade afiança o rigor necessário para consagrar-se como 

verdadeira, e por isso imutável. 

Muitos pensadores apontam como uma das principais causas da degradação da vida 

como um todo no planeta, incluindo a vida humana, o fato de vivermos sob a égide de uma 

ética cujos valores fundamentais colocam o Homem19 como sendo o centro de todas as coisas, 

                                                           
19 Mauro Grün (1996) utiliza, em minha opinião de forma muito adequada, o termo Homem com H maiúsculo 

referindo-se à espécie humana - Homo Sapiens (portanto, à mulher e ao homem), mas ressalta que “não seria 
de todo inapropriado utilizar o termo homem referindo-se apenas aos homens e não às mulheres”. O autor 
coloca que esta utilização se justifica uma vez que, está tratando do nascimento do humanismo e dos 
primórdios da revolução científica nos séculos XVI e XVVII, “cujas bases teóricas foram estabelecidas de 
fato e quase exclusivamente por pessoas do sexo masculino [...] Além do mais, a revolução científica é um 
fenômeno tipicamente masculino e o uso do termo ‘homens e mulheres’ contribuiria para encobrir o caráter 
machista da ciência moderna” (pag. 23). 
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onde tudo o mais que existe no mundo existe unicamente em função dele. De acordo com 

Grün, 

 

 

O antropocentrismo não é uma criação exclusiva de Descartes. Para este 
autor, as raízes da ética antropocentrica já se encontram no velho testamento. 
Segundo Lynn White (1967) ‘ a vitória do cristianismo sobre o paganismo 
foi a maior revolução psíquica na história da nossa cultura’. Esta 
transformação, segundo White, teve e continua tento profunda influencia nas 
fundações antropocentricas do pensamento ocidental. Ha uma passagem no 
Gênesis especialmente esclarecedora das raízes culturais do 
antropocentrismo: ‘Deus disse; Façamos o homem a nossa imagem e 
semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os 
animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a 
terra” (Gênesis 26:28). (GRÜN, 1996, p.23). 

 

 

Apesar de concordar com a perspectiva de que a transição entre o paganismo, onde o 

universo era regido pelo principio feminino acolhedor, para o cristianismo, masculino e 

dominador, tenha uma forte influencia para formulação do antropocentrismo, a partir da 

filosofia de Descartes, o antropocentrismo toma proporções que o sustenta até os dias atuais. 

E das diferentes dimensões afetadas pelo antropocentrismo, promotoras da crise da e de 

humanidade, destaco a dimensão epistemológica, para esclarecer a afirmação que subjaz este 

estudo, qual seja, a de que a concepção de conhecimento, ou as escolhas epistemológicas que 

também são políticas, interferem na ética. Ou, como já esclarecido, o prejuízo da relação de 

alteridade com relação ao conhecimento quando este tematiza o outro. 

Tal concepção encontra respaldo nas ideias de supremacia da razão, proposta 

principalmente pelo filósofo René Descartes; mas se fortalece, a partir da ruptura entre 

homem e natureza e da fragmentação do próprio individuo. O sujeito e a natureza passam a 

ser vistos como maquina, e a vida passa a ser vista como mecânica e determinista. Tais 

colocam no centro, um homem moderno (homem robô), que se priva de seus sentimentos e de 

sua complexidade tornando-se uma maquina. Um homem “educado”, a partir do 

condicionamento.  

Organizar a educação através de conteúdos sistematizados historicamente, baseados 

em uma lógica de ciência cartesiana, positivista, linear, hierárquica, fragmentada e 

dicotômica, para dar conta de um modelo que não se sustenta mais, é inviável.  
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Continuar fazendo educação superior, com uma lógica de ciência e de pesquisa 

pautadas sob esta óptica que reduz o ser humano, significa hoje um perigo. Esta visão 

racionalista-reducionista tem colocado a capacidade do homem de conhecer e dominar, num 

lugar de poder perigoso, que gera arrogância, individualismo e indiferença, consequentemente 

levando à artificialização da vida, e ao descaso com relação às atitudes éticas em nome da 

obtenção de resultados. 

Segundo Levinas (1980), a tentativa de conhecer o humano em sua totalidade, e a 

tentativa de dominar o homem e a natureza representa um problema para a ética. E esta é a 

crítica à ontologia ocidental, realizada por Levinas. Para o filósofo, não podemos conhecer o 

ente, esgotando-o num ser, passível de ser abarcado. Já que o ente representa muito mais do 

que o ser, que situa papéis, representações parciais desse ente. Levinas critica a argumentação 

de que somente tem sentido aquilo que passa pela razão. Critica a liberdade do exercício 

ontológico, porque o eu livre transforma o ente em ser. A pessoa humana em objeto 

conhecido. Este ser é a ideia que se faz do ente, como podemos verificar nesta colocação de 

Levinas: 

 

 

Pode manifestar-se como o ser distinto de ente: ser que, ao mesmo 
tempo, não é (quer dizer, não se põe como ente) e, entretanto 
corresponde à obra perseguida pelo ente, e não é nada. Ser, sem a 
espessura do ente, é a luz em que os entes se tornam inteligíveis. À 
teoria como inteligência dos seres, convém o título geral de ontologia. 
A ontologia que reconduz o outro ao mesmo, promove a liberdade que 
é a identificação do mesmo, que não deixa alienar pelo metafísico, à 
maravilha da exterioridade, de que vive esse desejo. Mas a teoria, 
como respeito da exterioridade, desenha uma outra estrutura essencial 
da metafísica. Tem a preocupação de crítica na sua inteligência do ser 
– ou ontologia. Descobre o dogmatismo e o arbitrário ingênuo da sua 
espontaneidade e põe em questão a liberdade do exercício ontológico. 
(LEVINAS, 1980, p.30). 

 

A essência da filosofia ocidental tem sido afirmar a prioridade do ser em relação ao 

ente. Para Levinas, subordinamos a relação do ente a uma relação com o ser do ente, e isso 

constitui o sequestro, a dominação do ente, a uma relação de saber. É como subordinar a 

justiça à liberdade. Quando liberdade significar a redução do Outro, deixando-o preso ao 

Mesmo, o saber (em que o ente, por intermédio do ser impessoal se dá) irá conter o sentido 

último da liberdade. E então, a liberdade vai opor-se à justiça, que se refere ao compromisso 
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em relação a um ente, que se nega em reduzir-se na relação com outrem, onde, neste sentido, 

permaneceria ente por excelência. (PIVATTO, 1995). 

A fim de compreender ou captar o ser, esta relação que atua como ontologia, 

neutraliza o ente. Não é, portanto, uma relação com o outro como tal, mas a redução do Outro 

ao Mesmo. Nesta relação de subordinação, liberdade constitui-se em manter-se contra o outro, 

assegurando justamente na relação de forma então paradoxal, o poder do eu. A tematização e 

a conceitualização, aliás inseparáveis, constitui-se na supressão ou posse do Outro. EU 

PENSO significa EU POSSO. A ontologia como filosofia primeira, constitui-se em uma 

filosofia do poder e gera a violência, quando suprime o ente. A universalidade por apresentar-

se “ingenuamente” como impessoal causa uma impetuosa inumanidade. (PIVATTO 1995).  

O dualismo medieval formulado a partir da divisão aristotélica dos mundos (sublunar 

e suplalunar) é apropriado pela modernidade, hierarquizando o que vai para o centro em 

detrimento do que, nesta perspectiva, fica na periferia. Deslocando Deus, que é central na 

perspectiva medieval, e colocando no centro, a ciência, então “endeusada,” os modernos 

passam a absolutizar a razão, transformando-a em dogma, tal como o que a modernidade mais 

rejeitou.  

No sentido político, esta ideia é conveniente para a virada científica e econômica 

ocorrida a partir da modernidade: possibilitava à ciência, trabalhar com a ideia de Deus, sem 

atrapalhar o desenvolvimento científico; e à economia, expandir a visão mercadológica para 

todas as esferas humanas. 

O que parecia ser razão para que este modelo se eternizasse, foi justamente a razão 

pela qual ele se tornara insustentável. A insustentabilidade da ciência e do paradigma 

moderno foi se tornando uma crescente.  

A ciência moderna começa a entrar em crise no final do século XIX. Entretanto, no 

final do século XIX, inicio de sua crise, propostas como o Positivismo de Comte, 

respaldavam o método cientifico afirmando-o como excelente para conhecer a realidade. 

Ainda nos dias atuais, o positivismo, com sua concepção de neutralidade científica, e o 

método científico moderno, baseado nas regras do método de Descartes, subsidiam práticas 

cientificas acadêmicas; o comportamentalismo está ainda presente na educação e nas 

corporações.  
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Das muitas consequências da fragmentação, da mecanização e do dualismo, na 

contemporaneidade, o prejuízo à ética está sendo destacado, por situar-se como algumas das 

causas da crise da modernidade, o que justifica a necessidade de mudança paradigmática. 

 

 

1.3.4 O jeito moderno de não rendar: a influência do paradigma moderno na 

educação. 

 

 

A educação contemporânea, em quase todo o ocidente, não cumpre sua 
tarefa de entregar ao indivíduo pautas internas de desenvolvimento. Não 
desperta nele os germens naturais de vitalidade, nem os valores do íntimo. 
Não desenvolve os potenciais criativos, a liberdade intelectual, nem a 
singularidade das aptidões. Não fomenta o esplendor das relações humanas. 
A Educação atual tende a produzir a adaptação servil ao estabelecimento.  

Rolando Toro 

 

 

Ao meditar sobre a cultura atual, Rolando Toro reflete que estamos vivendo pautados 

por padrões de civilização insustentáveis do ponto de vista da manutenção da vida no planeta. 

Isto inclui a vida num sentido biológico, e a qualidade da vida humana. “Nossa cultura está 

dividida por uma profunda dissociação que impregna todos os âmbitos do saber. Esta 

dissociação se projeta patologicamente na Educação, na Psicoterapia, na Medicina, na 

Sociologia e em geral nas ciências do homem”. (TORO, 2006 p.18). 

Para Toro (2006, p. 18), a cultura vem realizando um processo de “traição à vida”, no 

qual o cientista e o educador participam quando no seu fazer cientifico e educativo, atuando 

nas mais diversas áreas do conhecimento, separa as noções de corpo e alma, homem e 

natureza, matéria e energia, indivíduo e sociedade. Toro denomina este processo dualista e 

fragmentário como “Conspiração Platônica”  manifestado nas práticas dicotômicas realizadas 

na ciência e nos processos educativos as quais, ao invés de contribuir para o desenvolvimento 

de um ser humano integrado, capaz de perceber-se parte do todo, e assim responsável e 

cuidadoso, uma vez dissociado, não é capaz de cuidar de si e de se responsabilizar pelos seus 

atos, desencadeando a cultura dissociativa, a qual “desqualifica a vida presente, 

dessacralizando e sabotando seu valor e significado intrínsecos. E a educação, está 

contaminada pela cultura dissociativa”. (TORO, 2006, p. 19) 
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A ética antropocêntrica influenciou por demais a práxis educativa na modernidade. A 

educação sofre diretamente com as influencias do modelo científico considerado válido e as 

consequências de tais afirmações. “A educação, antes baseada exclusivamente na cultura 

humanística, é reformulada visando à inclusão dos estudos científicos no currículo escolar, a 

fim de atender a demanda de técnicos e cientistas decorrente do avanço da tecnologia”. 

(ARANHA e MARTINS, 1993, p. 162). 

Johann Amos Comenius (1592-1670), discípulo de Francis Bacon, e precursor de 

ideias fundamentais que sustentam a concepção moderna de educação, propôs uma educação 

fundamentada no conhecimento das ciências naturais e no uso dos sentidos. Buscou fazer uma 

grande sistematização enciclopédica do saber, a Orbis Scibilium. De acordo com Grün (1996) 

a analogia com as máquinas esteve sempre presente nas proposições de Comenius. Ele 

imaginava a escola como uma ‘tipografia vivente’ e o título de um dos seus últimos escritos é 

Typographeum vivum. [...] Tal abordagem, foi muito útil à educação do século XIX, quando a 

educação obrigatória surge como garantia para a ordem social20 O mundo comercializado e 

industrializado exigia a presença das ciências. (GRÜN, 1996, p. 38) 

 

 

A ciência mecanicista representou então uma proposta ideal para a educação, tratando-

se de uma perspectiva científica que coloca a razão do homem no centro, hierarquicamente 

“superior” a todos ou outros seres, e o indivíduo, dono desta razão, comparado a uma 

máquina que trabalha e “rende lucros”. A liberdade individual promovida pelo liberalismo 

fundamenta-se na autonomia da razão. 

Segundo Grün (1996), os três elementos estruturais do código curricular racional 

presentes no pensamento curricular norte americano21, são o pragmatismo, o individualismo e 

o racionalismo. 

                                                           
20 Segundo GRUN, Lundgren (1992) vê neste processo uma preocupação das classes dirigentes quanto à 

assimilação das instituições por parte do povo. Era preciso remodelar o currículo tendo em vista as 
necessidades impostas pelo processo de industrialização. Assim, o ‘código curricular racional’ surgia como 
resposta a estes novos tempos de educação de massas.  (GRUN, 1996, p. 38). 

21 “A referência específica ao currículo norte-americano é feita aqui pelo fato de que o código curricular racional 
se desenvolveu primeiramente nos EUA como decorrência de um processo de industrialização intenso. (Cf. 
Lundgren 1992) Segundo Lundgren, o pensamento de Dewey permeia o pensamento educativo e, de modo 
especial, o pensamento curricular do século XX. No Brasil o pensamento curricular de Dewey teve boa 
acolhida na USP durante os anos 30, principalmente por meio das ideias escolanovistas de Frota Pessoa. (Cf. 
depoimento de Maria L. Wortmann). (GRUN, 1996, p. 38-39). 
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Para Toro (2006), a educação estruturada sob estas bases, representa a expressão mais 

sombria da civilização que demonstra a falência da ética e consequentemente da própria vida.  

 

 

Nossa época se caracteriza justamente por abordar os fatos de sua 
exterioridade. Assistimos ao desenvolvimento de uma avançada tecnologia 
face a uma total ausência de conceitos de orientação internas. A vida pessoal 
não tem sido enfocada significativamente. Vivemos uma existência alienada 
e alienante, sem naturalidade, sem alegria. [...] no fundo desta realidade 
cotidiana há uma dissociação mental, de nossa cultura. (TORO, 2006, p.20) 

 

 

Salvo exceções, a estrutura dos sistemas educativos brasileiros atuais, corresponde 

ainda, aos modelos conservadores presentes no currículo norte americano, organizados sob 

influência da ciência moderna. 

O projeto de educação padronizada, que visava à universalidade presente na ciência do 

século XIX, onde hierarquia, ordem, utilitarismo e perspectiva de progresso compõem o 

elenco do ideal positivista educacional está presente no modelo escolar atual. De acordo com 

Grün (1996), a difusão dos conceitos de ordem e progresso, pelos militares republicanos do 

século XIX no Brasil, migra para a educação que se torna um instrumental de replicação 

destes ideais. Neste sentido devemos observar criticamente o positivismo educacional, sem 

perder de vista que se trata de um movimento que se pretende neutro, ao mesmo tempo em 

que esconde uma grande carga ideológica. 

Como expressão do Positivismo na educação escolar, vamos encontrar as práticas 

comportamentalistas. Esta abordagem, como exposto no capitulo I, provém da proposta de 

desenvolvimento oriunda das pesquisas Skinnerianas, e tem como base epistemológica o 

empirismo. Estas concepções atribuem exclusivamente ao ambiente, a constituição das 

características humanas, privilegiando a experiência como fonte de conhecimento e de 

formação de hábitos de comportamento. Esta perspectiva preocupa-se em explicar os 

comportamentos observáveis do educando, desprezando a análise de outros aspectos da 

conduta humana tais como, o raciocínio, o desejo, a imaginação, os sentimentos e a fantasia, 

entre outros. Como se funda igualmente nas concepções positivistas, defende a necessidade de 

medir, comparar, testar, experimentar e controlar o comportamento e desenvolvimento moral 

e intelectual do educando, objetivando com isso, controlar o comportamento do educando. As 
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evidências mais marcantes do positivismo na educação são as disciplinas progressivamente 

organizadas, segmentadas de modo instrumental e a formação moral. 

A denominada Escola Tradicional funda-se nos pressupostos empiristas 

(behavioristas) e positivistas, tendo como centro do processo educativo a transmissão de 

conteúdos pelo professor, o desenvolvimento baseado em estímulos, respostas e reforços 

condicionados e a padronização do conhecimento e homogeneização de comportamentos e 

conhecimentos.  

Contrapondo-se à Escola Tradicional, surge a perspectiva da Escola Nova que se 

autodenomina, segundo Luckesi (1994), como propulsora de uma verdadeira revolução na 

educação a que denominou Revolução Copernicana da Educação. Esta perspectiva coloca 

como centro do processo educativo o aluno e o ato de "aprender a aprender", o que demonstra 

guardar como princípio a corrente apriorista como base epistemológica. 

Estas correntes epistemológicas, colocadas em prática no campo da educação formal, 

têm causado sérios prejuízos à ética. O quadro abaixo elenca os principais problemas de cada 

uma delas no campo educativo. 

 

Quadro 2 - Implicações das abordagens pedagógicas denominadas como Escola Tradicional e da Escola Nova no 
campo educativo. Fonte: DANTAS (2010). 
 

A Escola Tradicional – ou a Abordagem 
Comportamentalista de Educação 

(behaviorismo) 

A Escola Nova – ou a Abordagem Inatista 
de Educação 

Uma das mais graves implicações da 
abordagem comportamentalista para a 
educação e para a ética, está relacionada à 
visão de homem que esta perspectiva encerra: 
a pressuposição é de um indivíduo passivo 
frente às pressões do meio, que tem seu 
comportamento moldado, manipulado, 
controlado e determinado pelas definições do 
ambiente que vive. Portanto, sua capacidade 
de se modificar ou interferir no contexto 
social e político, no sentido de transformá-lo e 
inová-lo é limitada, pois apenas reproduz as 
características de seu ambiente. 
 
As causas das dificuldades do aluno são 
atribuídas ao universo social, como a pobreza, 
a desnutrição, a composição familiar, ao 
ambiente em que vive, à violência da 
sociedade atual, a influência da televisão etc. 

A abordagem inatista promove uma 
expectativa significativamente limitada do 
papel da educação para o desenvolvimento do 
sujeito, na medida em que considera o 
desempenho individual dependente de suas 
capacidades inatas, desconsiderando a 
interação. 
 
Entende que o processo de desenvolvimento 
psíquico da criança se realiza segundo leis 
próprias, é, portanto, um processo endógeno 
que independe de conhecimentos, da sua 
experiência e de sua cultura.  
 
Na educação, esta concepção tem sido 
erroneamente ligada a uma atitude de laissez 
faire, de esperar que alunos ‘amadureçam 
naturalmente’, ou, mais grave ainda, de não 
esperar muito daqueles que por herança 
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Estas práticas ocorrem no âmbito da educação formal, tanto no ensino fundamental, 

como no ensino superior através de seus programas, métodos e principalmente na relação 

educador - educando. “Grande parte do sistema educacional brasileiro ainda sustenta sua 

prática na negação do educando enquanto sujeito, inibindo sua criatividade e domesticando-o, 

numa visão de educação que implica no imobilismo e na falta de expressão autentica das 

emoções”. (BESERRA, 2006 p. 42)  

Um dos problemas encontrados nos processos de educação formais é a tendência de se 

manter em função do que Laís Beserra (2006, p. 42) chama de “um futuro imaginário” que se 

configura na “preparação para a vida sem viver a vida aqui e agora”. 

A escola se isenta de uma avaliação interna e 
não se vê como promotora (ainda que não 
exclusiva) do fracasso (ou sucesso) escolar. 
É tamanha a força modeladora do aspecto 
social, que a escola se torna impotente e sem 
instrumentos para lidar com a criança, 
principalmente aquela proveniente das 
camadas populares. Este paradigma pode 
servir também para fundamentar práticas 
espontaneístas. Já que o ambiente é o 
principal responsável pela formação humana, 
pode-se entender que a construção de 
conhecimentos se dá exclusivamente através 
das relações que os alunos estabelecem de 
forma "espontânea e livre" com o seu meio 
físico. É como se o mero contato ou 
experiência com os objetos fosse definidor da 
aprendizagem. 
 
Esses postulados do comportamentalismo 
servem para legitimar e justificar ainda 
práticas diretivistas e autoritárias. Já que o 
aluno é visto como alguém que se forma a 
partir das influências do meio, cabe aos 
professores a "modelagem" do caráter e 
comportamento do indivíduo assim como a 
transmissão de um grande volume de 
conteúdos e conceitos. 
 
Como se pode verificar, os postulados 
empiristas acabam gerando, no plano 
educativo, posições radicais e paradoxais: 
num extremo justifica um grande ceticismo e 
desconfiança do papel da educação, no outro, 
uma espécie de onipotência das instituições 
educativas, dentre elas a escola. 

genética ou cultural não apresentam bom 
prognóstico. 
 
Ao explicar as diferenças individuais, e mais 
particularmente a singularidade da 
constituição humana, através de posições 
inatistas/aprioristas, identifica-se o descrédito 
no papel da educação nos que defendem 
posições inatistas, de que as características 
individuais estão completamente definidas no 
ato do nascimento mais que admitem que 
estas se desenvolverão "naturalmente", em 
etapas sucessivas, ao longo do tempo, 
independente da aprendizagem. Terá sucesso 
na escola a criança que tiver algumas 
qualidades, aptidões, ou pré-requisitos 
básicos, que implicarão na garantia de 
aprendizagem, tais como: inteligência, 
esforço, atenção, interesse ou mesmo 
maturidade para aprender. Consequentemente, 
o desempenho das crianças na escola deixa de 
ser responsabilidade do sistema educacional. 
A responsabilidade está na criança (e no 
máximo em sua família) e não na sua relação 
com o contexto social mais amplo, nem tão 
pouco na própria dinâmica interna da escola. 
Portanto, o processo educativo fica assim na 
dependência de traços comportamentais ou 
cognitivos inerentes ao aluno. O que gera 
certo imobilismo e resignação provocados 
pela convicção de que as diferenças não serão 
superáveis pela educação. Nesta perspectiva, 
os problemas relativos ao fracasso e evasão 
escolar são de exclusiva responsabilidade do 
aluno. 
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Ora, ao entrar no espaço da educação formal, (na escola ou na universidade), o 

estudante não deixa sua vida lá fora. Mas muitas vezes, este espaço oportuniza 

prioritariamente a transmissão de conteúdos abstratos que obstaculizam o interesse por parte 

do educando, o que prejudica a aprendizagem e o desenvolvimento como um todo. 

O Problema de desconexão entre a educação e a vida é verificado através de três 

aspectos presentes na educação formal atual, a saber: 1) a desconexão entre os conteúdos 

trabalhados com a realidade dos estudantes e com a vida; 2) a postura dos educadores que 

dificultam o estabelecimento de vínculos entre educador e educando, aspecto indispensável 

para a construção de conhecimentos e desenvolvimento ético; 3) a utilização de metodologias 

muitas vezes inadequadas tanto com relação à faixa etária dos estudantes, como com relação 

às distintas realidades sociais, econômicas e culturais.  

Quase sempre o “ensino” está organizado prioritariamente para a técnica em 

detrimento do sentido, cujo compromisso não é educar para a vida, mas sim, responder às 

exigências do denominado “mercado de trabalho”, como é o exemplo do que ocorre 

predominantemente com os jovens cuja formação de ensino médio, se resume ao “preparo 

para o vestibular” que, ao final das contas, não logra êxito nem para este fim, prejudicando o 

desenvolvimento integrado do sujeito capaz de atitudes e postura coerente que habilite ao 

exercício profissional ético a uma vivência cotidiana saudável e sustentável. 

A organização de uma sala de aula, na qual se mantém o layout onde os estudantes 

sentam um atrás do outro, interagindo com a “nuca do companheiro” sem poder conversar, 

sendo liberados para movimentar o corpo restritamente nos horários de educação física, ou 

nos intervalos de recreio, são reveladores dos padrões empiristas e behavioristas estruturantes 

no funcionamento escolar, com os quais, pretende-se transmitir conhecimentos de forma 

hierárquica de fora para dentro, modulando o comportamento dos estudantes mediante 

estimulo-resposta condicionada.  

O professor ocupa o papel daquele que detém o conhecimento a ser transmitido, e o 

faz, exigindo silêncio para que tal conhecimento seja repassado por ele, e assimilado pelo 

aluno.  

Em alguns casos, esta sala de aula mantém arquitetonicamente o padrão do modelo 

positivista, ou seja, há um plano mais elevado, no formato de um palco, sobre o qual o 

professor, detentor e transmissor do conhecimento, transmite o conteúdo e determina, através 

de ordens, o que se deve aprender e como se comportar. 
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Para manter o domínio da turma, este professor positivista se vale de um arcabouço de 

estratégias, que vão desde as censuras desqualificantes públicas, passando pelas punições e 

expulsões, chegando ao controle exercido através das notas provenientes de métodos de 

avaliação estritamente classificatórios. Notas estas, que desencadeiam uma verdadeira 

competitividade, e com as quais, mediante as possibilidades da aprovação ou da reprovação, 

se estabelece uma relação de controle sob o disfarce de uma pseudo-relação de ordem e 

respeito. “Nas escolas, em geral, se pratica o mais nefasto darwinismo social: a luta pela vida 

e a predominância do mais forte. Tudo isto justificado pela pretensa preparação do aluno para 

ter sucesso futuro na livre e sadia competição no mercado de trabalho”. (FLORES, 2006, p. 

52). 

A competitividade para Maturana (1997) se constitui na negação do outro. Por isso 

nunca é sadia, uma vez que a negação do outro é a negação da própria humanidade. “Os 

movimentos instintivos de associação, cooperação, divisão de tarefas e integração, típicos dos 

organismos e comunidades vivos, são absolutamente negados na escola como reflexo do que 

ocorre na sociedade”. (MATURANA, 1997, p. 52). 

A herança do pensamento ocidental de fragmentação e dualismo, que tal como já 

apresentado, causa prejuízos à ética, está presente atualmente nas práticas educativas formais, 

as quais ainda separam o pensamento dos sentimentos. Práticas estas, desenvolvidas em salas 

de aulas, onde a corporeidade é ignorada dos processos cognitivos. Onde estudantes de todas 

as idades permanecem “imóveis”, ou sentados nas mesmas posições por horas, impedidos de 

dialogar com o outro, e sendo instruídos subliminarmente a competir com estes outros, com 

os quais, são proibidos de estabelecer diálogos de consensos ou cooperação.  

A fragmentação, a mecanização e o dualismo estão também presentes, nos critérios 

atuais estabelecidos para designar o que é científico e, portanto cabível de ser investigado (e 

para isso financiado economicamente), onde ainda prevalece pesquisas positivistas obedientes 

a uma suposta rigorosidade científica, que encobre uma intenção de neutralidade, que 

descompromete o cientista e relativiza o compromisso político do fazer cientifico, 

compromisso este, imprescindível em países com desigualdades sociais. 

A respeito deste ultimo exemplo, os critérios acadêmicos utilizados para designar um 

bom professor - doutor - pesquisador, cada vez priorizando mais a quantidade de produção 

realizada em “menos tempo”, retrata com fidelidade os preceitos modernos de dualismo, 

fragmentação e quantificação sendo integrados e colocados em prática nos dias atuais. 
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Rolando Toro (TORO in BESERRA, 2006, p. 42), apresenta esquematicamente uma 

síntese sobre a reflexão que faz a despeito do que considera como a patogenia das 

enfermidades. O esquema apresentado abaixo foi por ele produzido e demonstra a pressão 

exercida pelas instituições sobre os indivíduos e os impulsos vitais dos indivíduos que buscam 

expressar-se na realidade. 

 

 

Esquema 4 - Conflito entre Impulsos vitais e influencias exercida pelo sistema escolar. Esquema elaborado por 
Rolando Toro apresentado por Beserra (2006, p. 42). 

 

 

 

Tais conflitos causam, segundo Beserra (2006), distúrbios nos processos de 

desenvolvimento humano, que levam à desorganização ou perda da unidade intra-orgânica e 

diversos tipos de dissociações. Toro (1991, p. 372) ressalta ainda que “a repressão dos 

impulsos vitais é uma estrutura que infiltra a existência em todos os seus detalhes, em toda 

circunstância, nas mais variadas formas”.  

O problema educacional precisa ser visto como já anunciado antes por Capra, como 

um problema sistêmico. E as ações realizadas em prol das necessárias transformações deste 

contexto, por Toro considerado sombrio, precisam considerar a complexidade do fenômeno 

educativo, resgatando elementos que têm sido negligenciados, mas que são importantes ao 
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desenvolvimento humano, assim como é necessário considerar a relação interdependente dos 

seres humanos com o todo, estabelecida num contexto vital autopeiético. 

A educação configura-se em uma fotografia da sociedade que é engendrada pela 

cultura em que vivemos. Mas dialeticamente, é na educação, que a transformação da 

sociedade pode ter inicio, problematizando aspectos da cultura que não contribuem para o 

viver social saudável. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorpórea, a claridade da manhã dança. Quem não terá visto na claridade 
da manhã, na dança perfeita que é a metamorfose, uma pluralidade de 
figuras que, desenhadas e desdenhadas, não se corporizam, transformando-
se infatigavelmente? Nascem e desfazem-se, enlaçam-se e retiram-se; 
escondem-se para reaparecer como faz o homem a jogar quando é criança, 
ou quando joga com esses jogos em que a infância se eterniza.  

María Zambrano. 
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2 A TESSITURA DO FILÉ: MUDANÇA PARADIGMÁTICA 

 

 

O estudo ora apresentado, com base no referencial teórico e nos testemunhos da 

experiência de vivência, assume a perspectiva de que a essência do processo educativo está 

nas relações que se estabelecem, assim como associa processos educativos aos processos de 

vida e afirma que as relações de alteridade representam relações éticas, estas então 

humanizadoras. 

A essência da ética como dos processos educativos está nas relações. Através das 

relações, os indivíduos buscam se diferenciar o que para muitos autores (TORO, LEVINAS, 

MATURANA), a depender da qualidade, é considerado como um processo humanizador. 

Assim, chegamos à relação entre processos de educação e processo de humanização. 

Conforme esclareci na introdução, o propósito desta pesquisa é a busca pelo sentido 

nos processos educativos, tendo como estatuto epistemológico as atitudes e a postura das 

pessoas na relação que estabelecem uma com as outras, e delas, no seu viver no mundo, que é 

ao mesmo tempo, mediado pela educação e forjadores de processos educativos. 

Neste sentido, o trabalho se iniciou com um capitulo apresentando o que se 

compreende por ética neste estudo, o que foi feito mediante a demonstração da indissociável 

relação entre ética e educação, para dar conta da intencionalidade de se ultrapassar a reflexão 

abstrata sobre ética, e de assim se trabalhar, uma ética encarnada e a serviço da vida. Também 

esclareceu as relações entre epistemologia, sociedade e cultura, na medida em que esta 

imbricação, ao mesmo tempo em que reflete as visões de mundo (ou paradigma), também é 

pelo paradigma dominante refletida.  

No decorrer do primeiro capitulo, ainda foi apresentada uma breve retrospectiva 

histórica da construção do paradigma ocidental antropocêntrico com destaque para os seus 

problemas, para demonstrar as razões porque este se encontra em crise, crise esta, da 

humanidade, e de humanidade, assim como também para demonstrar, o prejuízo desta crise á 

ética, e como atualmente, esta crise ameaça a vida. 

Assim, o capitulo que ora se abre apresentará como a relação entre ética e educação 

pode levar a um processo humanizador, a partir da perspectiva da ética vista como alteridade 

proposta por Emmanuel Levinas (1980-1993) e da perspectiva de desenvolvimento humano 

proposta por Toro (1991, 2002, 2006). 
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Esta apresentação exige que se faça a devida distinção entre ética e moral, 

principalmente no âmbito da educação, para em seguida ressaltar, a imprescindibilidade da 

ética da Alteridade no campo educativo. Neste ponto, já terá sido possível identificar a 

indissociabilidade entre ética e humanização, e a importância da relação de alteridade para a 

formação do humano.  

Daí, esta exposição dá lugar a próxima, apresentando a partir do entrelaçamento entre 

teoria e prática, a necessidade do compromisso político epistemológico, tendo este, como a 

concretude das categorias filosóficas de ética e alteridade, aplicadas ao campo da educação. 

Tal exposição será feita a partir da apresentação da proposta educativa de Paulo Freire, 

mostrando as convergências com a Educação Biocêntrica com relação aos aspectos 

cognitivos, para evidenciar: 1) os aspectos cognitivos do desenvolvimento de um 

conhecimento a favor da vida (ou que leve à ética); 2) o ineditismo da proposta metodológica 

criada por Rolando Toro, ou seja, da Vivência Biocêntrica, como possibilidade de efetivação 

de propostas educativas que, assumindo o compromisso com a vida, assumem a ética como 

centralidade, bem como da possibilidade de se efetivar relações de alteridade.  

Este capítulo avança com relação à reflexão filosófica onde se perguntam os (POR 

QUEs), caminhando ao (COMO),  que reflete aplicabilidade, para se chegar aos aspectos 

metodológicos. A dimensão da aplicabilidade expõe do ponto de vista cognitivo, como se 

constrói um conhecimento que desencadeie saberes que contribuam para a realização humana, 

a partir de atitudes e posturas éticas, e também como, cognitivamente (neste caso 

organicamente), a vivência Biocêntrica opera transformações que desencadeiam mudanças de 

atitudes e o desenvolvimento integrado dos indivíduos.  

A ênfase sobre a importância da relação de alteridade para humanização, 

configurando-se esta, como possibilidade de ética visando à centralidade da vida, levará a um 

mergulho no que seja uma Ética Biocêntrica, que por consequência, exigirá a compreensão 

sobre a proposta da assunção de outros princípios frente à vida, os quais remetem à Postura 

Biocêntrica fundamentada no Princípio Biocêntrico.  
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2.1 A arte da trama: da teorização e normatização à encarnação da ética na 

educação. 

 

 

A relação entre ética e educação já vem sendo pensada ao longo da história, estando a 

ética, na maioria dos casos, fundamento as diferentes concepções de educação, na história do 

pensamento ocidental. 

Perguntar sobre qual a relação entre ética e educação, parece mais urgente ainda na 

realidade paradoxal atual onde, por um lado, desenvolvem-se descobertas incríveis sobre 

cérebro e mente nas biociências; por outro lado, vive-se em um contexto no qual, a 

desigualdade social, a discriminação e os problemas ambientais crescem submersos em uma 

esterilização e banalização da vida. 

Neste contexto é pensada a ética, não apenas como base teórica e ou reflexiva do agir 

moral; mas sim, vinculando-a as práticas humanas realizadas por pessoas com suas 

complexidades e historicidade. Sendo assim, não teria significado abordar o tema ética em um 

trabalho sobre educação, com a finalidade de fundamentar o processo educativo, visando 

traçar valores morais para os educandos.  

No entanto, no campo da educação, frequentemente ocorre confusão entre os conceitos 

de ética e moral, desencadeando ações equivocadas. Razão pela qual, o esclarecimento sobre 

a distinção entre ética e moral, se faz igualmente necessário. 

Considerando o contexto educacional como o que se apresenta, na maioria dos casos 

da educação formal, a ética, como aponta Silveira (2004), é muitas vezes interpretada como 

um conjunto de regras comportamentais, que teriam a função de orientar o educando, no 

sentido de uma ética profissional, como trabalhada na universidade, ou de uma ética 

moralizadora, como a que possibilita o controle da indisciplina escolar.  

Cabe salientar, que os conceitos de ética e educação, como princípio e método, são 

examinados á luz da compreensão, aplicação e metodologia respectivamente, em seus 

aspectos epistemológicos, teórico, morfológico e técnico; mas como ontologia, ou seja, como 

vivencia, são vividos; são colocados em prática nas ações dos seres humanos, e ambos 

conferem influencia ao desenvolvimento das pessoas e das sociedades. 

Desta forma, é possível evidenciar que os conceitos de ética e educação, provocam 

uma polissemia conceitual que desencadeiam distintas interpretações. Por consequência, são 
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colocados em prática de diferentes formas, no contexto social, político, econômico e 

educacional. 

Afirmar que a educação pode prejudicar a ética pode parecer um absurdo. Mas, na 

realidade, infelizmente isto ocorre; sobretudo no âmbito da educação formal. Quando uma 

proposta educativa está baseada na concepção positivista de ciência e educação, esta atrapalha 

a ética de diferentes formas, e em diferentes aspectos. A começar pelo postulado de 

neutralidade científica que esta concepção encerra. O próprio termo, neutro, já traz em si, o 

prejuízo do não comprometimento, que representa condição à ética. Esta corrente 

epistemológica se funda na ciência moderna cartesiana e, fiel as suas origens, opera na lógica 

da fragmentação. Como já exposto, a influência de Descartes sobre a negação da corporeidade 

e dos sentimentos em detrimento da razão, causa sérios prejuízos à ética, uma vez que a ética 

surge quando a consciência e a afetividade se integram. (cf. TORO, 1999). Daí a importância 

de se ficar atento à relação entre epistemologia e ética nos processos educativos, que na 

prática, correspondem às escolhas metodológicas, curriculares e à postura do educador. 

A meu ver, a confusão conceitual entre ética e moral e a atribuição do caráter ideal, 

metafísico e racionalista à ética, resulta em equivocadas ações, na medida em que, com a 

intenção (o discurso) de contribuir para que crianças e jovens desenvolvam-se com a 

possibilidade de viver harmonicamente em sociedade, respeitando o próximo, tais ações 

ficam restritas à imposição e abstração. Tal equívoco representa em muitos casos, a razão do 

fracasso nas relações interpessoais. 

 

 

2.1.1 O fio e a mão do tecelão: diferenças entre moral e ética. 

 

 

Muitas vezes os conceitos de ética e moral são utilizados como sinônimos ou 

guardando mesmo significado. Segundo Imbert (2001) esta confusão torna-se um problema 

sério, já que a questão da ética no campo educativo vem tornando-se um tema bastante 

defendido, e supostamente enfatizado no trabalho e reflexão pedagógico.  

Para o autor, necessitaríamos de uma formação ética; mas nossa educação resume-se 

em formar pessoas obedientes, dóceis, e sem capacidade de tomar decisões, por serem 

trabalhadas na perspectiva da moral, como boa forma, ou seja, aquilo que faz bem ao sistema.  
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A Ética não se resume ao cumprimento de regras. Significa em primeiro lugar, uma 

atitude que parte de uma decisão pessoal, resultante da tomada de consciência que ocorre, 

quando consciência e afetividade se integram. Se crianças e adolescentes tivessem a 

oportunidade de expressar seus potenciais, e se desenvolvessem em um ambiente que 

facilitasse situações em que pudessem pensar, tomar decisões, responsabilizar-se por seus 

gestos e tomar atitudes efetivas de compromisso com o outro, e seu espaço, no caso o 

ambiente escolar, desenvolveriam atitudes éticas para com a sociedade. O que vimos no 

entanto, na maioria dos casos, são atitudes inversas a estas. Jovens com vergonha, com medo, 

e desestimulados, terão mais dificuldades de desenvolver atitudes éticas. Podendo restringir 

seu aprendizado ao cumprimento dos códigos, ou da norma estabelecida, para não sofrer a 

sanção prevista, no caso do descumprimento do que foi estabelecido.  

Em minha prática educativa escolar, quando atuando na docência com o ensino 

fundamental e médio, costumava passar a maioria dos intervalos, considerados - a hora do 

recreio, no pátio da escola, conversando e brincando com as crianças e adolescentes e, 

principalmente, os observando. Certa vez, presenciei e participei de um diálogo entre dois 

irmãos, um com quatorze (14) e o outro com cinco (5) anos de idade. Um estava iniciando o 

segundo grau (hoje ensino médio); o outro chegando à escola, iniciando a primeira série. 

Como o menino mais jovem, não tinha passado pela pré-escola, estava iniciando seu processo 

escolar; por isso, estava muito entusiasmado, mostrando seu material para o irmão mais velho 

e contando-lhe sobre suas expectativas.  

 

Apresentarei a seguir um trecho deste diálogo onde o irmão mais velho dirigiu-se à 

criança falando o que segue, por considerá-lo bastante elucidativo para o estudo em questão. 

 

 

Tu estas feliz assim, porque é teu primeiro dia. Com o tempo, verás que a melhor coisa a fazer é 

entrar e sair da sala de aula calado; mudo; sem dizer nada. Só responder o que fores obrigado e 

prestando atenção para ver se consegues ter uma pista de como responder o que querem ouvir.  

 

 

Neste momento eu entrei na conversa, perguntando ao jovem, o que o fazia pensar 

assim, ao que ele respondeu:  
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Se o cara escreve o que pensa numa prova ou trabalho, ganha um x (em vermelho). Dificilmente 

sabe por que errou ou o que errou. Só sabe que somado a outros, é reprovado e tem que fazer 

novamente a mesma coisa no ano seguinte; se diz o que pensa é recriminado – às vezes 

ridicularizado; quando ousa questionar, é expulso da sala e encaminhado para a direção. Depois 

de muitas destas, eu aprendi a entrar calado e sair mudo. Tenho reprovado menos depois de 

aprender isto. 

 

 

Como é possível perceber, o jovem assimilou no ambiente escolar, uma lógica de 

operar, de dissimulação. Mecanismo este, que atrapalha o desenvolvimento da capacidade de 

tomar decisões deliberadas, no sentido da assunção da responsabilidade pelos próprios atos - o 

que é condição para o desenvolvimento ético. Ao mesmo tempo, a narrativa do relato feito 

pelo jovem (fiel ao que por ele foi falado), demonstra que se estava diante de um jovem 

inteligente, com uma capacidade de percepção e tomada de decisão bastante apurada, o que o 

possibilitou decidir obedecer às regras implicitamente estabelecidas no ambiente escolar, não 

por considerá-las pertinentes, mas para não sofrer as penalidades advindas de outra postura, 

que no caso seria espontânea, mas contraditória ao modelo esperado pela escola. Neste caso, 

trata-se de uma obediência coagida, assumida somente para não sofrer as consequências, a 

qual impede uma atitude coerente com o que a consciência crítica considera pertinente.  

Uma prática educativa restritamente moral seria evitada, na medida em que os 

educadores relacionassem coerentemente seus objetivos, com os métodos e posturas 

efetivamente colocados em prática.  

 

 

Com toda certeza, os pedagogos são bons entendedores de moral: 
dispensados ou não dos cursos de Instrução Moral, pode-se dizer que a moral 
constitui a própria essência da empreitada pedagógica. Para além de seus 
objetivos declarados de instrução, a escola socializa na perspectiva herdada 
de uma “regularização” e “moralização”  da criança que, diz-se tem uma 
disposição natural para a “irregularidade” e a “anarquia”...de Platão  a 
Durkheim, passando por Kant, a escola continua sendo o espaço e o tempo 
da aquisição dos “bons hábitos. (IMBERT, 2001 p. 22) 

 

 

Imbert inicia sua obra realizando, de um lado, a distinção entre ética e moral, e de 

outro lado, a distinção entre regra e lei. Convida-nos a ficar atentos sobre as consequências da 
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empreitada histórica que muitos autores realizaram no intuito de trazer à luz a importância da 

moral e da ética na vida e na sociedade. Mas que nos deixaram um legado histórico que, 

muitas vezes, não só não contribuíram efetivamente para uma atuação ética, como 

atrapalharam, na medida em que não passam do campo metafísico.  

Os conceitos de ética e moral em Durkheim e Kant exemplificam este paradoxo da 

intenção que fracassa na ação. A intenção de contribuir para ética é fracassada na ação, em 

função do teor metafísico de suas propostas. Estas propostas idealistas tornam-se abstratas 

porque se constituem impossíveis, uma vez que, o sujeito real, vivendo no mundo real se 

distancia de um sujeito ideal, pretendido pelos filósofos mencionados. Neste sentido, é 

possível identificar as origens de algumas propostas educativas atuais, que se distanciam da 

realidade, colocando em prática o cumprimento dos códigos restritos à moralização, pensando 

muitas vezes estar trabalhando a ética no campo educativo contemporâneo. E, como alerta 

Pivatto (2005), o moralismo é o maior inimigo da moral. 

Imbert afirma que, quando tratamos de ética, estamos nos referindo às proposições 

fundadoras do discurso e das condutas daí decorrentes, e quando tratamos de moral, nos 

referimos às necessidades ou pseudo necessidades induzidas, com ou sem razão, desses 

princípios fundadores. A questão da ética nos leva ao questionamento sobre princípios que 

são de natureza diferente de necessidades. Necessidades estas, enfatizadas pela moral. Situar-

se dentro de um plano da ética não corresponde à obediência das regras. Sendo que em 

determinadas situações, para se chegar à ética tem-se inclusive que transgredir algumas 

prescrições morais.  

Cabe esclarecer que o conceito de necessidade tratado por Imbert, ora acolhido, 

diferencia-se do conceito de necessidades viscerais tratadas por Rolando Toro. O primeiro 

refere-se às necessidades advindas externamente, enquanto que o segundo representa as 

necessidades prementes do indivíduo, ligadas aos instintos, como veremos no próximo 

capitulo.  

A negação das necessidades viscerais, que são reais, anestesia o sujeito com relação às 

sensações cenestésicas, dificultando o desenvolvimento da capacidade seletiva e de 

discernimento, bem como inviabiliza a percepção necessária para a tomada de consciência 

integrada à afetividade, que leva às atitudes éticas. Como visto por Imbert, as necessidades 

exteriores que por vezes são pseudo necessidades, no sentido de não representarem o que de 

fato o sujeito precisa, mas sim, o que ele supõe precisar, as quais são induzidas pelo apelo do 
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ambiente externo, situam-se no campo da moral, porque não representam os fundamentos dos 

discursos e das condutas, como no caso das necessidades viscerais que se relacionam daí sim, 

à ética. 

Como vimos, no Capitulo I, os conceitos de ética e moral, provenientes do mesmo 

radical Ethos, escondem processos bem parecidos, mas com significados diferentes. A falta de 

conhecimento sobre o significado dos conceitos que utilizamos para pautar um trabalho 

educativo pode nos trazer como consequência, justamente uma ação que não condiz com os 

propósitos formulados. 

A educação atual, no entanto, não realiza uma ação pedagógica que enfatiza a moral 

como desenho de “boas formas” por acaso, ou por mero descaso. A educação contemporânea, 

como apresentado anteriormente, sofre influências da cultura ocidental que foi historicamente 

formulando seus valores. A Paidéia grega já enfatizara a formação dos bons hábitos. Em 

Aristóteles o éthos é, em resumo, uma ciência do caráter: a criação de hábitos que subordina a 

ordem particular - o microcosmo, à ordem universal - o macrocosmo. 

 

 

O educador e o legislador devem visar essa produção de hábitos. Daí, em sua 
conclusão, a ética a Nicômaco aborda o tema da importância das “leis” (as 
leis- códigos da sociedade) que fixam as regras da educação e, ao mesmo 
tempo, presidem as ocupações dos cidadãos. “Temos necessidade de leis” 
porque somente por seu intermédio aqueles que “obedecem à necessidade”, 
em vez da razão, e “aos castigos mais do que à honra”, são obrigados à 
aquisição desses bons hábitos. (IMBERT, 2001 p. 15) 

 

 

Segundo Aristóteles, precisamos de uma educação moral, de uma educação que 

obrigue o cumprimento das normas, para àqueles que, por não seguirem sua “razão” e agirem 

aleatoriamente, perseguindo somente seus interesses particulares, acabam por realizar ações 

que comprometem a convivência harmônica com o todo, na sociedade.  

Primeiramente destaquemos a distinção entre as necessidades viscerais e os interesses 

particulares apontados por Aristóteles mediante o esclarecimento do parágrafo anterior. 

Assim, aqui poderíamos substituir a palavra razão, usada por Aristóteles, por consciência, 

conforme a concepção elaborada por Rolando Toro, ou seja, consciência integrada à 

afetividade, a fim de atualizar a reflexão. Assim, utilizamos as leis, os códigos morais, 

seguidos da sanção, para àqueles que não agem de forma a possibilitar uma convivência 
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harmônica na sociedade de respeito para com todos e o meio em que vive, conscientemente. 

Como existem estes sujeitos, na sociedade, portanto, na escola, estes devem ser 

“sancionados”. Impedidos. Já que, por eles mesmos, não agem “corretamente”. Aqui a lei, ou 

a norma (na escola) cumpre o papel de uma consciência coletiva, que empresta àquele que 

não tem a sua, individual e gratuita, às condições de viver bem coletivamente, e deixar viver.  

Ora, nossa intenção é a de desenvolver um processo educativo que propicie o 

desenvolvimento de identidades capazes de relações de respeito com os outros, por opção, por 

representar um valor subjetivo. Que desenvolva nos indivíduos a capacidade de buscar 

alcançar seus interesses particulares, considerando o outro e as gerações futuras. Assim, 

teríamos uma sociedade de fato humana. Onde as pessoas não precisassem de uma sanção, de 

um freio vindo de fora, para viver eticamente.  

Não se está, neste estudo, desconsiderando em nenhuma hipótese, a importância da 

moral no processo educativo. Mas se está afirmando que, uma educação que não proporcione 

espaços de aprendizagem, onde se desenvolvam as potencialidades humanas que ofereçam 

aos sujeitos condições de agir coerentemente com seus motivos internos, mas ao contrário, 

somente enfatize o cumprimento das normas pelo medo das consequências de seus atos, 

forma pessoas descompromissadas com o Outro. Pois nesta perspectiva, as atitudes são 

condicionadas e desenvolvem o egoísmo, os hábitos de atitudes interesseiras - sem gratuidade, 

inconsequentes, e descompromissadas. Isso tem consequências sociais graves, como sabemos. 

A dificuldade de se ultrapassar o campo metafísico que aumenta o hiato entre a 

intenção e a ação, e a tendência de se limitar ao condicionamento, por meio dos códigos 

morais ocorre, porque se trabalha a “conscientização”, ainda considerando uma consciência 

fragmentada, isto é, não integrada á afetividade e enfatiza-se uma moralidade abstrata 

desconectada com a vida. Trabalha-se a ética abstratamente. Do ponto de vista metodológico, 

este equívoco se coloca em prática quando nas escolas, falamos sobre ética, exigimos leituras 

sobre o assunto, pensamos a ética, sem vivenciá-la. As aulas são sobre ética. Nelas, os 

estudantes encontram-se sentados (um atrás do outro), sem poder conversar (dialogar), 

imóveis, com livros (agora com data show) disponíveis para leituras; (que poderiam, a 

propósito, ser igualmente realizadas fora do ambiente escolar).  

A corporeidade e a afetividade não estão presentes. Não é possibilitado que os 

estudantes ajam em sintonia com o que sentem e pensam. E o maior obstáculo ao 

desenvolvimento ético presente no ambiente escolar, é a incoerência entre o discurso e a 
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prática advinda por vezes dos próprios professores. As atitudes e postura são fundamentais. 

Educa-se pelo testemunho.  

A pergunta sobre como se desenvolvem homens e mulheres conscientes e 

responsáveis, capazes de avançar culturalmente considerando a qualidade de vida a partir de 

atitudes e posturas éticas de cuidado com o outro e preservação da vida, é respondida com o 

trabalho educativo. Acredito que a educação seja uma via. E neste sentido, o esforço 

necessário é buscar propostas condizentes á esta intencionalidade. 

 

 

2.2 E surge a beleza na singularidade da tessitura: alteridade na relação com o 

conhecimento 

 

 

A questão que nos interessa é como um processo educativo contribui à ética?  

Como já vimos os homens e mulheres não nascem humanos, mas humanizam-se. E 

esse processo de humanização depende da qualidade das relações intersubjetivas, e das 

relações das pessoas com o meio em que vivem. Tais relações são mediadas pela educação. A 

crise de valores em que vivemos, remonta a uma crise de sentido que afeta a educação e, por 

consequência, também ocorre por ela. Neste sentido, a educação pode ou não contribuir para 

humanização.  

A crise do sujeito autônomo, a ilusão do homem moderno que o colocou num pedestal, 

e o desafio da alteridade, lançam bases para que se pense ainda sobre a condição humana. 

Aqui se fez a opção de dirigir este olhar sob o enfoque da educação.  

As críticas de Rolando Toro e Levinas, ainda que Levinas não se dirija diretamente 

aos processos pedagógicos, interessa à educação, uma vez que a obra de Levinas realiza uma 

crítica à ontologia ocidental, e a vivência Biocêntrica proposta por Rolando Toro, constitui-se 

numa metodologia importante e eficaz para a sensibilização que capacita às relações de 

alteridade, que em processos educativos pode propiciar uma percepção sistêmica que capacita 

ao reconhecimento e compreensão sobre a condição de complexidade que se coloca como 

alternativa às formulações elaboradas pela ontologia ocidental.  
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É possível estabelecer uma relação entre a crítica levinasiana à ontologia clássica com 

os motivos que levou Rolando Toro a aprofundar sua reflexão sobre o Sistema que 

desenvolvera – o sistema Biodanza com o qual formulou a proposição de um novo paradigma 

que subsidia outro jeito de viver em relação, e de viver no mundo, propondo um processo 

educativo que contribui ao desenvolvimento de pessoas com a capacidade de viver, pautadas 

pelo Princípio Biocêntrico.  

Estas duas proposições nos interpela a 1) repensar a razão, a intersubjetividade 

(relação com o outro) e nesta, a alteridade e 2) propõe a integração entre reflexão e 

sensibilização para que seja desenvolvida a capacidade de abertura do eu para com o outro na 

relação. 

A proposta de Levinas, que é filosófica, encontra lugar de encarnação na proposta do 

Princípio Biocêntrico, formulada por Toro, como alternativa paradigmática que busca 

transformar as relações atuais estéreis que reduzem o outro e assim reduzem o humano, em 

relações pautadas pelo cuidado com o outro, pelo respeito, pelo compromisso, pela ética.  

 

 

2.3 O balanço da rede nas águas do mar, inspirando o movimento das mãos no tear: 

da intuição filosófica à ética no com-viver. 

 

 

Através da educação as pessoas poderiam aprender a estabelecer relações de 

compromisso com o outro. Pois, segundo Pivatto (1995, p. 57), “é no nível da consciência que 

se abre à alteridade”.  

Tomando como base o pensamento de Levinas, Pivatto (1995) afirma que na 

perspectiva ética levinasiana, o ser não é, por natureza, ético. A ética nasce da crise na 

relação, quando o outro não entra na categoria de objetividade. Aí aparecem duas alternativas, 

ou anular, ou acolher o outro em sua alteridade. Isso ocorre quando surge um problema. 

Quando o outro é anulado em sua alteridade, o mesmo, que é quem anula o outro, fica sem o 

objeto de sua manipulação, e por isso, se obriga a reconhecer o outro em sua alteridade. Aí ele 

necessita abrir-se à relação de alteridade. Para não perder o Outro. O outro é quem me chama 

a ser ético. 
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Esta crise ocorre no campo educativo, quando o educador sente-se impelido a 

responsabilizar-se pelo outro; a reconhecer o outro (educando), como legítimo outro. Outro 

singular, com suas características próprias que devem ser respeitadas e assim estimuladas para 

superação dos desafios e desenvolvimento do potencial de cada um.  

Para Levinas (1980), a alteridade é a transcendência do OUTRO enquanto Outro. 

Alteridade exige a qualidade de permanecer totalmente outro. Este outro, jamais é absorvido, 

identificado.  

Neste sentido tem-se que desfazer a trama da igualdade. “O humano, mais que ser 

humano, deve ser reconhecido como uma singularidade outra” (PIVATTO 1995, p. 58). Na 

relação com o outro, quando se olha o outro como outro, ele é acolhido em sua alteridade, 

como único, irrepetível, diferente. Desmistifica-se assim a igualdade. O Outro, jamais pode 

ser objetificado, visto como igualdade ou visto pelo papel que representa. 

A fim de olhar o outro na sua alteridade é necessário olhar infinitamente, ou melhor, 

acolher, além das características objetificantes (papel que representa como profissão, gênero, 

idade, situação econômica, etc.). Quando não me detenho mais nas características superficiais, 

objetificantes, acolho o outro em si mesmo, como ele é. Acolho-o então na sua alteridade. 

Como? Não o encarando apenas como racionalidade, pois esta objetifica o Outro. Mas a partir 

de uma nova relação. Esta nova forma de relação recebe o nome de ética, pois exige a 

totalidade do meu ser na acolhida ao outro em sua alteridade. Isto pode ser traduzido como 

responsabilidade.  

Trata-se de ressignificar as relações estabelecidas, considerando outras prioridades, 

outro tempo e espaço, outro movimento. Acolho o outro com a minha integralidade. Só a 

partir daí posso acolhê-lo em sua alteridade. Não há espaço para a fragmentação. A 

responsabilidade pelo outro vai se tornar assimétrica. Isto é, assumo a responsabilidade pelo 

outro independentemente de sua resposta. Não necessariamente porque ele vai se 

responsabilizar por mim. A responsabilidade ética significa “acolha-me bem”.  

Essa postura indica no mesmo, a responsabilidade para com a o outro. Concebendo 

que a essência de um processo pedagógico e educacional está nas relações estabelecidas, esta 

estará pautada nesta responsabilidade para com a vida do outro. O outro se impõe a mim 

como aquele que precisa ser reconhecido como legítimo outro, como ele é em si mesmo. 

Trata-se, aqui, de uma transcendência relativa, pois há uma relação. Momento em que 
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identifico a encarnação da ética levinasiana que por tratar-se de uma filosofia no sentido mais 

genuíno deste conceito, pode apresentar-se como uma ética abstrata. 

Levinas propõe uma relação ética, que reconhece o outro em sua alteridade. Não se 

constitui em uma relação de conhecimento objetificante, mas uma relação atitudinal que 

acolhe o outro como ele é. Trata-se de uma vivência. Mas uma vivência que exige 

sensibilização. Exige afeto. Uma vivência, portanto, altamente desafiante em se tratando de 

sujeitos educados na tradição ocidental fragmentada, que como problematizado anteriormente, 

alijou a corporeidade e os sentimentos, em detrimento de uma racionalidade desconectada das 

necessidades viscerais. O maior elo entre Levinas e Rolando Toro está no fato de situar-se a 

vivência Biocêntrica, proposta por Toro, como uma possibilidade de “desmanchar” os 

aspectos mais truncados presentes nos indivíduos. E com isso, encarnando em prática 

exercida as relações de alteridade vislumbradas por Levinas e necessárias no contexto atual. 

Considerar as ideias de Levinas no campo educativo, identificando o mesmo como o 

professor e o outro como o educando, corresponde à possibilidade de uma atitude educativa 

de não redução do outro pelo olhar do mesmo, nem quando da necessidade de entendê-lo com 

o argumento de ajudá-lo em seu desenvolvimento, nem pela necessidade de obediência do 

outro à vontade do mesmo. Seria o infinito como a impossibilidade de posse sobre o outro. A 

transcendência, colocada como condição à alteridade. Esta acolhida e responsabilidade pelo 

outro, proposta por Levinas como relação de alteridade e como condição para ética, se traduz 

na educação como compromisso político pedagógico.  

A trama da igualdade se desfaz, quando é superada a tendência a olhar todos como 

iguais, realizando um trabalho pedagógico que supera a homogeneização que parte do 

princípio que, o que é bom para um é bom para todos, mas passa a respeitar as singularidades 

e diferenças. Parafraseando Boaventura de Souza Santos, reconhecendo como legitima a 

igualdade, quando necessária para superar a diferença, quando esta inferioriza; e a diferença 

quando a igualdade descaracteriza. 

Quando reconhecermos na ação educativa, que pessoas, não são produtos, e se 

desenvolvem em ritmos diferentes. Quando repensarmos o currículo, não mais o 

caracterizando como uma produção em série, como na fábrica capitalista.  

A igualdade só faz sentido, quando resguarda igualmente, o direito à vida digna para 

todos, que são, em suas especificidades e necessidades, diferentes.  
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Colocaremos as idéias de Levinas em prática nos processos educativos, quando 

acolhermos cada pessoa que faz parte do processo, como um ser humano próprio, além de 

suas características objetificantes, como o papel que representa. Quando os processos 

educativos, oferecer espaço para que os educandos se revelem em sua essência, possibilitando 

o que James Hillman sugere ser, a principal finalidade de todo o processo educativo, qual 

seja, possibilitar que cada um descubra que “existe uma razão por que minha singular pessoa 

está aqui e que há coisas que preciso cuidar, além da rotina diária, e isso deve dar uma razão 

de ser a esta rotina” (HILLMAN, 2001, p. 14). 

A educação que reconhece a necessidade da relação de alteridade, não objetifica o 

outro; mas no lugar disso, utiliza um tempo não tão cronos, mas mais um tempo atemporal 

kairós, à vivência com a pessoa que já É em devir. Porque tal perspectiva educativa concorda 

com a afirmação de Hillman, quando alerta que,“ a sua pessoa não é um processo nem um 

desenvolvimento. Você é a imagem essencial que se desenvolve, caso se desenvolva” 

(HILLMAN, 2001, p. 17).  

Esta perspectiva educativa, diferente da atual que afirma educar para a técnica, para a 

aprovação no vestibular, para o mercado de trabalho, busca contribuir com o desenvolvimento 

de seres humanos capazes de serem. E nas inúmeras atividades que efetivarem em suas 

profissões, ou na cotidianidade da vida, as realize competentemente. Justamente porque 

competência significa fazer o que lhe compete. Ao fazer o que lhe compete, a pessoa se 

realiza e o sentimento de realização facilita a abertura à alteridade.  

A aprendizagem necessária a esta proposta educativa se constrói nas vivências 

significativas de forma contínua e dinâmica, onde afetividade e criatividade constituem 

capacidades complexas, imperativas para o conhecimento necessário. Não um conhecimento 

que garanta apenas a mera sobrevivência - àquele tipo de conhecimento que leva os 

indivíduos, ao compulsivo consumo sem critérios, inconsciente e inconsequente, tornando-os 

sujeitos individualistas, que estabelecem relações competitivas e estéreis. Mas conhecimentos 

que levem à sabedoria, que habilita a uma plena vivência da realização humana.  

É preciso repensar a educação em seus objetivos mais profundos. Significa inverter 

totalmente os valores. Dar prioridade ao ser e não ao ter. Ser, nesta perspectiva, diferente do 

ser antropocêntrico da tradição moderna. Mas um ser aberto ao outro, capaz de relações de 

alteridade. Neste tipo de educação, o processo essencial, aquele sobre o qual está concentrada 

constantemente a atenção do educador, não é mais o processo de ensino como transmissão de 
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conhecimentos; mas a educação da Pessoa em suas diversas dimensões. Resguardando a 

inteireza do humano. Dando lugar ao outro na relação. A tarefa do educador comprometido 

com a ética vista como alteridade, é a de possibilitar a integração afetiva, o cuidado, o 

desenvolvimento da sensibilidade, dimensões necessárias para que avancemos da tomada de 

consciência, às ações efetivas.  

 

 

2.4 A arte como ofício: o compromisso político-pedagógico como operacionalização 

da ética na educação. 

 

 

Ainda que a concretização de uma educação ética se dê mediante o compromisso dos 

atores que constituem a trama das relações intersubjetivas neste processo, o compromisso 

institucional também se constitui condição para uma educação ética.  

Para que o educador possa desenvolver um trabalho nessa perspectiva, nos espaços da 

educação formal, é necessária uma proposta institucional que viabilize essa condição. Essa 

possibilidade dependerá da intencionalidade seguida da oferta de condições reais, por parte da 

instituição (quem dirige, administra e financia a educação). O compromisso institucional 

constitui-se condição para a concretude desse espaço educativo. E isso somente se efetiva, 

quando essa instituição estiver comprometida com o desenvolvimento de uma educação ética, 

e não, comprometida em dar respostas aos interesses da lógica do sistema mercadológico 

existente.  

A intencionalidade política de quem coordena os processos de educação, possibilita 

que os saberes, de educadores e educandos compromissados, tornem-se vivência prática de 

fazeres pedagógicos, voltados para um desenvolvimento sustentável, com uma missão de 

estabelecer uma relação entre conhecimento científico e os saberes das experiências 

populares, com os diferentes contextos culturais presentes. E então, a partir deles, construir 

conhecimentos que possam ser desdobrados em respostas e soluções concretas para problemas 

que desafiam o desenvolvimento das comunidades onde estão inseridos, como foi expresso 

pelo professor José Clovis de Azevedo (informação verbal), por ocasião da aula inaugural da 

UERGS, em 2002: “não queremos uma Universidade construindo conhecimento para a 
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tirania, para a opressão, para a dominação, como alguns momentos de triste memória para a 

História da humanidade” 22 

Neste sentido, para que o processo educativo contribua para a formação do humano 

ético, é necessário atenção e investimento na educação superior, especialmente nos cursos que 

se destinam à formação de educadores.  

A relação que se estabelece na formação de futuros educadores pode levar a mudanças 

significativas no panorama educacional. Tal relação intersubjetiva depende de uma vontade 

institucional para se concretizar. Se não há espaço para que ela se estabeleça, não há vontade 

do professor que possa se concretizar. Pois as atitudes do professor não correspondem a 

elementos como, simpatia ou delicadeza, ou seja, não ocorrem porque o professor é bonzinho. 

Antes, trata-se de um posicionamento político-pedagógico, que remete a um compromisso 

com o outro em seu fazer educativo, e que sustenta uma transformação social. De modo que 

suas atitudes correspondem a uma visão de ciência, de ser humano, de sociedade, e se traduz 

na prática, pela forma como propõe os estudos, os trabalhos a serem realizadas, a metodologia 

e avaliação desenvolvidas, e a organização de um Projeto Político Pedagógico.  

 

 

2.5 O filé e a renascença - diferentes artesanatos: composições convergentes não 

destoantes: Toro, Freire, Maturana e Piaget em diálogo 

 

 

Apesar de a educação estar ainda mergulhada na perspectiva positivista, a educação no 

Brasil vem passando por um processo de amadurecimento que vem desencadeando práticas 

que já demonstram o reconhecimento da complexidade deste fenômeno, assumindo a 

assunção de outra lógica de operar do ponto de vista epistemológico sistêmico.  

A proposta de educação formulada pelo pensador e educador pernambucano, Paulo 

Freire (1921-1997), representa uma das alternativas aos modelos educativos obsoletos e 

insustentáveis que ainda operam sob a lógica da ciência moderna fragmentada linear e 

positivista, situando-se como uma proposta convergente com a proposta de Educação 

Biocêntrica. Paulo Freire traz uma definição de educação que é fruto de suas reflexões em 
                                                           
22 AZEVEDO, José Clóvis. Discurso de Abertura por ocasião da Aula Magna na Universidade Estadual do rio 

Grande do Sul, em Porto Alegre – RS, no dia 9 de abril de 2002.  
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comunhão com sua vivência na educação. A experiência como secretário da educação de São 

Paulo (1989-1993), momento em que, segundo Freitas (2004), Freire percebeu muito de perto, 

o descaso com a escola pública e com os professores em nosso país, mobilizou-o a radicalizar 

sua obra, que se constitui em um importante legado sobre educação que revela contribuições 

do ponto de vista epistemológico e metodológico para educadores compromissados com uma 

educação que vise à ética. 

Ana Freitas (2004) realiza uma importante sistematização e análise do pensamento de 

Paulo Freire relacionando suas ideias e proposições com a perspectiva da epistemológica da 

pós-modernidade, recuperando e apresentando conceitos freireanos e de outros pensadores, 

tais como, Boaventura de Sousa Santos, Gaston Bachelard, e Geoges Snyders. O diálogo 

estabelecido por Freitas entre Paulo Freire e os três outros citados, proporcionou o 

entendimento de que o pensador/educador brasileiro realiza em suas obras, a partir dos anos 

noventa, uma epistemologia que rompe com a ciência moderna tecnicista apresentando uma 

alternativa ao positivismo na educação, sendo atribuída a esta, o conceito de pedagogia 

progressista. “A construção teórica de Paulo Freire apresenta a compreensão de conhecimento 

a partir de uma complexa articulação de suas dimensões: política, epistemológica e estética. 

Tal concepção revela uma perspectiva pedagógica progressista”. (FREITAS, 2004, p.26).  

Alguns conceitos e proposições oriundas da articulação entre estes pensadores, a partir 

da organização realizada por Ana Freitas (2004) merecem ser elucidados, ainda que muito 

brevemente, a fim de se apontar a proposta de Paulo Freire, como uma proposta educativa que 

oferece uma resposta ao necessário compromisso político que a educação necessita assumir, 

para efetivar a ética do ponto de vista social. 

A intenção é também estabelecer parâmetros entre proposições educativas 

convergentes com a proposta de Rolando Toro, uma vez que Toro fundamenta um paradigma 

apresentado neste estudo, como uma possibilidade então, de efetivar, através da Educação 

Biocêntrica, o que os pensadores que o antecederam com propostas convergentes propuseram; 

mas que, ainda nos dias atuais, se observa tão distante da realidade da educação praticada em 

nossa sociedade. A inédita contribuição de Rolando Toro, sobre o valor epistêmico-

metodológico da vivência Biocêntrica, e sobre os fundamentos do Principio Biocêntrico, 

busca dar vida real a estas formulações, e vai além, propondo claramente o Paradigma 

Biocêntrico como substituição ao paradigma antropocêntrico. 



139 

 

Assim, o destaque para o conceito de dupla ruptura epistemológica, proposto por 

Boaventura de Sousa Santos, assim como os teóricos e suas respectivas propostas, escolhidas 

para serem apresentadas neste capitulo, se dão devido à importância destes, para o a 

compreensão e embasamento do Paradigma Biocêntrico. 

Boaventura de Sousa Santos fundamenta a concepção de ciência que caracteriza a pós-

modernidade com a proposição da dupla ruptura epistemológica.  

 

 

[...] a dupla ruptura epistemológica procede a um trabalho de transformação 
tanto do senso comum como da ciência. Enquanto a primeira ruptura é 
imprescindível para construir a ciência, mas deixa o senso comum tal como 
estava antes dela, a segunda ruptura transforma o senso comum com base na 
ciência. Com essa dupla transformação pretende-se um senso comum 
esclarecido e uma ciência prudente [...] tem por objeto criar uma forma de 
conhecimento, ou melhor, uma configuração de conhecimentos que, sendo 
prática, não deixa de ser esclarecida e, sendo sábia, não deixa de estar 
democraticamente distribuída. (SANTOS, 1989 p. 41-42) 

 

 

Com esta proposta, o pensador português atribui outro significado aos saberes 

denominados do sendo comum, antes inferiorizado pela ciência moderna tecnicista, propondo 

“a superação entre conhecimento científico e senso comum, na construção de um 

conhecimento libertador que transforma ambos” (FREITAS, 2004 p. 41) 

Tal superação, exige atribuir também à educação, fins que se relacionem à qualidade 

da vida, condicionando toda e qualquer produção científica e capacidade técnica a este fim; 

estabelecendo-se nos processos educativos, uma postura de acolhimento por parte do 

educador, bem como a assunção de metodologias que reconheçam o outro como legitimo 

outro nos processos educativos, condizentes com esta lógica de pensar e operar. 

Segundo Freitas (2004) Paulo Freire coloca em prática o que Souza Santos (1989) 

compreendeu sobre a forma de conhecimento que supera a ciência moderna tecnicista, por 

este ultimo tratada como a dupla ruptura epistemológica, através principalmente do terceiro 

elemento fundamental de sua escrita com relação ao processo de reinvenção da escola, qual 

seja, a radicalização do valor epistemológico atribuído ao senso comum valorizado através da 

categoria do saber de experiência feito23.  

                                                           
23 Esta categoria freireana fundamenta as proposições elaboradas por Ana Lucia Freitas (2004) em sua tese de 

doutorado, a qual será citada no capitulo IV deste trabalho, com relação às duas proposições por ela 
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Esta categoria foi construída por Freire, a partir da compreensão sobre a 

imprescindível necessidade de um projeto político pedagógico emancipatório, que proponha a 

superação dos mecanismos de exclusão tradicionalmente instituídos que, segundo ele, 

promovem e naturalizam o fracasso escolar. Para Paulo Freire, tal reestruturação é possível, a 

partir de uma construção coletiva, onde os saberes de cada participante são valorizados. Esta 

proposta foi coerente com o processo percorrido por Freire, caracterizado pela forma como foi 

construindo sua própria teoria, como é possível perceber a partir da reflexão apontada abaixo. 

 

 

Tal perspectiva se evidencia nas obras de Freire, em especial nas escritas na 
década de 90, no modo como ele reflete sua relação com a escrita, ao 
considerar que suas obras constituem-se em “relatórios teóricos de 
quefazeres” (1993ª, p. 87) com os quais se envolveu. Numa espécie de 
memórias, recria as experiências vividas, reelaborando sua compreensão a 
luz do conhecimento atual, e, igualmente, nesse movimento, reelaborando o 
próprio conhecimento presente. Nesse processo, segundo Freire (1993b), “a 
teoria emergia molhada da prática vivida” (p. 32), o que, em outras palavras, 
trata-se de uma vivencia freireana da dupla ruptura epistemológica teorizada 
por Souza Santos. (FREITAS, 2004, p. 42). 

 

 

A sistematização da experiência educacional vivida ao longo da trajetória, apresentada 

neste trabalho, por meio de episódios denominados como testemunhos da experiência de 

vivência, representa esta recriação das experiências vividas com as quais, ao mesmo tempo 

em que problematiza tal experiência, aponta propostas concretas de possibilidades 

considerando os sujeitos que fizeram parte deste processo, que por sua vez contribuíram para 

a constituição, tanto dos pressupostos que guiam esta pesquisa, como da identidade educadora 

da pesquisadora.  

Neste sentido, a consideração aos os testemunhos da experiência de vivência, 

fundamentados na presente pesquisa, por meio da Participação Pesquisante proposta por 

Carlos Rodrigues Brandão, representa a categoria freireana do saber de experiência feito, com 

o qual, na perspectiva de Ana Freitas (2004), coloca-se em prática a dupla ruptura 

epistemológica proposta por Boaventura de Sousa Santos.  

                                                                                                                                                                                     
formuladas, a saber: os saberes de experiência feitos que se referem às pesquisas empíricas e aos percursos 
vivenciados considerados na Participação Pesquisante, assim como os saberes de referencia que se referem ao 
referencial teórico que fundamenta a pesquisa. As formulações de Ana Freitas foram utilizadas com a devida 
referência, por representarem neologismos que explicam com fidelidade, o sentido dos percursos pesquisantes 
ora realizados.  
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2.5.1 É o encanto da rendeira que enreda a trama: cognição e ética 

 

 

Para Paulo Freire (1979, p. 25) “a educação é um ato de conhecimento e uma 

aproximação crítica da realidade” que compreende os atos de ensinar e aprender que 

caracterizam a natureza da prática educativa, enquanto “dimensões do processo maior – o de 

conhecer” (FREIRE, 1992, p. 110). 

A construção teórica deste pensador/educador, que é fundada na experiência 

criticamente refletida, propõe que a educação tem, ou deveria ter uma função 

problematizadora da realidade e libertadora em sua práxis, e nesta perspectiva um 

compromisso ético para com o outro. Percebe-se na proposição freireana, outra conotação e 

sentido para a práxis que é diferente da práxis proposta pela modernidade, como foi 

apresentado anteriormente. 

Segundo este pensador, a prática de uma educação libertadora, principalmente na 

escola pública, mas também em outros espaços educativos, é imprescindível para romper com 

as práticas neoliberais que representam uma lógica social perversa de exclusão, mediante a 

submissão do outro e ao impedimento do pensamento reflexivo e crítico que levaria à 

conscientização24. A estas práticas opressoras, Paulo Freire atribui a concepção bancária de 

educação, fazendo uma analogia com o modo de operar bancário onde é “depositado” o 

dinheiro, com a educação na qual em sua prática, são “depositados” conhecimentos numa 

relação hierárquica onde o professor representa aquele que tudo sabe (e por isso tudo pode) o 

qual transmite (deposita) o conhecimento de fora para dentro aos alunos. 

Sendo assim, segundo Freire (1986, p. 146), “a educação é, simultaneamente, uma 

determinada teoria do conhecimento posta em prática, um ato político e um ato estético”. Esta 

atitude de estabelecer uma relação que é indissociável, entre a dimensão política com a 

dimensão estética, além da ênfase à teoria praticada que é o próprio pensamento e ideias 

encharcados de práticas vividas ultrapassando o legado ocidental de hierarquia e dualismo, 

                                                           
24 Freitas (2004) destaca que Paulo Freire traz em suas ultimas obras preocupações em torno das múltiplas 

interpretações atribuídas ao conceito de conscientização o qual, “por não tratar-se de uma pílula mágica, o 
processo de conscientização, ao ter também suas limitações, torna-se ainda mais complexo, pouco 
compreendido e raramente praticado”. (p. 29). 
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demonstra que os aspectos da vivencia e da subjetividade estão presentes e são caros ao 

pensamento de Freire. E estes são, entre outros, elementos de aproximação entre Freire e 

Toro. 

Freire destaca a dimensão subjetiva da educação, a partir das obras da década de 90, 

tematizando a preocupação com a alegria na escola, enquanto parte integrante da dimensão 

estética do ato de conhecer numa perspectiva crítica, conforme se pode evidenciar quando 

reflete que “se estudar e ler fossem fontes de alegria e prazer, de que resulta também o 

indispensável conhecimento com que nos movemos melhor no mundo, teríamos índices 

melhor reveladores da qualidade de nossa educação”. (FREIRE, 1993, p. 37) 

Esta proposta explicita o entendimento acerca da importância da subjetividade nos 

processos educativos.  

O caminho que Paulo Freire percorre para elaborar tais relações e proposições 

oferecem uma contribuição impar a todo processo educativo que se destina á ética, esta posta 

a serviço da centralidade da vida. Na impossibilidade de narrar todos os aspectos deste 

caminho, e por não se fazer necessário para o que no momento se propõe, destaco a relevante 

argumentação sobre a imprescindibilidade da dimensão estética integrada a outras dimensões 

como a política e à cognição, ao desenvolvimento do processo de conscientização. Através 

desta integração, Paulo Freire oferece uma alternativa concreta de uma epistemologia que 

contribui à ética. Este aspecto oferece uma resposta a uma das maiores preocupações de 

Rolando Toro, com relação aos modelos educativos por ele denominados como modelos anti-

vida.  

A epistemologia de Paulo Freire está relacionada às epistemologias de Jean Piaget e 

Humberto Maturana. Ainda que de forma muito breve serão apresentadas tais relações, a fim 

de apontar as convergências epistemológicas entre elas e destas com a proposta de Rolando 

Toro. 

Como já demonstrado, a educação influência a construção de valores que segundo 

Maturana, influencia o jeito de viver das pessoas no mundo através, de acordo com Levinas, 

das atitudes e postura dos sujeitos na relação. 

Para Toro, uma das maiores falhas da educação, é o fato de a educação não ter 

contribuído para a não banalização da vida, o que para Adorno leva à barbárie.  

Tal fracasso na educação representa um fenômeno de alta complexidade, tendo 

diversas razões. Mas sem dúvida, uma delas se deve ao fato de ter sido tratada a construção de 
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valores a favor da vida – ou a ética, de forma abstrata com pouca ou nenhuma ênfase às 

relações estabelecidas entre as pessoas e delas com o mundo onde vivem e fundamentalmente 

pela visão fragmentada que foi atribuída ao ser humano. 

Tal abstração se configura em processos educativos discursivos, onde se pretende 

“ensinar” a pensar criticamente, “ensinar” valores, “ensinar” ética sem vivenciar estes valores. 

As tentativas em promover a conscientização, que supostamente levaria à ética, tem se 

realizado de forma conceitual sem relação com a vivência. Por isso, a carência de atitudes 

éticas. 

O esforço de se educar para a vida, para ética, tem sido realizado a partir de uma 

racionalidade que, obedecendo fielmente às ideias modernas de Descartes, foi vista separada 

do corpo que, para o filósofo, atrapalha o homem de pensar. Ou seja, os processos educativos 

têm, com raras exceções, buscado cumprir a finalidade de educar para vida, mediante 

processos educativos que enfatizam uma consciência na qual, a afetividade se encontra 

abandonada, prejudicando o processo de reflexão que integra afetividade e racionalidade. Esta 

fragmentação leva à abstração que não habilita as atitudes concretas do que se propõe 

discursivamente. Além do mais, os indivíduos têm cada vez mais privado-se da vivência 

mesma de afeto e de cuidado.  

Não é possível aprender valores que sacralizam a vida e atitudes éticas de efetivo 

cuidado com a vida, sem integrar os aspectos cognitivos aos aspectos viscerais e a vivencia. O 

processo cognitivo necessário à ética, para Rolando Toro, reconhece a corporeidade e os 

sentimentos (tal como a afetividade), como ingredientes do desenvolvimento de uma 

inteligência que é desencadeada pelas necessidades instintivas. Estas necessidades instintivas 

correspondem a uma capacidade inata de responder aos estímulos externos onde, na interação 

entre fatores endógenos e exógenos, o sujeito faz escolhas e desencadeia ações coerentes. Tais 

ingredientes, uma vez considerados e integrados aos processos cognitivos, desenvolveriam 

uma consciência capaz de conservar a vida. E do ponto de vista ético, habilita á coerência 

entre o que se pensa o que se sente, o que se diz e o que se faz. 

Para Rolando Toro o processo cognitivo ocorre da vivência à consciência. A vivência 

de valores de ética possibilita a atribuição de sentido, promovendo atitudes éticas - 

deliberadas e não determinadas de fora pra dentro.  

Segundo Toro, a Vivência Biocêntrica resguarda uma dimensão ontológica que 

proporciona o contato com a profundidade do ser. Quando a vivencia contem uma qualidade 
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afetiva, exerce influencia reguladora. Portanto, as necessidades instintivas do ser humano, e a 

vivencia fazem parte “da raiz biológica de vinculo com a vida” (TORO, 2006, p. 180). 

O sentimento originado do dar-se conta, da percepção sobre a elaboração que cada um 

faz a respeito do que afeta sua existência, pode influenciar emocional e visceralmente a 

pessoa. O sentimento de contentamento deflagrado na relação com o/s outro/s (originado do 

instinto gregário), possibilita a consciência de que o cuidado com o outro, que representa uma 

atitude ética é imprescindível e possível. O gosto deflagrado a partir da ação é o que 

ensina como se faz. 

A conscientização que levaria a ética proposta aqui, portanto, não se realiza através da 

tomada de consciência a partir do pensamento, mas sim a partir da integração entre 

consciência e afetividade através da vivência. Ou seja, é necessário integrar a razão pela qual 

se opta por ser ético (conhecimento), com a necessidade de ser (sensibilização), com a 

possibilidade real de agir de forma ética (sabedoria = atitudes e postura). 

Para Paulo Freire, as atitudes concretas são possíveis quando a pessoa se da conta de 

que é capaz de modificar a realidade. E a modificação da realidade representa um ato de 

intervenção no mundo que caracteriza a educação libertadora por ele proposta. Esta 

possibilidade depende da tomada de consciência de cada um sobre suas proporias opções. E é 

o processo educativo que pode contribuir: ou 1) para a manutenção das coisas como estão, 

sem portanto ter a pessoa optado pela ação de transformação; ou 2) para a transformação dos 

valores dominantes, através da ação transformadora. Esta, conseguida através da 

problematização sobre os valores e a realidade, transcendendo o conformismo e a estagnação.  

Mas Paulo Freire, preocupado com a banalização do termo conscientização, enfatiza 

que esta, não é uma conquistada de forma fragmentada. E segundo Toro, tão pouco ocorrerá a 

partir de uma consciência metafísica, ou seja, idealizada; mas a partir da integração entre 

consciência e afetividade, com base na integralidade do individuo, através da vivência. 

Segundo Freire (1996), o exercício da criticidade, inerente ao processo de 

conscientização, o qual configura a dimensão política da conscientização, implica também 

uma dimensão epistemológica quando, na insatisfação com relação às condições da realidade, 

o sujeito questiona o que está aparentemente posto como verdade e se inquieta, buscando 

alternativas a partir da compreensão sobre as razões que configuram a realidade indesejada. E 

a capacidade de colocar em prática o que o sujeito aprendeu, elaborou e “sabe” se concretiza 

através da integração com a dimensão estética porque é necessário o sentimento que move a 
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força necessária para a ação. Esta elaboração explicita a aproximação entre Freire e Toro. 

Vejamos a partir de que outros pressupostos epistemológicos se pode ir fortalecendo a 

proposta de Rolando Toro. 

A operacionalização que leva à dimensão epistemológica do processo de 

conscientização proposto por Paulo Freire, remonta ao processo de cognição proposto antes, 

por Jean Piaget (1896 – 1980). Também para o epistemologo suíço, há um movimento 

promovido pela insatisfação proveniente de uma inquietação do sujeito que rompe a inércia 

que se instala no estado presente, e o lança à busca de um outro (novo) estado. Este 

movimento que é em Piaget e também em Freire, dialético, é provocador do processo 

cognitivo piagetiano.  

O processo cognitivo é explicado por Piaget através do conceito de Adaptação que ele 

traz da biologia. Segundo Piaget, a adaptação é um processo de dupla face: há um momento 

de assimilação, no qual o sujeito internaliza o objeto, modificando-o para poder encaixá-lo 

nos esquemas já possuídos, ou seja, para poder conhecê-lo. O outro momento, não 

necessariamente o segundo, é o de acomodação, onde o sujeito muda a si próprio (suas 

estruturas) a fim de poder melhor conhecer. Há, portanto uma relação especial entre 

assimilação e acomodação, no sentido de que uma não sucede simplesmente a outra, mas cada 

uma gera uma situação nova, que provocará a necessidade de outra entrar em ação. Isto 

resulta em um processo interminável de adaptação. E este processo é interminável em função 

da constante necessidade de ir além, inerente ao ser humano. Assim, segundo Piaget (1982), o 

conhecimento ocorre através da interação entre o sujeito (S) e os objetos de conhecimento 

(O). Este epistemólogo, que como já esclarecido, formulou uma teoria interacionista de 

cognição – a epistemologia genética, conhecida como construtivismo, observou que o 

conhecimento não é assim somente inato (apesar de considerar os fatores inatos) nem tão 

pouco somente empírico (apesar de ser a experiência, fundamental para a construção do 

conhecimento); mas sim, o conhecimento se constrói através de uma síntese dialética entre os 

fatores endógenos e os fatores exógenos, numa permanente espiral evolutiva. 

Este movimento interacionista é provocador de ética, na medida em que: 1) neste 

lançar-se, o ser humano precisa fazer opções (a primeira é já a de se movimentar); 2) neste 

movimento o sujeito se modifica e na relação altera o meio e provoca alterações no outro; 3) 

trata-se de um movimento pessoal e intransferível (não de uma determinação exterior), na 

medica em que a necessidade é que impulsiona o movimento. Ainda que tal necessidade possa 

nascer da relação.  



146 

 

Observe como o processo educativo é importante para o desenvolvimento cognitivo 

que desencadeie saberes que contribuam para a realização humana a partir de atitudes e 

postura ética.  

O movimento de transformação nasce de uma necessidade interna. Se no processo 

educativo são priorizadas posturas de competitividade, individualismo, atitudes defensivas 

para com o(s) outro(s), os educandos (sobretudo as crianças) aprendem atitudes 

correspondentes a estas posturas. A avaliação escolar, quando realizada nos moldes 

exclusivamente classificatória e quantitativa configura-se em um exemplo de como 

subliminarmente se ensina uma pessoa a competir e a se defender do(s) outro(s). Não raro, 

assistem-se episódios nas escolas com os quais os estudantes são comparados a partir de 

atitudes pejorativas onde, aquele que tem “nota baixa” é comparado e inferiorizado com 

relação ao que tem “nota alta”. Tal ação nega ao estudante a possibilidade de ser ele, avaliado 

a partir do parâmetro de si mesmo. Ou seja, de sua própria evolução o que levaria ao 

acompanhamento e intervenções adequadas para o desenvolvimento de sua personalidade, 

afirmação de sua identidade e auto-aceitação para aceitar o outro na relação de alteridade. 

Conforme a proposta ética levinasiana, as atitudes do mesmo (eu) para com o outro 

precisam conferir compromisso e responsabilidade para serem éticas. Para isso, cada sujeito, 

não agiria em resposta somente ás suas necessidades individuais. Mas, teria que aprender a, 

uma vez tendo ouvido suas reais necessidades, conciliá-las com as necessidades do(s) outro(s) 

na relação. 

Rolando Toro propõe uma educação que considera os instintos (como será mais bem 

esclarecido). Assim, minha tese é a de que, uma vez que os indivíduos reconhecem e 

respeitam seus instintos e é permitida a manifestação original e coerente onde o movimento 

de cada um ocorra á partir das reais necessidades de cada um, os indivíduos não teriam 

dificuldades de estabelecerem relações de alteridade. Pois, de acordo com a epistemologia de 

Toro, as necessidades individuais de uma pessoa, não colidem com a(s) do(s) outro (s), pois o 

instinto gregário solicita a presença do outro e o instinto de conservação da vida, leva ao 

cuidado da vida (de sua própria e a do outro). Sendo assim, a educação que nega os instintos, 

anestesia o humano “deformando” sua capacidade de reconhecerem-se em sua identidade para 

poder abrirem-se ao outro e relacionar-se com o outro a partir da alteridade. 

A partir desta exposição sobre como o processo cognitivo prejudica ou possibilita o 

desencadeamento de saberes que contribuam para a realização humana a partir de atitudes e 



147 

 

postura ética, pode-se perceber como o processo de desenvolvimento cognitivo está associado 

ao próprio processo de vida, como propõe Maturana a partir de sua epistemologia que 

formulou um conceito de educação, já apresentado neste estudo, o qual está sendo adotado. 

A concepção sobre cognição elaborada por Humberto Maturana (1990, 1997) também 

representa a formulação elaborada por Paulo Freire sobre como epistemologicamente o sujeito 

transita de uma consciência ingênua donde ainda está à ética ausente, para uma consciência 

critica capaz de atitudes éticas. 

Maturana, como também Piaget analisa o processo cognitivo a partir da biologia. 

Inicia sua teoria da cognição através de duas perguntas, a saber: 1) qual a natureza da vida; e 

2) O que é cognição? A primeira pergunta o levou à formulação da categoria de autopoiese a 

qual forneceu arcabouço teórico para responder a segunda pergunta. Perseguindo estas duas 

questões, Maturana junto com Francisco Varela, desenvolveu uma teoria sistêmica da 

cognição, conhecida em algumas obras como Teoria de Santiago, cuja proposição central é a 

da identificação da cognição (ou o processo de conhecer) com o processo de vida25, o qual 

envolve percepção, emoção e ação, ou seja, todo o processo da vida. 

Para Maturana (1990, 1997), cognição e vida se confundem uma vez que o indivíduo é 

capaz de criar e recriar sua vida mediante o desenvolvimento de uma inteligência comparada 

à capacidade de criação e recriação verificada na evolução da vida no e do planeta. Evolução 

esta que para Maturana se dá pela cooperação e não pela competitividade. O processo de 

criação e recriação da vida é um processo inteligente denominado autopoiese. Na medida da 

necessidade, o indivíduo cria condições para solucionar os seus problemas e com isso avança 

epistemologicamente. Comparada a vida no planeta, os pensadores relacionam aos processos 

de neguentropia proposto pela física para com o qual, a vida em sua inteligência tende a 

desdobrar-se em mais vida, ou seja, as necessidades do ser vivo levam à manutenção da vida e 

não à degradação da vida. 

                                                           
25 Tal concepção representa uma expansão radical da concepção tradicional de mente. De acordo com a teoria de 

Santiago, o cérebro não é necessário para que a mente exista. “Uma bactéria, ou uma planta, não tem cérebro 
mas tem mente. Os organismos mais simples são capazes de percepção, e, portanto, de cognição. Eles não 
vêem, mas não obstante, percebem mudanças em seu meio ambiente - diferenças entre luz e sombra, entre 
quente e frio, concentrações mais altas e mais baixas de alguma substância química, e coisas semelhantes”. A 
nova concepção de cognição, o processo do conhecer é, pois, muito mais ampla que a concepção do pensar. 
“No domínio humano, a cognição também inclui a linguagem, o pensamento conceitual e todos os outros 
atributos da consciência humana. No entanto, a concepção geral de cognição é muito mais ampla e não envolve 
necessariamente o pensar”. Capra (1996, p. 145). 
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De acordo com Capra (1996), a teoria formulada por Maturana e Varela representa o 

primeiro arcabouço teórico científico coerente que, de maneira efetiva, supera a divisão 

cartesiana, uma vez que mente e matéria, passam a ser concebidas representando 

simplesmente diferentes aspectos ou dimensões do mesmo fenômeno da vida, não estando 

mais vistas de forma separada. 

 

 

Na teoria de Santiago, a relação entre mente e cérebro é simples e clara. A 
caracterização, feita por Descartes, da mente como sendo “a coisa pensante” 
(res cogitans) finalmente é abandonada. A mente não é uma coisa, mas um 
processo – o processo de cognição, que é identificado com o processo de 
vida. O cérebro é uma estrutura especifica por meio da qual esse processo 
opera. Portanto, a relação entre mente e cérebro é uma relação entre processo 
e estrutura. O cérebro não é, naturalmente, a única estrutura por meio da qual 
o processo de cognição opera. Toda a estrutura dissipativa do organismo 
participa do processo da cognição, quer o organismo tenha ou não um 
cérebro e um sistema nervoso superior. Além disso, pesquisas recentes 
indicam fortemente que, no organismo humano, o sistema nervoso, o sistema 
imunológico e o sistema endócrino, os quais tradicionalmente têm sido 
concebidos como três sistemas separados, formam na verdade uma única 
rede cognitiva. (CAPRA, 1996, p.146) 

 

 

A proposta de cognição de Maturana evoluciona de maneira amorosa o contexto 

educativo. A partir dos pressupostos de 1) educação como recriação da própria vida, ligada à 

percepção que cada um tem que se gesta por meio das emoções; 2) transformação, 3) 

integração e 4) cooperação, presentes nesta elaboração, esta abordagem exige mudança de 

postura nos processos educativos, não se restringindo às mudanças epistemológicas e 

metodológicas. E isto levaria às mudanças concretas, uma vez que, como explicitado ao longo 

deste trabalho, não basta que se fique no campo da abstração, ou da teoria, mas tem-se que 

avançar à prática exercida. E a mudança de postura, leva á ação.  

O caráter evolucionário amoroso da proposta de Maturana coincide e se relaciona com 

o Principio Biocêntrico proposto por Rolando Toro, uma vez que em ambas as propostas 

evidenciam-se a afirmação de uma nova cosmologia que integra os aspectos filogenéticos 

com os aspectos ontogenéticos afirmando um desabrochar do individuo que ocorre 

concomitantemente ao desabrochar do espaço de convivência em que ao mesmo tempo situa-

se o indivíduo e é por ele situado. O trecho extraído da obra de Maturana e Varela (1990) 

demonstra o continuo fazer-se humano na relação que ao mesmo tempo em que se faz, faz 
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também seu espaço de convivência desencadeando um processo humanizador. O que 

resguarda o processo de um viver humano relacionado com o processo educativo 

necessariamente ético para a efetivação da vida em relação, relacionando as propostas de 

Freire, Maturana e Levinas e Toro e demonstra o teor evolucionário da proposta encarada por 

muitos como uma blasfêmia, como se pode perceber através das considerações dos próprios 

autores. 

 

 

Sin embargo, lo extraordinariamente notable de esta cosmologia, es el 
fundamento operacional em que se basa para demonstrar justamente que la 
condición última de nuestra naturaleza es precisamente este “ser humano” 
que se hace (nos hacemos) continuamente a si mismo, em um operar 
recursivo, tanto de procesos autopoiéticos como sociales (lenguaje), com los 
cuales se genera continuamente la autodescripción de lo que hacemos. No es 
posible conocer sino lo que se hace. Nuestro ser humano es pues, uma 
continua creación humana. Si esto suena para muchos a blasfêmia, sea, pero 
la noción misma de blasfêmia se nos aparece aqui más como recriación 
humana, que como uma distinción hecha por um ser supremo. 
(MATURANA e VARELA, 1990, p. XXVII) 

 

 

Estas três correntes epistemológicas (a de Piaget e a de Maturana) são assim, 

convergentes com a proposta educativa freireana e também com a Educação Biocêntrica. 

Cabe ressaltar que Piaget enfatizou ao longo de sua epistemologia a interação social e a 

corporeidade como condição para a cognição. E em suas últimas obras, destaca a importância 

da dimensão efetiva no processo cognitivo conclamando aos sucessores que abordassem com 

mais afinco este aspecto. O que foi realizado por muitos pensadores sucessores, e 

destacadamente pelo epistemologo H. Wallon (1879-1962).  

A epistemologia de Maturana, a partir da categoria de autopoiese fornece subsídios 

que fortalecem as proposições a respeito da inteligência afetiva por Rolando Toro formulada e 

através de seu caráter sistêmico, subsidiam do ponto de vista biológico, cosmológico e 

cognitivo os fundamentos sobre o Princípio Biocêntrico. 

Estas propostas epistemológicas em diálogo demonstram que a capacidade de o sujeito 

sair da abstração (da vontade de fazer) e passar do discurso à prática, ocorre por meio do 

desenvolvimento de uma inteligência afetiva e é possibilitada através da Vivência Biocêntrica 

a qual, integrada a outros instrumentos metodológicos da Educação Biocêntrica realizados a 
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partir da Postura Biocêntrica do educador, representa uma proposta educativa que leva à 

centralidade e sacralização da vida, à ética, e, portanto à humanização.  

 

 

2.6 Pelo (re) encantamento do lugar e do viver: por uma inversão paradigmática 

 

 

A partir da exposição que relaciona os aspectos cognitivos com o desenvolvimento da 

capacidade ética, com base nas elaborações tecidas ao longo deste trabalho, fica claro que, 

com relação à educação formal, “boas intenções” em um currículo excludente não “dão em 

nada”. Não se caracterizam como ações pedagógicas éticas. Esta postura assumida nos remete 

inevitavelmente a uma mudança paradigmática: visão de ciência, de ser humano, de 

sociedade.  

A fim de concretizarmos uma proposta educativa que coloque a vida como 

centralidade, pautada por relações de alteridade, onde o conhecimento não reduza o outro ao 

mesmo, privilegiando a ética, abre-se como desafio e novas perspectivas o aprofundamento, e 

a vivência, na perspectiva de um paradigma sistêmico e Biocêntrico na educação, que remeta 

a outra postura, proveniente de uma visão de sociedade e ser humano que reconheçam a 

complexidade, interconexão, e interdependência como fundantes de todo o processo de 

desenvolvimento, bem como uma ciência capaz de integrar a fragmentação ocasionada pela 

ciência moderna, tendo a vida como princípio. O Princípio Biocêntrico. 

Uma ciência que, segundo LELOUP (1998), recupere o divino, que vincula, 

abandonando a alienação que divide. Quando o sujeito se sente parte do todo e percebe que 

tudo está interconectado, passa a se responsabilizar. Daí para este sentimento de 

responsabilidade se transformar em atitudes concretas requer um processo educativo 

vivencial.  

 

 

Uma nova visão de mundo centrada na vida, percebendo a realidade de 
forma integrada e complexa, valorizando as formas de relação e de 
conhecimento possíveis a partir do princípio biocêntrico, está se firmando 
com novas propostas de pensamento, de relacionamento e de organização da 
cultura. Com outros fundamentos para a educação busca-se desenvolver um 
ser humano dentro de uma compreensão de evolução integrada dos instintos, 
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das emoções, dos sentimentos e da consciência a partir da expressão dos 
potenciais genéticos e da articulação com o meio ambiente. (DELLA 
VECCHIA, 2005) 26 

 

 

Para que isso ocorra nos espaços educativos, necessitamos de uma formação 

comprometida com a centralidade da vida. Uma Educação Biocêntrica. Dentro desta 

perspectiva, é possível desenvolver a dimensão ética. Daqui surge a maestria; uma educação 

que promova relações de alteridade e que sacralize a vida: uma Educação Biocêntrica. 

A proposta da Educação Biocêntrica, mediante seus pressupostos, sua ancoragem 

epistemológica e através de sua metodologia que entre outras estratégias, propõe a vivência 

Biocêntrica situa-se como possibilidade de resgate destes valores que julgamos necessários 

para que se estabeleçam relações de alteridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 DALLA VECCHIA,Agostinho Mario. ASPECTOS DA METODOLOGIA EM BIODANÇA. Pensamento 

Biocêntrico- revista eletrônica. Edição Nº 1, 2005. Disponível em 
http://www.pensamentobiocentrico.com.br/content/ed01_art01.php. Acesso em 06/2007. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É necessário humildade para abandonar nossas diversas possibilidades, 
escolher um único projeto e realizá-lo bem, como se fossemos eternos, 
pensando no tempo infinito que se dá no universo para criar uma pequena 
flor. Humildade para abandonar nossas múltiplas opções e colocar em uma 
só delas nosso sereno amor! 

Rolando Toro 
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3 A IDENTIDADE DA ARTE: A EDUCAÇÃO BIOCÊNTRICA E A 

DANÇA DA VIDA COMO CELEBRAÇÃO DA ARTE DE VIVER 

PELAS TESSITURAS DE ROLANDO TORO ARANEDA. 

 

 

O capitulo que se abre, visa apresentar como se caracteriza a proposta da Educação 

Biocêntrica: seus princípios e fins e seus pressupostos epistemológicos e metodológicos. A 

construção deste capítulo se teceu no entrelaçamento entre as formulações de Rolando Toro 

que se constituem as bases teóricas que fundamentam filosófica, epistêmica e 

metodologicamente este paradigma educativo, com as formulações por mim elaboradas ao 

longo da caminhada com a Educação Biocêntrica. 

Para isso a renda vai se mostrando a partir de seus fundamentos, o Princípio 

Biocêntrico, o qual estará sendo apresentado de maneira demasiadamente sintética, 

comparada a sua extensão em termos de conteúdo e profundidade. Apenas alguns aspectos 

concernentes mais diretamente à Educação Biocêntrica, estão sendo tratados. Os primeiros 

traços do bordado se fazem nítidos com as finalidades educativas da proposta, que vai dando 

lugar, ao esclarecimento sobre o significado da centralidade da vida num processo 

eminentemente humano.  

Para que os fios não desandem, os pressupostos epistemológicos fundamentam a 

costura no tabuleiro, lugar da tessitura, que é o Modelo Teórico da Biodanza, donde se 

originam as bases epistemológicas da proposta, assim como sua base metodológica: a 

Vivência Biocêntrica. Quando o meio se apresenta como ecofatores negativos, imobilizando o 

movimento pleno de sentido, a Vivência Biocêntrica (re) lembra o prazer do movimento e 

desperta a capacidade de sentir a intensidade da vida. Trata-se de uma epistemologia vivencial 

que será apresentada a partir de sua dimensão conceitual, à dimensão metodológica, passando 

pelos seus mecanismos de ação, até chegar ao que ela desencadeia: as aprendizagens 

significativas que levam, às mudanças existenciais. Razão pela qual, Rolando Toro propõe um 

processo cognitivo que opera a partir da integração entre três níveis de aprendizagem 

necessários ao desenvolvimento da inteligência afetiva habilitadora da capacidade de atitudes 

e posturas éticas. Com intuito de evitar confusões conceituais, no tópico sobre a inteligência 

afetiva, acrescentei um esclarecimento sobre as diferenças entre emoções e inteligência, (cf. 

Rolando Toro), assim como uma delimitação dos limites e importância das emoções nos 

processos cognitivos (cf. Maturana).  
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As elaborações por mim formuladas, foram tecidas durante episódios de longas 

conversas e vivências com Rolando Toro, a partir da prática de Biodança com crianças e, à 

partir do exercício com a Educação Biocêntrica nos anos noventa. Momentos que me 

oportunizaram o convite de Rolando para acompanhá-lo em dois cursos de Educação 

Biocêntrica, sendo um realizado na Escola de Biodanza de São Paulo no ano de 2003, e outro 

na Escola de Biodanza de Espumoso/RS em 2004. Nestes, apresentei o trabalho que estava 

realizando, assim como as elaborações que estava formulando, de mãos dadas com outros 

educadores e pesquisadores que tocados pelas ideias de Rolando Toro, passaram a dedicar 

seus passos em torno do que está sendo, a construção desta proposta.  

Neste sentido, o conteúdo deste capítulo, assim como de todo este trabalho, não está 

tratando de uma teoria, mas se está alargando a teoria construída por Rolando Toro. Teoria 

esta, que se constitui ortodoxia da proposta do ponto de vista epistemológico, e ortopráxis do 

ponto de vista metodológico e pratico as quais, uma vez negligenciadas, se estaria elaborando 

qualquer outra proposta, possivelmente tão fecunda e pertinente, mas não a Educação 

Biocêntrica. Formular elementos teóricos da proposta que se constitui os próprios “saberes de 

referência” da pesquisa: eis o que pode, aos olhos ainda influenciados pela lente da ciência 

linear e determinista parecer um limite, situa-se mesmo, um desafio. Desafio este, que a meu 

ver, representa a gênese do significado de um problema (ou uma pergunta) de pesquisa, assim 

como significa o motivo que gera o movimento que leva a ação transformadora. Ou em outras 

palavras, é o significado e a razão de se fazer ciência. 

O capitulo se inicia a partir do caminho que Rolando Toro percorreu para chegar à 

Educação Biocêntrica, qual seja o insight da Biodanza (a dança da vida), que mais tarde veio 

a se tornar um sistema, o Sistema Biodanza configurando-se em um potente método de 

transformação humana que opera, tanto terapêutica, como pedagogicamente, e que 

proporcionou, através de sua sistematização, a proposição de um Princípio Biocêntrico que 

embasa filosoficamente a Educação Biocêntrica.  

Os testemunhos da experiência de vivência, presentes ao longo deste trabalho, atuarão 

neste capitulo de forma mais direta, uma vez que, são considerados para ilustrar e 

exemplificar com episódios ocorridos nas práticas, o que se está afirmando a partir dos 

referenciais teóricos (saberes de referencia), estabelecendo assim, a relação indissociável 

entre teoria e prática.  
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3.1 A inspiração do artesão mestre: partilhando uma história de vida. 

 

 

Ruth Cavalcante prefaciando a obra coletiva sobre Educação Biocêntrica organizada 

por Feliciano Flores (2006) nos oferece a seguinte e bela narrativa sobre o percurso realizado 

por Rolando Toro27 que culminou na criação da Educação Biocêntrica: 

 

 

Quando, há cerca de cinqüenta anos, o jovem professor Rolando Toro 
revolucionou a pequena cidade de Procuro, no Chile, chegando a denunciar 
numa grande marcha, com centenas de crianças do lugarejo, a educação que 
agredia as reais necessidades daqueles alunos; e quando num ousado gesto, 
acreditou na força sensível do campo criativo, levando um grupo de 
pequenos artistas, filhos de camponeses, para uma exposição de arte em 
Amsterdã, estava anunciando, então, uma nova proposta pedagógica. E ela 
continua nova até hoje, em que pese os inúmeros pensadores que tem 
contribuído para uma visão integradora da educação. Mais tarde, ao 
sistematizar o seu pensamento de pesquisador, no terreno da filosofia, da 
mitologia e das ciências humanas em geral, aliado a sua experiência de vida, 
nos presenteou com um novo paradigma – o Princípio Biocêntrico. Dele 
surge o paradigma educacional, hoje concebido como Educação Biocêntrica. 
(CAVALCANTE, 2006, p. 15)  

 

 

A proposta de Rolando Toro, data cerca de cinquenta anos, desde seus primeiros 

movimentos realizados ainda no lugar de um jovem professor que já revolucionava a cidade 

onde vivia no Chile com ideias, propostas e gestos concretos de que a educação praticada, não 

atendia as reais necessidades das crianças e jovens daquele contexto. 

Com estas atitudes, Rolando Toro Araneda estava anunciando uma nova proposta de 

educação – a Educação Biocêntrica; e a criação de um sistema capaz de reintegrar o humano 

através da afetividade, através da renovação orgânica, e da reaprendizagem das funções 

originárias da vida - o Sistema Biodanza.  

Com o percurso realizado desde então, Rolando Toro tem sistematizado seu 

pensamento e investigações no campo da antropologia, filosofia, medicina, psicologia e das 

ciências humanas em geral. Tendo como base sua experiência de vida, que é marcada por uma 

afetividade incomparável, nos apresenta e propõe um novo paradigma: o Princípio 

Biocêntrico. 

                                                           
27 Encontra-se em anexo a Biografia de Rolando Toro Araneda 
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Muitos educadores foram tocados pelo Princípio Biocêntrico, o qual, mais do que uma 

teoria, representa outro jeito de viver condizente e comprometido com a percepção de que 

tudo está relacionado de forma interdependente através de uma interconexão. Ou seja, há uma 

interdependência entre eu, o outro e o universo.  

Esta interdependência gera a responsabilidade compromissada que chamamos de ética, 

a qual exige que se avance a postura atual de competitividade, dominação, consumo 

indiscriminado e negação do outro - negação da alteridade. 

Conhecer a proposta do Sistema Biodanza, historicizá-lo ainda que parcialmente, 

dando ênfase para o que no sistema, se relaciona mais à Educação Biocêntrica, estabelecendo 

relações entre a educação, os processos educativos e a relação destes com a formação do 

humano ético, é uma condição para a compreensão do que a Educação Biocêntrica propõe.  

 

 

3.2 O artesanato da vida: O Sistema Biodanza. 

 

 

A compreensão do significado de Biodanza exige a vivência dela. É necessário sentir a 

sensação que ela desencadeia; as emoções que deflagra e as transformações que proporciona 

que são exclusivas, irrepetiveis e intransferíveis para cada pessoa que a vivencia. Depois de 

entrar em contato com a vivência em Biodanza surge, no entanto, uma necessidade de 

compartilhar esta sensação e benefícios. Sobretudo no lugar de educadora. Transformar em 

palavras, esta experiência, faz sentido, somente pela busca de uma conceituação, para 

compartilhar o benefício desta proposta, a qual, “como método, [...] deve ser examinada à luz 

da metodologia em seus aspectos epistemológicos, teórico, morfológico e técnico; como 

ontologia, ou seja, como vivência, deve ser simplesmente vivida e nada mais.” (GÓIS, 1995, 

p.31) 

Não poderia ser diferente, visto tratar-se de uma proposta que nasceu da experiência 

intensa de esperança na vida, como relata Rolando Toro: “a base conceitual da Biodanza 

provém de uma meditação sobre a vida, do desejo de renascermos de nossos gestos 

despedaçados, de nossa vazia e estéril estrutura de repressão; provém, com certeza, da 

nostalgia do amor”. (TORO, 2002, p.13) 
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Sendo assim, a Biodanza não se encerra em uma teoria, ou um conjunto de palavras 

que se articulam na tentativa de definição conceitual, que arriscando um significado, acaba 

por vezes, prejudicando o sentido. Mas sendo vivência, vai além. Ultrapassa a definição, 

carregando-se de sentido concreto: problematização da própria expressão de cada um no e 

com o mundo, em sua intransferível relação com a realidade concreta na qual cada um se 

percebe, e sobre a qual influencia, para melhor compreendê-la, explicá-la, vivenciá-la e 

transformá-la. 

Esta inserção na realidade, de maneira intensa e comprometida com a vida, que muitas 

pessoas experimentam, no caso da experiência de Rolando Toro, proporcionou mudanças 

históricas.  

A sensação causada ao assimilar os sentimentos paradoxais que experiências de êxtase 

e tristeza suscitam foi segundo relata em seu livro Biodanza, Toro (2002), o que marcou 

Rolando Toro de forma a provocar o insight de sua metodologia que mais tarde, iria 

transformar-se em um sistema trabalhado no mundo todo.  

De um lado, a consciência sobre as consequências de episódios como a segunda guerra 

mundial, o holocausto de milhões de pessoas sob o regime nazista ou as bombas atômicas que 

demonstram que o ser humano é capaz de ações perversas, revelando a degradação do gênero 

humano evidenciando com isso, a crise da cultura ocidental; de outro lado, a experiência da 

vivência de amor e êxtase, que demonstram a dimensão do mistério da vida e da capacidade 

de que também o ser humano tem, de promover a grandeza da vida humana.  

 

 

A deformidade do espírito ocidental culminou, nos séculos que passou, com 
os maiores atentados que a história conhece contra a vida humana. A 
patologia do Eu, caracterizada pela cisão entre natureza e cultura, com uma 
valorização excessiva da cultura em detrimento da natureza, e do predomínio 
exacerbado da razão sobre o instinto, foi reforçada até um limite nunca antes 
alcançado. (TORO, 2002, p.13) 

 

 

A síntese desta ambiguidade de sentimentos, o fizeram perceber-se, em um abismo 

gerado pela contradição humana, que o inspirou, a dedicar-se mais a este mistério, a partir da 

percepção de que “para viver melhor precisamos de um sentimento de intimidade, de união 

agradável e de beleza estimulante. Nesta necessidade natural se baseiam os objetivos da 

Biodanza”. (TORO, 2002, p.13). 
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Assim, imbuído neste sentimento de fraternidade, de uma energia criativa e de ímpeto 

vital, sentia-se ampliando sua percepção da realidade. Compreendeu então, que esta 

percepção ampliada, se dava por meio do movimento, do gesto e da expressão dos 

sentimentos. Que a música, se apresentava como uma linguagem universal capaz de 

possibilitar a mútua compreensão entre as pessoas, diante de uma realidade por vezes 

alienante e esmagadora. E que a dança, como movimento espontâneo e pleno de sentido, 

possibilitaria a integração entre corpo e alma.  

 

 

Pessoalmente, creio em uma dança orgânica, que responda aos modelos 
naturais de movimento do ser humano: movimentos capazes de incorporar 
harmonia musical, gestos arquetípicos, feitos em profunda ressonância com 
o cosmo. Procurei essa coerência e a encontrei. O meu propósito é tornar 
claros os modelos funcionais de movimento com uma profunda conexão 
com a vida. (TORO, 2002, p.14) 

 

 

Deste entrelaçamento entre esperanças e experiências, surgiu o desejo de “formar um 

pequeno grupo para dançar, cantar e encontrar-se com a música”. A Biodanza era assim, e 

continua a ser “um modo de convivência com a beleza. A unidade efetiva é gerada na troca de 

uma energia íntima com ou outros” (TORO, 2002, p.9).  

O desejo de Rolando Toro, no entanto, foi o de compartilhar esta sensação, através do 

convite a dançar a vida. Segundo ele, “não podia conceber uma evolução solitária”. (TORO, 

2002, p.9)  

Em 1965, Rolando Toro dá início aos seus primeiros trabalhos com a Biodanza. Como 

psicólogo com especialização em antropologia médica, exercia atividades no Hospital 

psiquiátrico de Santiago, no Chile. Seu trabalho consistia em refletir como a cultura de uma 

sociedade influencia na saúde ou na doença das pessoas. No hospital psiquiátrico, procurava 

ainda soluções para humanizar a relação entre médicos e pacientes (contextualizado num 

tempo em que práticas como eletrochoques e lobotomias28 eram comuns). Tal realidade 

mobilizava-o a procurar alternativas à sua transformação.  

Uma das estratégias utilizadas por Rolando Toro foi propor a dança, num primeiro 

momento para congregar os pacientes. Os resultados desta idéia, porém, o levaram a 

                                                           
28 Intervenção cirúrgica no cérebro para curar doenças mentais graves. 
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concentrar a investigação sobre os efeitos da música e do movimento nos indivíduos 

promovendo outras sessões de dança com os pacientes.  

 

 

Observei que certas músicas tinham efeitos contraproducentes, pois os 
conduziam com facilidade a estados de transe. [...] Indubitavelmente, os 
enfermos que, por definição, tem uma identidade mal integrada, 
dissociavam-se ainda mais quando realizavam certos tipos de movimento. 
Selecionei então, músicas e danças que pudessem reforçar a identidade. 
Propus também exercícios de contato para dar limite corporal e coesão. O 
resultado foi claro: muitos enfermos elevaram seu juízo de realidade, 
diminuíram as alucinações e aumentaram a comunicação. Ficou assim 
desenhado o primeiro eixo para um modelo teórico que, com o tempo foi-se 
aperfeiçoando. (TORO, 1991, p. 5 e 6). 

 

 

Como reflete Cezar Wagner Góis (1995, p. 12), em termos de história das civilizações, 

a Biodanza é recente. Hoje tem cerca de cinqüenta anos de formalização. Mas, por outro lado, 

“é tão antiga quanto o próprio ser humano que, desde os primórdios, dançam a vida em seus 

ritos de magia e renascimento”. 

Nasce assim, o Sistema Biodanza, e para socializar os benefícios que dela advém, a 

necessidade de sistematização da proposta, que se apresenta atualmente, como uma opção 

paradigmática, um estilo de pensar, de sentir e de viver. 

 

 

3.2.1 A nomenclatura: Biodanza ou Biodança? 

 

O termo para designar o sistema que estava sendo formulado exigiu uma ampla 

elaboração semântica, uma vez que este sistema apresentara características inéditas das quais 

não se encontrara um termo coerente, uma vez que termos como antropodança, sociodança 

ou psicodança que estavam sendo cogitados, não correspondiam. Não se tratava de uma 

simples ligação entre dança e conceitos antropológicos, psicológicos ou fisiológicos.  

Inicialmente foi empregado o termo psicodança. Mas Rolando Toro (2002, p. 37) 

percebeu nele uma cisão incoerente com os princípios do que estava elaborando. Para ele, a 

etimologia da palavra lograva um prejuízo porque poderia ser associada à cisão platônica 

entre corpo e alma, uma vez que o prefixo “psico” deriva do grego “psyché” que significa 
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alma, logo Psicodança seria a dança da alma. “O termo continha a cisão platônica entre corpo 

e alma”. 

Era necessário um termo que resguardasse o conceito original de dança “em sua mais 

ampla acepção: como movimento de vida” (TORO, 2002, p.37). Tal movimento de vida não 

está associado ao balé clássico ou a outra forma de dança estruturada nem tão pouco está 

associado a uma forma particular de psicoterapia. A dança no sentido embrionário da tessitura 

por Rolando Toro representa o movimento natural, no humano, pleno de sentido.  

Em suas meditações e investigações Rolando Toro percebeu que o que buscava se 

aproximava do conceito de “dançar a vida,” formulado por Roger Garaudy. Para este, a dança 

revela a unidade de todo o movimento do corpo com um movimento psíquico. Afirma que o 

físico e o espiritual não são dois domínios separados, mas dois aspectos da mesma realidade. 

A dança é uma possibilidade de aproximação entre os homens. “Um caminho mais curto uma 

vez que não comporta a mediação abstrata, impessoal do conceito e da palavra” (GARAUDY, 

1980, p. 21). 

A dança para Garaudy, integra, afirma e constitui o viver do homem com o meio em 

que vive e em sociedade. 

 

 

Assim se afirma e se constitui a unidade do homem e de seu meio, do 
indivíduo e do grupo, do corpo e do espírito. O rito, atualiza o mito, o ato de 
reviver o começo do homem e do deus que o homem traz em si – isto é – do 
homem inacabado e sem limites, habitado pelo Todo, e que é seu próprio 
futuro. (GARAUDY, 1980, p. 20) 

 

 

Rolando Toro assimila a proposição de Garaudy ampliando-a no sentido aplicado ao 

sistema de integração humana que estava formulando.  

 

  

A partir desta reflexão, em 1976 decidi chamar de Biodanza o método que 
havia idealizado: o prefixo “bio” deriva do grego bíos, que significa “vida”. 
O sentido primordial da palavra “dança” é o “movimento natural”, ligado às 
emoções e pleno de significado. A metáfora estava formulada: Biodanza, a 
dança da vida. (TORO, 2002, p.37). 
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A dança em Biodança é o próprio movimento da vida. Mas um movimento pleno de 

sentido. Genuíno. Antes do movimento controlado e influenciado que resulta estereotipado. 

Todo movimento natural do indivíduo é dança. O caminhar, o sentar-se, o ato de cruzar as 

pernas, o abraço o movimento ao encontro do outro é dança. 

A vivência robotizada onde a pressa assume o lugar da contemplação e da vivência do 

instante vivido, impede o movimento pleno de sentido que dá lugar ao movimento 

estereotipado, dissociado. Onde o abraço é substituído por um tapinha nas costas a alguns 

centímetros de distância entre os corações de quem abraça. Onde o caminhar acontece com os 

ombros caídos e o peito fechado expressando o carregar do mundo nas costas; onde quase não 

se (re) conhece mais o próprio corpo e suas sensações de bem estar que promovem a 

solidariedade entre as pessoas – que as tornam humanas. 

Rolando Toro, com a Biodanza, nos propõe dançar a vida para resgatar o movimento 

original, pleno de sentido que nos possibilita o encontro com o bem estar, a alegria de viver, 

com a capacidade criadora, com o afeto, o prazer, a transcendência. A saúde individual e 

coletiva, uma vez que esta dança se realiza com ou outros.  

Desde suas primeiras formulações, O Sistema Biodanza com seu Modelo Teórico e o 

Princípio Biocêntrico vem se estruturando e se complexificando de uma forma muito mais 

ampla do que está sendo apresentada neste trabalho, que visa recuperar um pouco da história 

de sua criação, com o intuito de apresentar os elementos fundamentais da Educação 

Biocêntrica, proposta paradigmática que nasce deste sistema e que é o foco central deste 

estudo. 

Biodanza é atualmente uma marca registrada. Sendo assim, por uma razão ética, a 

depender do que se está apresentando, é recomendável que os professores utilizem o termo na 

escrita original registrada – Biodanza com (z). Por esta razão, ora vamos encontrar neste texto 

Biodanza, ora Biodança - tradução utilizada no Brasil. 

A proposta de Rolando Toro atualmente se constitui em um sistema organizado que 

forma facilitadores e professores de Biodanza e Educação Biocêntrica no mundo inteiro tendo 

como instituição reguladora, a Fundação Biocêntrica Internacional - International Biocentric 

Foundation (IBF)29.  

                                                           
29 http://www.biodanza.org/ 
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O objetivo desta Fundação é unificar as teorias, os métodos e os critérios práticos da 

Biodanza em todo o mundo. Esta unificação é colocada em pratica através da coordenação das 

diferentes Escolas de Formação de Professores em Biodanza em vários países.  

A orientação do movimento foi dirigida pelo Professor Rolando Toro Araneda, 

Presidente da Fundação Biocêntrica, até janeiro de 2010, mês de seu falecimento. A partir de 

então, a direção da IBF está sob coordenação do facilitador didáta Raúl Terrén. A Fundação 

Biocêntrica, através de seu Presidente e do Conselho Administrativo, é quem designa os 

Diretores das Escolas, estabelece o Regulamento Comum, e define o Programa de Conteúdos. 

Estes Conteúdos são distribuídos exclusivamente por Professores Didátas em Biodanza.  

A Fundação Biocêntrica cuida do cumprimento uniforme das normas, dos direitos 

intelectuais e a utilização do nome e logotipo da Biodanza. 

 

 

3.2.2 Biodanza: a dança da vida 

 

 

Rolando Toro sempre se moveu pela necessidade de contribuir para uma vida mais 

saudável e um mundo mais pleno. Suas próprias palavras são compartilhadas a seguir 

(informação verbal) para procurar demonstrar a origem de seu esforço na criação deste 

sistema. 

 

 

Minha sensação é de ter procurado realizar durante muitos anos o trabalho 
de aumentar a afetividade no ser humano. Somos mais cerebrais, e em nosso 
mundo a inteligência não está unida ao afeto. E isso tem conseqüências 
terríveis. Refleti muito sobre como elas foram marcantes durante a Segunda 
Guerra Mundial, que produziu acontecimentos catastróficos, como o 
Holocausto e o lançamento de bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. 
Percebi que vivemos numa sociedade doente, em que a vida não é 
considerada sagrada. Os princípios ideológicos pairam sobre os relacionados 
à vida, que celebram o amor, a comunhão com os semelhantes, a 
solidariedade. Busquei por muitos caminhos uma maneira de fazer essa 
mudança, que precisa ser tanto individual quanto coletiva. Parecia uma 
quimera sonhar com a formação de um novo ser humano, mas sempre fui 
estimulado pelo impossível.30 

                                                           
30 Palestra de Rolando Toro Araneda durante o Encontro Nordestino de Biodança em Maceió, AL no dia 5 de 

setembro de 2009. Mais tarde publicada na Revista Bons Fluidos n.131 – Fevereiro 2010. 
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A exemplo da categoria do Inédito Viável proposta por Paulo Freire (1992), 

aprofundada por Ana Lucia Freitas (2004), ao se ampliar a proposta inicial de uma 

metodologia que propiciasse ao ser humano reencontrar as pautas internas de um viver mais 

pleno, e ter esta metodologia se transformado em uma proposta paradigmática que influencia 

modificações no viver humano, a qual tem sido colocada em prática em diversas áreas de 

atuação humana como a educação e a saúde, Rolando Toro concretiza a utopia.  

Utopia no sentido da utopia concreta, proposta pelo filósofo Ernest Bloch (2005) que, 

ao enfatizar o caráter positivo da força criadora dos produtos da imaginação social subversiva, 

concebe a utopia não como um topos idealizado ou projetado, mas como um topos da 

atividade humana orientada para um futuro. Nesta perspectiva, a utopia é um topos da 

consciência antecipada, concretizada pela dialética da existência de um “ser” e de um “não 

ser”, cuja potencia se revela na expressão do “ainda não”.  

Ou seja, o impossível se torna possível. O inédito viável.  

A fim de contribuir epistemológica e metodologicamente, a Biodanza apresenta a 

seguinte definição:  

Biodanza é um sistema de integração humana, de renovação orgânica, de 

reeducação afetiva e de reaprendizagem das funções originárias da vida. 

O esquema abaixo ilustra a interação entre os aspectos de integração, renovação, 

reeducação e reaprendizagem, estimulados e desenvolvidos através do Sistema Biodanza 

mediante a vivência Biocêntrica, assim como os desdobramentos decorrentes deste 

desenvolvimento e interação. 
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Integração Afetiva: 

Integração sutil e plena entre 

percepção, motricidade, 

afetividade e funções viscerais.  

Renovação Orgânica: 

Manutenção dos processos de 

renovação e regulação das funções 

biológicas, construindo mais 

neguentropia e mais complexidade 

Vivência 

Biocêntrica 

Reaprendizagem das Funções 

Originárias da vida: 

Expressão e fortalecimento de um estilo 

de viver enraizado nos potenciais 

genéticos. Resgate da vida instintiva 

como força propulsora e orientadora do 

viver. 

Esquema 5 - Os aspectos desenvolvidos através da vivência Biocêntrica no Sistema Biodanza e seus respectivos 
desdobramentos. Elaborado pela pesquisadora. Fonte: Toro (2002) e Góis (1995). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Segundo Terezinha Flores (2006) o sistema Biodanza encerra um caráter 

interdisciplinar: “Como SISTEMA DE INTEGRAÇÃO, trabalha o ser humano de uma forma 

não antropocêntrica e sim BIOCÊNTRICA, em conexão com a VIDA, em todas as suas 

formas (consigo, com a natureza, com o universo)”. (FLORES, 2006, p. 82). 

Na sequência de sua reflexão, destaca o caráter pedagógico da proposta enquanto 

sistema de reaprendizagem das funções originárias da vida, enfatizando a estrutura 

interdisciplinar por não ser unificador quando promove a conexão entre totalidade, unidade e 

dinâmica universal. “As ‘funções originárias da vida’ resgatam o primordial, em sua gênese e 

psicogênese (cf. Piaget). Podemos, assim, afirmar que resgata também arquétipos, e o 

inconsciente coletivo (cf. Jung)”. (FLORES, 2006, p. 82). 

A referida pesquisadora, que vem investigando na área da epistemologia 

interdisciplinar da Escola de Genebra, fundada por Jean Piaget, enfatiza o caráter 

interdisciplinar do sistema criado por Rolando Toro observando que, enquanto sistema de 

renovação orgânica (também considerado uma terapia), ao integrar em sua metodologia o 
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Integração 

consigo mesmo 

Integração 

com o 

Universo 

Integração 

com o Outro 

movimento corporal, o canto e a música orgânica, corresponde uma estrutura 

interdisciplinar31. 

O caráter interdisciplinar que o Sistema Biodanza resguarda por meio do dialogo entre 

as diferentes áreas que contempla, avança para a transdisciplinaridade por meio da interseção 

entre os conjuntos de interações que estas áreas estabelecem na prática da Biodanza. Os 

conceitos que definem a Biodanza não se restringem à conceituação abstrata, mas antes, 

representam as dimensões que constituem a operacionalização do Sistema em termos dos 

efeitos que produz e das transformações existenciais que desencadeia mediante a integração 

humana, que é o processo constituinte da totalidade existencial que define a dança da vida, e 

que correspondem três níveis de integração, quais sejam: a integração consigo mesmo, a 

integração com o outro e da integração entre estes, a integração com o universo, conforme 

ilustração no esquema a seguir. 

 

Esquema 6 - Níveis de Integração Humana segundo o Sistema Biodanza. Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Terezinha Flores tem elaborado em seus ensaios, com base em meditações com relação ao caráter 

interdisciplinar do sistema Biodanza proposto por muitos pensadores, a proposta de que o sistema criado por 
Toro se trata de uma estrutura transdisciplinar. Ela argumenta esta proposição à luz da triangulação entre as 
abordagens de inter-multi e transdisciplinaridade, em diálogo com a proposta do sistema Biodanza, tendo o 
referido texto como fundamento para a reflexão. Fonte: Flores (2006). 
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Este esquema ilustra a potencia desta proposta como metodologia propulsora de 

relações de alteridade, uma vez que a simples observação do esquema possibilita ver os 

elementos constituintes da dinâmica relacional que propicia a manifestação da alteridade por 

meio da integração entre o mesmo (eu) com o Outro e com o meio. 

A integração consigo mesmo, que se efetiva mediante aprendizagens integradoras, 

oferece condições de o indivíduo abrir-se ao outro; tendo ele (o eu), condições internas de 

reconhecer o outro em sua alteridade. Este é um processo relacional e se estende à integração 

com o universo, uma vez que as relações originam o jeito de viver no mundo. 

O resgate da unidade psicofísica do indivíduo, que ocorre quando o que se pensa, o 

que se diz e o que se faz, encontra-se em harmonia, por exemplo, constitui a Integração 

consigo mesmo. 

O resgate do vínculo original com a espécie, como totalidade biológica, que ocorre 

com a abertura e aceitação do outro, e com a identificação da satisfação em estar com os 

outros, constitui a Integração com o semelhante; 

O reconhecer-se como pertencente ao cosmos, resgatando o vínculo primordial do ser 

humano com a natureza, constitui a Integração com o universo. 

A renovação orgânica é propiciada na Biodanza, de acordo com Toro (2002) como 

efeito da homeostase, do equilíbrio interno e da redução dos fatores de estresse, 

proporcionando a manutenção dos processos de renovação e regulação das funções 

biológicas, construindo, o que Góis identifica como GÓIS (1995), “mais neguentropia32 e 

mais complexidade. A renovação orgânica é estimulada através dos exercícios que induzem 

estados de transe e de regressão integradores.  

A reeducação afetiva que propicia a integração sutil entre percepção, motricidade, 

afetividade e funções viscerais, representa um dos principais objetivos da Biodanza, em um 

contexto como o atual, onde os vínculos entre as pessoas têm sido raros ou inexistentes. Onde 

relações de afeto têm sido substituídas por relações baseadas em interesses materiais, gerando 

                                                           
32 Neguentropia corresponde à negação da entropia, significa, na biologia, função que representa o grau de 

ordem e de previsibilidade existente num sistema. Como vemos, elemento neguentrópico significa aquele que 
contribui para o equilíbrio e para o desenvolvimento organizacional.  
Entropia  é um vocábulo que teve origem na física, onde significa medida da energia não disponível para a 
realização de trabalho. Na comunicação, significa mediada da desordem ou da imprevisibilidade da 
informação. Fonte: Flores (2006) e Góis (1995). 
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relações estéreis, sem envolvimento, sem compromisso, levando à solidão, ao individualismo, 

à desesperança, à violência às doenças e a falta de ética. 

O reaprendizado das funções originárias da vida, consiste no encontro com as 

necessidades reais do ser humano, possibilitando discernir as necessidades viscerais das 

pseudo necessidades: àquelas ilusórias, geralmente influenciadas por fatores externos e que, 

ao substituir as necessidades viscerais com certa frequência, afetam a saúde física e ou mental 

do indivíduo. A sensibilização dos instintos básicos, que constituem expressão da 

programação biológica, possibilita a reaprendizagem das funções originárias da vida, 

provocando maior integração e coerência com aspectos de uma vida saudável. 

  

 

3.2.3 O Modelo Teórico da Biodanza - origem da vivência Biocêntrica: o tabuleiro. 

 

 

Quando em 1965 Rolando Toro dava inicio as primeiras experiências de dança, no já 

referido hospital de Santiago do Chile, a intenção era experimentar diversas técnicas de 

desenvolvimento visando à humanização da medicina no contexto de então o qual utilizava 

técnicas como lobotomia e choque elétrico. Um pouco desta história já foi narrada 

anteriormente. Segue as palavras de Rolando Toro, comentando sobre as descobertas que 

fizera durante sua investigação. 

 

 

Durante os primeiros encontros, observei que algumas músicas tinham 
o efeito de facilitar os estados de transe. Neste caso, as alucinações e 
os delírios aumentavam e podiam durar diversos dias. Sem dúvida, os 
doentes que, por definição, tinham uma identidade mal integrada, 
dissociavam-se ainda mais quando faziam certos movimentos. 
Selecionei, então, uma série de músicas e de danças que poderiam 
reforçar o sentimento da própria identidade. O resultado foi 
interessante: muitos doentes manifestaram um melhor discernimento 
da realidade; as alucinações diminuíram ao mesmo tempo em que a 
comunicação aumentava. (TORO, 2002, p. 71) 

 

 

Toro concluiu que identidade e transe pareciam configurar um continuum pulsante. 

Alguns exercícios (de dança) aumentavam o sentimento de identidade e a consciência 
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corporal; outros levavam a uma diminuição da percepção dos limites corporais e ao estado de 

transe. 

Com isso, construiu uma escala que, em graus sucessivos, fosse da identidade ao 

transe e vice-versa, esboçando o primeiro eixo do que vinha a ser o Modelo teórico da 

Biodanza. 

 

Esquema 6 - Adaptação da figura que representa a primeira configuração do modelo teórico da Biodanza com 
base em TORO (2002, p. 71).  
 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, o conceito de transe foi substituído por regressão.  

Diz Toro,  

 

 

A experiência havia me demonstrado que era preciso prescrever aos doentes 
psicóticos os exercícios e as músicas pertencentes à esfera da identidade. 
Posteriormente, observei que pessoas não psicóticas, mas estressadas, 
angustiadas ou sofrendo de distúrbios psicossomáticos como a hipertensão 
arterial e a úlcera gástrica melhoravam sensivelmente seu estado quando 
faziam os exercícios próprios da esfera do transe. O transe, (ou a regressão), 
uma vez induzido durante o encontro, apresentava efeitos ansiolíticos 
evidentes. (TORO, 2002, p. 71) 

 

 

A regressão (ou transe) é induzida, mediante exercícios de Biodança. Mas na vida 

cotidiana, o indivíduo experiência estados regressivos quando há uma diminuição do estado 

de vigília e um mergulho na plenitude do ser. Alguns acontecimentos da cotidianidade 

propiciam este estado. Por exemplo, a vivência de trocas de intensidade de amor com um 

bebê, ou uma pessoa amada, o contemplar da natureza, a dança, o orgasmo, a vivência 

mística.  
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Rolando Toro, enfatizava a necessidade de se ritualizar a vida que se leva no dia a dia, 

para re-encantá-la, tendo esta como uma necessidade para manter a saúde psicossomática 

diante da tragédia da angustia existencial, que para Sartre, Heidegger e os demais 

existencialistas, constitui a natureza humana; e para Toro, acentua-se na cultura de 

artificialização e banalização da vida. Esta recomendação enfatiza o problema da cultura 

mecanicista da mesma forma que alerta mais uma vez para a necessidade de se propor 

processos educativos que promovam o esplendor da vida.  

O continuum identidade-regressão pode ocorrer, pois, na vivencia cotidiana também. 

A vivência Biocêntrica visa justamente proporcionar esta “sabedoria” ao indivíduo, à partir do 

gosto desta vivência (experienciada).  

Toro (2002) ficou convencido que os estados de identidade e de transe são 

absolutamente complementares, e abarcam a totalidade da experiência humana.  

 

 

Durante o transe para a regressão, o indivíduo tende a perceber a si mesmo 
como parte da totalidade do universo, em especial na parte de “saída” da 
regressão, enquanto, no estado de identidade, de consciência de si, ele se 
sente um “centro de percepção do mundo”. Identidade e transe são estados 
que se sucedem modulados por meio de exercícios de contato e de 
comunicação. (TORO, 2002, p. 72) 

 

 

Na continuidade da pesquisa, foi acrescentado o eixo vertical e as cinco linhas de 

vivencia, que representam a expressão e a integração do potencial genético humano. O 

modelo teórico foi se aperfeiçoando e se complexificando na medida em que foi sendo 

aplicado a outras categorias de pessoas: crianças, adolescentes, idosos, entre outros.  

Cabe ressaltar que o Modelo teórico de Biodanza, tendo como base o Princípio 

Biocêntrico, se pauta em um modelo de um ser humano cósmico e sistêmico, abordado em 

sua dimensão biológica, psicológica e cósmica. 

O Modelo teórico é também assim, epistemológico e metodológico: 1) a concepção de 

ser humano conectado com o todo e 2) a descoberta sobre o caminho (percorrido por meio da 

vivência) que é realizado para as transtasis (= transformações existências integradoras) – 1 e 

2 = o trânsito identidade – regressão, demonstra a caráter epistêmico - metodológico do 

modelo, bem como a mudança paradigmática do antropocentrismo ao paradigma Biocêntrico 
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que ele contém. Trata-se de uma proposta, a proposta Biocêntrica, que pode ser aplicada em 

todas as áreas humanas.  

O Modelo Teórico da Biodanza é então concebido por Toro (2002) como um sistema 

fechado de relações homeostáticas, que, porém, apresenta aberturas sutis a novas 

possibilidades de equilíbrio, representadas pelo contato interpessoal, em um processo aberto 

de co-criação e de integração – ou um Sistema complexo adaptativo.  

 

 

O modelo Teórico de Biodanza propõe a pulsação entre uma tensão aferente 
(centrípeta), acompanhada por um aumento da vivencia de identidade, e uma 
expansão (centrífuga), acompanhada por uma vivência de dissolução na 
totalidade. Tais aberturas permitem transformações discretas, de caráter 
evolutivo, a partir de uma constante reorganização biológica provocada pelas 
vivencias integradoras, cujo suporte é o potencial genético. (TORO, 2002, p. 
73) 

 

 

Na base do eixo vertical do modelo se encontra o conceito de “potencial genético”, 

que se exprime na trama das “linhas de vivência”. O desenvolvimento evolutivo se realiza à 

medida que os potenciais genéticos encontram oportunidades de se expressar na existência. 

Toro (2002). 
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Figura 1 – O Modelo Teórico da Biodanza 
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O modelo Teórico de Biodanza se articula ao longo de dois eixos colocados dentro de 

uma espiral. O eixo vertical é estável e o horizontal é pulsante. Ambos os eixos são virtuais, 

pois não denotam uma trajetória rígida; são projeções direcionais. A espiral representa a 

abertura do modelo aos processos universais de gestação da vida. (TORO, 2002, 75). 

Cada aspecto do Modelo Teórico da Biodanza é assim definido, conforme Toro 

(2002): 

A Filogênese é a história do desenvolvimento evolutivo das espécies vivas, da época 

de seu aparecimento aos nossos dias. No modelo teórico da Biodanza, representa o contexto 

natural da espécie humana, da qual deriva a hereditariedade genética do indivíduo. 

O Potencial Genético: na base do eixo vertical, que representa a ontogênese, coloca-

se o conceito de ”Potencial Genético”. Este alude ao conjunto de potencialidades herdadas 

geneticamente por cada indivíduo e contidas nos cromossomos humanos, que contém 

centenas de genes e mini-genes dos quais muitos se manifestam, enquanto outros permanecem 

em silencio ao longo de toda a existência. 

As protovivencias: trata-se das experiências intra-uterinas e que o recém nascido tem 

durante os seis meses iniciais de vida; são caracterizadas por suas primeiras respostas aos 

estímulos internos e externos. 

As linhas de vivência são modalidades de expressão dos potenciais humanos Elas se 

desenvolvem em espiral em torno do eixo vertical do modelo, e suas interações formam uma 

trama por meio da qual se expressa o potencial genético. 

Os eco-fatores: o desenvolvimento evolutivo se realiza a medida que a potencialidade 

genética encontra na existência oportunidades de atuar. Tais potencialidades podem ser 

bloqueadas ou estimuladas pelo contato com o ambiente, cujos estímulos, capazes de inibir ou 

favorecer a expressão genética, são representados pelos “eco-fatores”. Estes são considerados 

positivos quando estimulam a expressão das potencialidades genéticas; e negativos quando as 

inibem. A Biodanza e a Educação biocêntrica criam campos muito concentrados de eco-

fatores positivos, de modo a permitir a estimulação e o desenvolvimento da potencialidade 

genética. Os níveis de ascensão ao longo da espiral evolutiva, chamados transtasis se 

produzem como resultados da integração sucessiva das linhas de potenciais humanos. 

A integração: no modelo teórico da Biodanza, a integração é um processo culminante 

em direção ao qual se dirige o desenvolvimento das linhas de vivencia, e consiste na interação 
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recíproca, dinâmica e criativa que se produz na expressão das cinco linhas de impulsos inatos. 

Este processo criativo é gerado no decorrer da vida do indivíduo. 

O continuum identidade-regressão: no eixo horizontal do modelo se encontra o 

“continuum identidade-regressão”, que representa a alternância natural dos estados de 

consciência. Os dois pólos (da identidade e da regressão) formam um circulo em perpétuo 

movimento que evolui em espiral rumo à integração. O termo continuum identifica tal 

movimento. A Identidade é nossa essência O conceito de identidade está associado ao de 

regressão. Podemos reforçar nossa identidade pelo modo de agir no ambiente, ou diminuí-la 

dirigindo-nos progressivamente a estados regressivos. A identidade de cada um é única e 

diversa, mas em estado de regressão, a consciência de nossa identidade diminui e percebemos 

uma essência comum com as outras pessoas. Na experiência do retorno ao indiferenciado, a 

própria identidade é percebida como parte do “todo”. 

Os estratos do inconsciente: Inconsciente vital, inconsciente pessoal, inconsciente 

coletivo: Os três estratos do inconsciente são ligados entre si, como demonstrados na figura 

do modelo teórico. O inconsciente vital está ligeiramente deslocado para o exterior, pois 

possui uma grande autonomia, embora seja ligado aos outros dois estratos. O inconsciente 

vital mantém relação direta com o inconsciente coletivo, por um lado, e, por outro, com as 

“regularidades cósmicas. 

As condições iniciais para a gênese da vida: As condições iniciais da vida se 

produzem nos “limites do caos” (cf. PRIGOGINE, in TORO, 2002, p.77). As associações dos 

elementos no “caldo cósmico” geram a multiplicidade dos fatores iniciais que conduzirá à 

criação dos sistemas complexos como, as biomoléculas, as proteínas, os protozoários e as 

células. Quando a temperatura cósmica, a pressão, a gravidade, a luz, etc. são apropriadas, os 

elementos se associam de diversas formas para criar os “sistemas complexos adaptativos”, 

caracterizados pelo equilíbrio. O “caos” é o lugar em que há maior capacidade de interação, 

onde é realmente possível gerarem-se os sistemas complexos. 

O caos consiste em um estado de matéria que implica baixos níveis de organização. 

Em cada situação de caos está contido um princípio de ordem; o processo criativo da vida é 

um caminho que vai do caos à ordem. De acordo com Prigogine (1993) as estruturas vivas, 

capazes de realizar a auto-regulação e a duplicação, se produzem nas assim chamadas 

“regiões dissipativas”, que se acham distantes das zonas de equilíbrio. Os sistemas 

reguladores cósmicos orientam a gênese da vida através do caos da matéria. 
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Os princípios da vida cósmica: Partindo da hipótese de que o universo possuía uma 

programação orientada para a vida, os princípios de vida cósmica seriam a “regulação” da 

matéria e da energia que geram as “condições iniciais” favoráveis ao aparecimento dos 

sistemas complexos adaptativos capazes de autogerar-se e de evoluir. A regulação cósmica 

são as constantes que caracterizam o universo em seus aspectos estruturais e energéticos, dos 

quais são exemplos: a massa, a densidade, a pressão, a temperatura; a estrutura atômica, o 

numero dos elementos e as leis de combinação entre eles, que tornam possível a formação das 

moléculas e proteínas; a estrutura do DNA, a ação das radiações cósmicas e da gravidade. A 

vida se gera no interior do universo, pois ele possui características constantes, apesar da 

imensa complexidade dos processos de transformação. A regulação cósmica constitui os 

fatores que dão uma estrutura própria ao universo, que não é puramente caótico. 

Para Rolando Toro, a libertação de hábitos mentais e emocionais da alienação, exige o 

alcance de um estado de consciência superior. Diz Toro: 

  

 

Este estado é dificultado na atual “civilização” de indivíduos possuídos, 
oprimidos pela estandardização, doentes pelas tensões que precisam 
suportar; tiranizados pela mecanização. Isso faz pensar que a prática da 
Biodanza como acesso à experiência da totalidade represente uma grande 
esperança para a humanidade e constitua, de um ponto de vista 
antropológico, uma notável conquista no processo evolutivo humano. Sua 
importância supera o campo clínico e o da investigação psiquiátrica, 
abrangendo a antropologia, a pedagogia, a arte e os setores da cultura. 
(TORO, 2002, p.92) 

 

 

Desta forma, o modelo teórico da Biodanza: define os termos e conceitos utilizados na 

proposta educativa Biocêntrica; sua estrutura sustenta os pressupostos da vida como totalidade 

cósmica e centralidade ética, ecológica e educativa; assim como também, constitui a base para 

o entendimento da potencia da Vivência Biocêntrica.  

Das considerações para a formulação do modelo teórico da Biodanza, sintetizo 

algumas premissas que esclarecem a idéia de que a Educação pode contribuir por meio de 

seus processos educativos para a permanência da vida como um todo e qualidade da vida 

humana. Tais premissas sustentam a proposição epistêmico-metodológica da Educação 

Biocêntrica. 
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Premissas desdobradas do Modelo teórico da Biodanza para a compreensão da 

Educação Biocêntrica: 

 

• Há no indivíduo um potencial que é genético e que pode ou não se manifestar; 

• Os indivíduos expressam suas potencialidades por meio das interações consigo, 

com o Outro e com o meio, desde a vida intra-uterina e por toda a vida; 

• As potencialidades do indivíduo são expressas por meio de cinco canais de 

expressão: a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência; 

• Estas linhas de expressão (de vivencia) estão conectadas entre si formando uma 

trama por meio da qual o potencial humano se expressa; 

• O desenvolvimento evolutivo humano se realiza na medida em que os 

potenciais encontram na existência, oportunidades para atuar; 

• Na interação com o ambiente os potenciais humanos podem ser bloqueados ou 

estimulados; 

• A interação mobiliza os eco-fatores que são os estímulos (forças/interferências) 

capazes de inibir (eco-fatores negativos), ou favorecer (eco-fatores positivos) a 

expressão dos potenciais; 

• A identidade pode ser reforçada pelo modo de agir no ambiente ou diminuída 

nos estados regressivos; 

• Uma das características da identidade (na dimensão corporal) é o movimento. 

Por isso a dança representa um potente instrumento; 

• A identidade é permeável á música; 

• A Educação Biocêntrica e a Biodanza (principalmente por meio da vivência 

Biocêntrica) cria campos muito concentrados de eco-fatores positivos de modo a 

permitir a estimulação e desenvolvimento dos potenciais humanos. 

• Isto porque a vivência Biocêntrica, (induz/propicia) a alternância natural dos 

estados de consciência que são o continuum identidade – regressão que formam um 

círculo em perpétuo movimento que evolui em espiral rumo á integração. O 

movimento; identidade – regressão é o continuum. 
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• A vida acontece porque há diversidade e multiplicidade; 

• A vida acontece por meio de associações; (cooperação/afetividade) 

• A criatividade é inerente à vida; 

• O universo possui uma programação orientada para a vida (neguentropia); 

• A vida é em si, autopoietica. 

 

A Educação Biocêntrica atua por meio da vivência Biocêntrica criando um campo 

concentrado de eco - fatores positivos de modo a permitir a estimulação e o desenvolvimento 

dos potenciais humanos, através da relação (consigo, com o outro e com o meio) e, através da 

vinculação com a vida (instintos) que propicia a expressão vivencial coerente.  

A prática da Biodanza se dá fundamentalmente através da realização dos exercícios de 

Biodanza que objetivam à vivência Biocêntrica. Os exercícios na Biodanza são realizados nas 

sessões de Biodanza, o que constituem uma das diferenças entre a Biodanza e a Educação 

Biocêntrica conforme veremos. Estes exercícios são planejados de acordo com as orientações 

de Rolando Toro que são transmitidas por ocasião da formação que habilita a atuar como aos 

facilitador/professore de Biodanza.  

As explicações que seguem com relação às sessões e os exercícios de Biodanza foram, 

sistematizadas com base no material didático referente às Metodologias que compõe os 

referidos cursos de formação docente em Biodanza, cujos textos são de autoria de Rolando 

Toro e foram organizados por Eliane Matuk e Marcelo Mur. 

 

 

3.2.4 A sessão de Biodanza com os exercícios de Biodanza que visam à vivência 

Biocêntrica 

 

 

A sessão de Biodanza é uma cerimônia de transformação interna através da vivência 

Biocêntrica, com a finalidade de induzir o processo de integração da Identidade em seus 

aspectos viscerais e comportamentais. Neste sentido, significa uma cerimônia de 

transformação. 
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Do ponto de vista antropológico trata-se de uma cerimônia de celebração da vida. 

O objetivo da sessão de Biodanza é a integração da identidade através da expressão 

dos potenciais genéticos estimulados nas Cinco Linhas de Vivência. O conceito de integração 

da identidade se resume na possibilidade de integrar o próprio comportamento, a expressão de 

um ou mais potenciais genéticos. A expressão destes potenciais pode manifestar-se 

plenamente no comportamento e no projeto de vida. Quando se manifesta só parcialmente ou 

quando não se manifesta devido à ação repressiva dos ecofatores negativos, a integração é 

insuficiente. 

As sessões de Biodanza (ou das aulas de Biodanza) devem ser realizadas em lugar 

apropriado, com condições com relação ao espaço, acústica, higiene e, sobretudo privacidade, 

onde os participantes possam realizar seus movimentos sentindo-se confiantes e à vontade, 

visto tratar-se de uma atividade onde se realizam transformações internas. Não é permitido 

participar como expectador de aula (sessão) de Biodanza. 

A presença de estranhos é muito prejudicial. Ao assistir, sem vivenciar, o expectador 

não percebe o mistério da vivência podendo assimilar, ulteriormente, uma imagem distorcida. 

É necessário, portanto, preservar a beleza interior e a privacidade da sessão de Biodanza, para 

que seja uma autêntica cerimônia de transformação interna, onde seja possível a veracidade 

do encontro. 

Existem três níveis diferenciados de sessões de Biodanza, a saber: a sessão de 

iniciação, a sessão de aprofundamento, e a sessão de radicalização de Vivências. 

O objetivo das sessões de Iniciação é iniciar o processo de integração; estas sessões 

são dirigidas a pessoas que têm pouco ou nenhuma experiência em Biodanza. Nelas, 

predominam os exercícios básicos, como os exercícios de integração motora, porque través 

deles os alunos aprendem a liberar seus movimentos, desenvolvem suas capacidades rítmicas; 

começam a dissolver suas tensões crônicas e a superar suas dissociações. As sessões de 

iniciação são estruturadas predominando com exercícios de Integração Motora, Afetivo-

Motora, Comunicação Afetiva e Comunhão, os quais estimulam de modo suave e progressivo 

a vitalidade e a afetividade. A introdução dos exercícios mais complexos e específicos de cada 

Linha de Vivência nas sessões de um curso de iniciação deve ser feita com rigorosa 

progressividade.  

A estrutura das sessões de iniciação é metodologicamente flexível. No caso de grupos 

com maior dificuldade frente às situações de comunicação afetiva, o facilitador/professor de 
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Biodanza estrutura as primeiras sessões dando prioridade aos exercícios de integração motora 

e reduzindo as situações de comunicação afetiva, até que o grupo supere suas dificuldades e 

resistências. O tempo necessário para isto é relativo às características específicas de cada 

grupo e ao seu contexto sociocultural. Um grupo de Biodanza de uma grande metrópole e 

aquele de uma pequena cidade do interior apresentam características diferentes. Os grupos 

com quem se trabalha na educação Biocêntrica apresentam características especificas e são 

grupos de iniciação, como será mais detalhadamente explicado na metodologia no capitulo 

IV. 

As sessões de Aprofundamento têm o objetivo de elevar o grau de intensidade 

vivencial nas Cinco Linhas: Vitalidade, Sexualidade, Criatividade, Afetividade e 

Transcendência. 

As sessões de Radicalização de Vivências têm por objetivo estabilizar mudanças 

profundas já alcançadas. 

A sessão de Biodanza é estruturada em dois momentos (ou duas partes), a saber: o 

momento teórico e o momento da prática no qual são realizados os exercícios de Biodanza 

com os quais se objetiva a vivência Biocêntrica. 

O momento teórico é realizado ao começar a sessão de Biodanza, e neste momento se 

apresenta uma breve explicação teórica que tem por objeto criar a motivação para dançar e 

por o Sistema de Biodanza dentro de um contexto teórico e filosófico amplo e profundo. 

A abordagem teórica tem a finalidade de esclarecer o diferencial desta metodologia a 

qual não se resume a um conjunto de exercícios com música ou um sistema convencional de 

expressão de emoções, mas uma nova visão do mundo, um processo de mudança e 

desenvolvimento das potencialidades humanas com o qual se busca aprender a “dançar a 

vida” e descobrir o prazer de viver. 

O Momento prático ou Vivencial de uma sessão de Biodanza consiste em uma 

seqüência de exercícios de Biodanza que são realizados depois da parte teórica. Cada 

exercício induz uma vivência singular. A parte prática ou também chamada a parte Vivencial 

de Biodanza é, em realidade, uma seqüência de diferentes e breves vivências singulares, 

deflagradas pelos exercícios e suas respectivas músicas. 

O planejamento da seqüência de exercícios deve ser estruturado segundo o Modelo 

Teórico de Biodanza. Durante a realização de toda a seqüência há uma contínua pulsação 

entre dois pólos, representados no eixo horizontal do Modelo Teórico: Consciência da Própria 
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Identidade e Regressão. Através das Cinco Linhas de Vivência se estimula a expressão dos 

potenciais genéticos humanos. 

O Modelo Teórico, em sua posição vertical, representa o processo de integração que 

dura toda a vida (ontogênese). 

 

 

Figura 2 - O Modelo Teórico, em sua posição vertical: ontogênese 
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O Modelo Teórico, em sua projeção horizontal, representa o processo de integração 

durante uma sessão de Biodanza. 

 

 

Figura 3 - O Modelo Teórico, em sua projeção horizontal: o processo de integração durante uma 
sessão de Biodanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A vivência de Biodanza é uma reprodução, reduzida no tempo, do processo de 

integração que dura toda a vida. 

Cada vivência de Biodanza tem uma estrutura completa do Modelo Teórico. 

 

Os exercícios de Biodanza  

Os exercícios de Biodanza são realizados mediante movimentos semi-estruturados 

integrados à música, e à presença do outro, realizados em um contexto de interação e 

integração grupal, onde são possibilitadas as vivencias que, pouco a pouco, expressam com 

maior intensidade e totalidade “o instante vivido de um mundo vivido” (GÓIS, 1995, p. 29). 

Têm o objetivo de evocar vivências, para estimular a expressão dos potenciais genéticos 

humanos que estão representados no Modelo Teórico de Biodanza pelas Cinco Linhas de 

Vivência. 
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Em linhas gerais, os exercícios de Biodanza estão estruturados para estimular os três 

níveis de conexão com a vida, evocando vivências de conexão consigo mesmo, de comunhão 

com os semelhantes e de identificação com o universo. 

A maior parte dos exercícios são feitos com música. Alguns exercícios são realizados 

através de canto ou silêncio. Quando se faz Biodanza na natureza, são propostos alguns 

exercícios que são realizados com os sons da natureza. Salvo casos de exceção, não há 

exercícios verbais na parte vivencial de Biodanza, a não ser alguns exercícios de expressão 

através de onomatopéias, proto-linguagens e a palavra poética.  

Os princípios de progressividade, feedback e autorregulação são extremamente 

respeitados e estimulados em Biodanza. Se um aluno não deseja participar de um exercício, o 

facilitador não insiste para que o faça. 

Praticar o exercício da dança, auto-controlado, coreografado, onde a pessoa ainda 

presa às marcas da estereotipia preocupando-se se está fazendo certo ou errado, feio ou bonito 

é completamente distinto do que significa entrar em vivência, (expressão utilizada pelos 

facilitadores de Biodanza); não só pelas características corporais possíveis de se observar, mas 

principalmente pelos efeitos desencadeados por cada uma destas situações. 

Entrar em vivência em Biodanza significa vivenciar plenamente o momento do aqui e 

agora, se deixando levar pela música e por um breve espaço de tempo, deixando de controlar 

as emoções, entrando em contato com os sentimentos mais íntimos, genuínos: o núcleo 

saudável. A realização dos exercícios em estado de vivência Biocêntrica, produz efeitos 

bioquímicos e neurovegetativos Alguns exercícios estimulam o sistema simpático-adrenérgico 

e são chamados ergotrópicos.  Outros estimulam o sistema parassimpático-colinérico e são 

chamados trofotrópicos.  A ação simpático-adrenérgica foi denominada por Hess33* como 

ergotrópica, e a parassimpático-colinérgica, como trofotrópica. Os exercícios ergotrópicos 

estimulam a ação e os trofotrópicos estimulam o repouso e a reparação dos tecidos. 

Há também exercícios que estimulam uma pulsação suave entre os dois extremos, ergo 

e trofotrópico. Estes exercícios produzem um efeito de harmonização e equilíbrio 

neurovegetativo. Por esta razão, são chamados exercícios de harmonização. As vivências 

integradoras, induzidas pela música pelo canto, pelo movimento e pelas situações de encontro 

em grupo, constituem a base metodológica da Biodanza e da Educação Biocêntrica. 

                                                           
*Hess, W. R.: Die Funktionelle Organisation des Vegetativen Nervensystems. Schwabe, Basel 1948. 
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Para o criador do Sistema, a música possui linguagem universal tendo a função 

essencial de evocar vivências.  

A fim de avaliar os efeitos orgânicos que provocam e o tipo de vivencia que evocam, é 

necessário análise sobre os conteúdos emocionais das músicas que serão utilizadas nos 

exercícios de Biodanza, o que é realizado na formação do facilitador de Biodança através dos 

componentes curriculares - Metodologias – por meio do estudo sobre Semântica musical e 

neurofisiologia das emoções. 

A vivência constitui momento crucial em Biodanza, porque representa a transição de 

um estado a outro.  

A mediação necessária para que ocorra a vivência é realizada pelo 

facilitador/professor de Biodanza - profissional que necessariamente passou por todo o 

processo de formação para exercer esta atividade, em uma das muitas escolas de Formação de 

Biodanza, vinculadas à IBF.  

A formação do facilitador/professor de Biodanza inclui além da capacitação técnica a 

formação humana. Ou seja, o facilitador de Biodanza deve necessariamente vivenciar a 

Biodanza, e por isto deve ter conhecimento sobre o processo, e capacidade de acompanhar o 

processo de um grupo com o cuidado e compromisso que todo o processo de formação 

humana exige. Este profissional, explica os efeitos da metodologia ao grupo. De modo que, as 

pessoas têm oportunidade de saber, como ocorre o processo de mudança interior e de 

reaprendizagem através da vivência Biocêntrica.  

Para delimitar a metodologia criada diferenciando-a de outras metodologias 

vivenciais, Rolando Toro formulou o que ele denominou como: código para alcançar uma 

lucidez discriminativa que permita diferenciar o sistema Biodanza de outras propostas de 

desenvolvimento humano. Quatorze premissas compõe os critérios de diferenciação da 

metodologia da Biodanza: 

 

1. Todos os exercícios de Biodanza promovem a integração do organismo, a qual se 

traduz em profunda sensação de bem-estar. Qualquer exercício de caráter dissociativo 

e que suscite angústia, não é de Biodanza. 

2. Biodanza induz vivências de vitalidade, erotismo, criatividade, afeto e 

transcendência. Se em uma sessão são provocadas vivências de raiva, humilhação, 
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medo, angústia, solidão, esta não é Biodanza. A proposta de outros objetivos, 

filosóficos, mágicos ou políticos não corresponde à técnica. 

3. Biodanza não é interpretativa nem analítica. Toda ação interpretativa de sensações 

ou movimentos que se realize durante a aula, demonstra que não se está fazendo 

Biodanza. 

4. Biodanza possui uma teoria coerente e um modelo operacional. O simples 

agrupamento de exercícios, a livre expressão corporal ou a mistura de diversas 

técnicas, não é Biodanza. 

5. Biodanza respeita profundamente os níveis motores emocionais de cada aluno. 

Qualquer atitude autoritária de parte do Facilitador é contrária a esta técnica. 

6. Biodanza trabalha com processos de integração através do grupo. Qualquer 

exercício a nível individual, utilizando “emergentes”, egos auxiliares ou observadores 

terapêuticos, não é Biodanza. 

7. Biodanza trabalha com uma fenomenologia “aqui-agora” e com situações “em si”.  

Qualquer situação orientada a uma programação da conduta futura (contratos), à 

tomada de decisões ou a situações de teatralização (“como se”), não é Biodanza. 

8. Biodanza transforma progressivamente a couraça caracterológica. Todo exercício 

de choque, para “quebrar” a couraça ou para diminuir bruscamente a tensão interna, 

não pertence à técnica. Os modelos catárticos estão excluídos de Biodanza. 

9. Biodanza respeita os automatismos orgânicos da respiração e da função cardíaca.  

Não devem ser propostos exercícios respiratórios como a hiperventilação (de graves 

conseqüências para o organismo) ou “técnicas respiratórias” de outros sistemas. O 

movimento corporal, as emoções e a respiração formam um “conjunto autorregulado” 

no qual não devem intervir os fatores dissociativos da consciência. A beleza dos 

automatismos está justamente em ser automáticos. A intervenção nos processos 

digestivos e alimentares, com jejuns, vômitos induzidos, enemas ou alimentação 

deficitária não correspondem a concepções de saúde sustentáveis. 

10. Em Biodanza, a relação interpessoal se dá em permanente retroalimentação. Cada 

pessoa deve informar, com sua atitude, a proximidade que é capaz de aceitar.  Cada 

pessoa é responsável pelo seu limite de contato. Ninguém pode invadir o espaço 

privado do outro. O encontro humano se produz na perfeita coerência de sinais que 
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indicam abertura ou limite. Portanto, exercícios nos quais o facilitador impõe formas 

de contato, sem considerar o “feed-back” do encontro, não é Biodanza. 

11. Biodanza tem dimensões sociais e ecológicas. As vivências de transcendência são 

uma parte essencial desta disciplina. A exclusão destes três aspectos significa que não 

se está fazendo Biodanza. 

12. Biodanza tem fundamentos científicos. Baseia-se nas Ciências Biológicas, na 

Etologia e em extensos estudos antropológicos. Toda sessão com preconceitos morais 

ou formas de medicina paralela, baseadas em modelos imaginários, não pertence à 

Biodanza. 

13. A música de Biodanza é selecionada através de critérios de “Semântica Musical”. 

O conteúdo emocional da música é rigorosamente selecionado para induzir 

determinadas vivências e situações. Não devem, portanto, ser usadas músicas de 

acordo com a preferência pessoal do facilitador. A inclusão de novas músicas deve ser 

autorizada por uma comissão especial. 

14. Exercícios com “objetos transicionais” (Winnicott) como globos, cordas, véus, 

lençóis, fitas de cores, tecidos, vendas, bolas, ovinhos de fio, flores, entre outros, não 

pertencem ao Sistema de Biodanza. 

 

A metodologia formulada por rolando Toro guarda assim especificidades e a vivência 

Biocêntrica se diferencia de outras abordagens vivenciais. 

A atuação como facilitador/professor de Biodanza, ou seja, para a proposição e 

acompanhamento de sessões de Biodanza é exigida a formação realizada em uma das escolas 

de Biodanza vinculadas à IBF. Neste sentido, abre-se- um desafio à proposição da vivência 

Biocêntrica como base metodológica da Educação Biocêntrica, como veremos ao longo deste 

trabalho, ao que suscitou uma das elaborações resultantes desta pesquisa. 

Uma vez que a Biodanza atua terapêutica e pedagogicamente e sabendo que as 

mudanças existências dependem dos processos educativos, o sistema Biodanza se ampliou 

propondo um paradigma Biocêntrico. Assim, buscando alternativas às práticas educativas 

dissociativas, Rolando Toro propõe uma educação orientada ao restabelecimento das funções 

originárias da vida, que cultive as funções que regulam o sistema vivo humano e que 

permitem sua evolução. 
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O sistema Biodanza propõe assim, a Integração Biocêntrica operacionalizada através 

da Educação Biocêntrica. 

 

 

3.3 A Educação Biocêntrica: a renda. 

 

 

A Educação Biocêntrica visa superar a banalização da vida atribuindo à vida um valor 

intrínseco. Visa a Sacralização da Vida. 

Trata-se de uma proposta educativa que coloca a VIDA como CENTRALIDADE 

ÉTICA - ECOLOGICA - EDUCATIVA 

Para concretizar seus fins e alcançar seus objetivos, a metodologia da Educação 

Biocêntrica é vivencial tendo como base epistêmico-metodológica a Vivência Biocêntrica. 

Concebendo que a essência dos processos educativos está nas relações que se estabelecem a 

prática da Educação Biocêntrica exige a Postura Biocêntrica por parte dos sujeitos 

participantes  

A prática da Educação Biocêntrica exige a assunção e consideração dos Pressupostos 

epistemológicos da Educação Biocêntrica que fundamentam o processo educativo em termos 

epistemológicos, metodológicos e procedimentais (atitudes e postura dos envolvidos e 

técnicas e instrumentos utilizados). Os pressupostos epistemológicos da Educação Biocêntrica 

são: 

O cultivo das forças organizadoras e conservadoras da vida (Instintos); 

Expressão da Identidade e conexão com o Outro; 

Expressão dos potenciais genéticos de vitalidade, sexualidade, afetividade, 

criatividade e transcendência 

A Vivência Biocêntrica, base metodológica da Educação Biocêntrica, fundamentada 

epistêmico metodologicamente nestes princípios, deflagra transformações existenciais 

desencadeando aprendizagens significativas. O que levou à Proposta Cognitiva (formulada 

por Rolando Toro) de que o desenvolvimento cognitivo (ou a cognição) ocorre a partir da 

Integração entre três níveis de aprendizagem: cognitivo, vivencial e visceral.  
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As aprendizagens significativas dependem de três pressupostos de aprendizagens, 

quais sejam: 

O vínculo enquanto impulsionador das estruturas cognitivas 

O Movimento, como aspecto fundamental no processo de desenvolvimento do 

indivíduo. 

Processo de aprendizagem alimentado pelo prazer 

A partir de suas meditações, reflexões, diálogo com os saberes de referencia e, 

sobretudo a partir da vivência, investigação e sistematização do Sistema Biodanza, Rolando 

Toro concluiu que cabe a todo processo cognitivo considerar e desenvolver a Inteligência 

Afetiva.  

A afetividade situa-se como anima do processo cognitivo, combustível de todas as 

outras faculdades inteligíveis. Somente a partir de uma inteligência afetiva, a educação pode 

alcançar seu Fim: o de atribuir à vida, um valor intrínseco, não mais a banalizando e sim a 

sacralizando. 

O sentido de se propor a vida como centralidade no processo educativo pode ser 

melhor compreendido a partir do Princípio Biocêntrico: proposta transdisciplinar de Rolando 

Toro que supera o antropocentrismo tendo a vida como centralidade ética, ecológica e 

educativa, proporcionando uma mudança paradigmática. O Principio Biocêntrico subsidia 

filosoficamente a proposta de Educação Biocêntrica. 

 

 

3.3.1 O Principio Biocêntrico como fundamento filosófico da Educação 

Biocêntrica – a originalidade do filé 

 

 

Rolando Toro Aramida, criador do Sistema Biodanza e da Educação Biocêntrica 

fundamenta o sistema que criou através de uma formulação que pode situar-se como um novo 

paradigma que se apresenta como alternativa ao paradigma moderno antropocêntrico.   

Este é o Princípio Biocêntrico, que diferente do antropocentrismo onde a razão está 

colocada no centro conferindo uma hierárquica superioridade ao homem em relação às outras 

formas de vida, no Princípio Biocêntrico, a vida está no centro e os seres humanos, situam-se 
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como seres vivos tão importantes como todas as outras formas de vida existentes. Daí uma 

valorização a tudo o que tem vida. “O Principio Biocêntrico propõe a sacralidade da vida. 

Todos os objetivos humanos devem pôr-se a serviço da conservação da vida e a promover sua 

otimização; põe no centro de nossa atenção a defesa da vida e o cultivo da afetividade”. 

(TORO, 2006 p. 169). 

Na concepção que fundamenta o Princípio Biocêntrico, o universo é um imenso 

sistema vivo e a vida na sua expressão mais sutil, impregna tudo o que existe sustentando a 

totalidade, na qual “a dinâmica da vida é a expressão da vida” (FLORES, 2006, p. 173). 

A ideia de um universo vivo, de uma totalidade cósmica já fora apresentada por outros 

pensadores, a exemplo da hipótese Gaia, proposta em 1968 pelo químico inglês James 

Lovelock. Rolando Toro, tem inspiração, portanto, em outros que o antecederam e que 

também apresentam a ideia antiga de um universo vivo. 

O que é inovador na proposição de Rolando Toro e relevante para este estudo, é 1) o 

destaque que é dado para a relação de assimetria entre o ser humano com as outras formas de 

vida existentes, o que confere uma proposição relevante para a superação do 

antropocentrismo, que é necessário na medida em que a lógica deste ultimo confere prejuízo 

as relações de alteridade e portanto a sacralização da vida. 2) o aspecto vivencial tanto da 

descoberta realizada, como do mecanismo como se operou o processo de elaboração desta 

descoberta.  

O Princípio Biocêntrico propõe extensões de caráter psicológico, ético, estético e 

pedagógico, devendo assim ser aplicado as Ciências Humanas. “Buscamos um modelo da 

ação social, no qual a economia se encontra com a consciência Ética, com a política e com os 

Direitos Humanos”. (TORO, 2006, p. 169). Estes aspectos diferenciais e inovadores 

enriquecem a proposta e conferem a ela sentido e importância no intuito de contribuir para a 

mudança paradigmática. 

A lógica de pensamento operante a partir da concepção Biocêntrica provoca mudança 

de valores e por isso de atitudes. Esta lógica inverte os valores da racionalidade ocidental. 

Confronta proposições de importantes filósofos quando altera concepções como, por exemplo, 

as que colocaram a realidade subalterna á racionalidade. De acordo com a perspectiva do 

Princípio Biocêntrico, “tudo aquilo que existe: elementos, estrelas, plantas, animais e 

humanos são componentes de um Sistema Vivo maior. O universo existe porque a vida existe 

e não o contrário” (TORO, 2006, p. 169). Problematiza e rompe também com os ideais de 
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supremazia da razão, hierarquia de conhecimento, e principalmente com o postulado fundante 

da modernidade, qual seja o Cogito ergo sun ou Penso, logo existo (c.f. Descartes) quando 

afirma que:  

 

 

A vida cósmica se manifesta no tempo e no espaço, em níveis de 
organização que culmina no ser humano e em suas mais altas funções, a 
consciência e a capacidade de amor. A organização dos seres vivos é um 
processo que vai do caos à ordem e é de grande complexidade [...]. A vida 
parece ser a forma de ordem mais elevada e o amor o “atrator” de integração 
suprema. (TORO, 2006, p. 169). 

 

 

A lógica operante na rigidez do método científico clássico newtoniano encontra 

dificuldades de compreender este princípio. Flores (2006) destaca o comentário de Capra 

(1997) sobre os limites conceituais para se explicar um princípio que amplia a hipótese de 

Gaia em termos de sistema vivo afirmando o que segue: 

 

 

Para muitas pessoas, inclusive para mim mesmo, é filosófica e 
espiritualmente mais satisfatório supor que o cosmos como um todo é vivo. 
No entanto, dentro do arcabouço da ciência não podemos – ou, pelo menos, 
ainda não podemos – fazer tais afirmações. Se aplicarmos nossos critérios 
científicos para a vida ao universo inteiro encontramos sérias dificuldades 
conceituais. (CAPRA 1997 apud FLORES 2006, p. 175). 

 

 

A afirmação de Capra demonstra a necessidade de se pensar e de se fazer ciência 

superando a lógica da ciência moderna newtoniana-cartesiana, apresentando uma justificativa 

à ousadia de Rolando Toro.  

Como descreve FLORES (2006 p. 175), Toro julga desnecessário e inadequado 

justificar sua proposição através de métodos baseados na lógica dedutiva, através dos critérios 

científicos da ciência moderna que “algemam Capra”. Ele parte corajosamente de sua 

sensação intuitiva de que “o universo é um fabuloso Sistema Vivo, o Organismo Cósmico”  

Esta abordagem é, na maioria das vezes, desconsiderada na academia sob a 

argumentação de falta de rigor científico. No entanto, para a busca de um saber ampliado e 

organicamente integrado a vida, não são mais suficientes os consagrados pressupostos 
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filosófico-metodológicos definidores do conhecimento moderno. E por isso estes necessitam 

ser superados mediante posturas corajosas que assumam novas atitudes perante a realidade, 

em termos de reflexão e da atuação sobre ela, sem que isso se configure em irresponsabilidade 

científica. Recorro à argumentação elaborada por Maffesoli (1998), por considerar que ele foi 

capaz de justificar com muita sabedoria esta postura corajosa e inovadora de propor formas de 

se pensar, e de se fazer ciência, a partir de perspectivas que superam a razão instrumental. 

 

 

O projeto é ambicioso, mas realizável. Contudo, requer que se saiba superar 
as categorias de análise que foram elaboradas ao longo da modernidade. Não 
se deve negá-las, mas, em vez disso, alargá-las, conferindo-lhes um campo 
de ação mais vasto, dar-lhes os meios de acesso a domínios que lhes eram 
até então vetados: por exemplo, os do não racional ou não lógico. Assim 
fazendo, dá-se à progressão epistemológica aquela “iluminação” que pode 
ser, que ainda é, apanágio do poeta, do romancista, do místico, do homem de 
gênio, em suas ações e seus pensamentos específicos. (MAFFESOLI, 1998, 
p. 54). 

 

 

Creio que com a proposição de um princípio que inspira e fundamenta outra lógica de 

pensar e assim agir, Rolando Toro alarga as concepções convergentes até então formuladas, 

assim como oferece uma abordagem que se pauta por estes domínios de que fala Mafessoli os 

quais, até então, na perspectiva hegemônica da modernidade, foram negados; assim como 

contribui para a mudança de mentalidade a que se referem Capra e Morin apresentadas no 

inicio deste trabalho. O Princípio Biocêntrico é, portanto antes de tudo, uma postura. Uma 

opção de vida. Um estilo de pensar e de sentir, cujo ponto de partida e referencia existencial é 

a compreensão e a vivencia de um sistema vivo mais amplo, o próprio universo. Esta 

compreensão resulta em uma atitude de respeito com tudo o que é vivo: o outro, ser humano e 

as outras espécies vivas no planeta. Na relação entre sujeitos, leva à relação de alteridade. Na 

relação com o planeta, leva a atitudes sustentáveis. Atitudes e postura ética. 

Os educadores que fizeram parte de minha pesquisa de mestrado apontaram o termo 

jeito do educador para designar esta postura ora atribuída à Postura Biocêntrica, no que diz 

respeito às relações entre educador e educando na educação formal.  

Esta pesquisa, agora no doutorado possibilitou um desdobramento da análise iniciada 

nos estudos de mestrado ampliando a elaboração teórica propositiva apresentada como uma 

das inovações que formulam a tese ora apresentada. A interpretação dos resultados da 
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pesquisa no mestrado levou a elaboração da categoria de jeito do educador como uma 

postura ética que significou para aquele grupo uma possibilidade eficaz de educar na 

perspectiva da formação de educadores pretendida como libertadora (Paulo Freire) e ética 

(Levinas). Os estudos no doutorado contemplaram e ampliaram esta elaboração. Tal postura 

que se trata de um jeito de se relacionar com o outro e de fazer educação (realizar as opções 

político-epistemológicas), funda-se no Princípio Biocêntrico.  

O que prova que é absolutamente inútil a tentativa de se ensinar teoricamente o 

Princípio Biocêntrico na educação, sem que os sujeitos envolvidos vivam o que estão 

propondo. 

Trata-se de um novo paradigma. Uma proposta de ética onde a vida é sagrada e por 

isso a alteridade é, como também para Levinas, uma condição de possibilidade para a 

humanização, mas também para a manutenção da vida.  

Assim, o Princípio Biocêntrico altera os valores do paradigma antropocêntrico que 

causara a desconexão dos seres humanos com a matriz cósmica da vida gerando, através da 

história, formas destrutivas de viver às quais para Toro (2006) levou à profunda crise cultural 

em que vivemos. 

Na medida em que propõe um valor intrínseco a vida de todos os seres, este princípio 

define o sentimento de amor como experiência suprema do contato com a vida. A dança da 

vida leva à fonte original dos impulsos de vida e ao sentimento de unidade cósmica que leva à 

ética. E a vivência Biocêntrica proporciona a dança da vida. Segundo Rolando Toro, “o 

núcleo criador da cultura do terceiro milênio está por nascer com a restituição da sacralidade 

da vida” (TORO, 2006, p. 171).  

Assim, o Principio Biocêntrico, enquanto fundamento filosófico da Educação 

Biocêntrica, está aliado a uma perspectiva de ciência a partir do pensamento sistêmico que 

reconhece a complexidade do fenômeno do desenvolvimento humano e dos processos 

educativos resgatando a integração de conceitos que estiveram durante muitos séculos 

separados. 
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3.3.2 A Educação para a vida: por que tecer? 

 

 

Princípios Gerais: a centralidade e sacralização da vida como fins da Educação 
Biocêntrica - o que se trama 

Ao refletir sobre os fins da Educação, Rolando Toro (1991), enfatizou as dimensões de 

historicidade, e ideologia que compõe todo processo educativo, concluindo o que outros 

pensadores também afirmaram: que as finalidades da educação se transformam de acordo com 

seu tempo e grupo social em que está inserida.  

Analisando as finalidades educativas propostas por outros pensadores, a exemplo de 

Juan Mantovani que propõe a Educação para plenitude humana; Pestalozzi: Educação para o 

cultivo dos sentimentos; John Dewey: Educação prática e realista para a superação das 

dificuldades; Herbert Read: Educação para a arte e desenvolvimento das capacidades 

criadoras do indivíduo, e Roura-Parella, com sua proposta de Educação para a vida, propostas 

estas convergentes com o que estava construindo para balizar sua proposta educativa, Rolando 

Toro, se vê diante de uma paradoxal realidade: de um lado têm-se a disposição inúmeras 

proposições educativas com finalidades a favor da integridade do sujeito e a favor da vida; no 

entanto, segundo Toro (2002), não conseguira a educação contemporânea em quase todo o 

ocidente, cumprir a tarefa de estimular pautas internas de desenvolvimento da vitalidade, de 

valores a favor da vida, do esplendor das relações e da intimidade com o outro e com o meio.  

As atitudes de indiferença dos indivíduos frente ao Outro e a banalização da vida, 

suscitaram em Rolando Toro o entendimento de que a lacuna estava no fato de que as forças 

que mobilizam o esplendor de viver, esta nos indivíduos, enfraquecida. Por vezes anestesiada. 

Para ele, a educação ocidental enfatiza uma cognição restrita à percepção simbólica e abstrata 

em detrimento de outros níveis de aprendizagem, assim como tem atuado com base na 

dissociação corpo-mente e na repressão da experiência paradisíaca; infiltrada por uma cultura 

dissociada que desqualifica a vida.  

A partir de suas investigações e elaborações relacionadas ao Sistema Biodanza, Toro 

concluíra que é necessário para a permanência da vida como um todo e para a qualidade da 

vida humana, “a sobrevivência e o restabelecimento das funções originárias da vida”. (TORO 

2006 p. 17). Neste sentido percebeu a imprescindibilidade da função dos instintos, no 

processo de desenvolvimento humano, como forças que regulam o sistema vivo humano e 

permitem sua evolução, ao que desencadeia o desenvolvimento integrado do individuo.  
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Os Instintos representam a expressão primordial do ser humano. A negação dos 

instintos representa nesta perspectiva a negação da própria vida.  

Com base nesta elaboração, se chegou à compreensão de que a educação só faz 

sentido, se esta se encarregar em promover a sobrevivência e o restabelecimento das funções 

originárias da vida ao que ocorre mediante o cultivo dos instintos, uma vez que representam 

as funções que regulam o sistema vivo humano e que permitem sua evolução. Esta é uma 

necessária finalidade da Educação em qualquer tempo ou lugar. Formularam-se então, os Fins 

da Educação Biocêntrica. 

A Educação Biocêntrica tem como Fins a restituição do valor intrínseco da vida, e a 

sacralizando da vida. E tem como finalidade educativa, a saúde e integralidade do indivíduo, o 

aprendizado do prazer, da alegria e do gosto de viver bem. Para isso todo o processo 

educativo tem como meta a sobrevivência e o restabelecimento das funções originárias da 

vida, mediante o cultivo das funções que regulam o sistema vivo humano e que permitem sua 

evolução. 

O restabelecimento das funções originárias da vida propicia a expressão vivencial 

Integrada que é a Identidade Integrada capaz de 1) viver a vida sentindo o prazer e o 

contentamento em viver, deflagrados na relação que estabelece consigo, com o outro e com o 

meio. 2) perceber que sua vida faz parte de uma vida maior que é o todo - o universo que 

também é vivo; 3) perceber a relação interdependente que se estabelece entre a sua vida, e o 

todo o que leva a atribuir um valor intrínseco à vida não a banalizando, mas a sacralizando-a.  

Nota-se que a tarefa desta proposta educativa, apontada já na sua finalidade, é a de 

restabelecer o que foi negligenciado nos modelos educativos historicamente formulados ao 

longo da tradição ocidental. Rolando Toro enfatiza o caráter criador necessário ao sujeito do 

contexto atual de mudanças vertiginosas, ressaltando que posturas de indiferença e 

anestesiamento frente à vida precisam ser superadas, sendo que esta superação constitui-se em 

finalidade educativa que uma vez alcançada, corresponderá a uma verdadeira revolução na 

educação. Não uma revolução bélica que é sempre movida por motivações egóicas. Mas uma 

revolução da consciência humana. Segundo Toro (2006, p. 22), “se em algum lugar há de 

começar uma autentica revolução, terá que ser nas escolas, pelo cultivo da criatividade e do 

desenvolvimento dos potenciais energéticos (instintos, na sua mais ampla acepção)”  
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Identifico nas formulações de Toro, também uma associação entre processo de 

educação e processo de vida (cf. Maturana) e entre processo educativo e processo 

humanizador (cf. Levinas). Vejamos. 

A permanência da vida ocorre por meio da regulação dos sistemas vivos que ocorrem 

quando a expressão instintiva natural é oportunizada promovendo a integração entre os 

motivos internos (necessidades viscerais) com a expressão vivencial. A escuta, percepção, e 

reconhecimento dos instintos produzem a regulação do sistema humano e sua evolução. 

A regulação dos sistemas vivos é realizada nos processos da vida vivida. Os humanos 

vivem mediados por processos educativos que como já esclarecido ocorrem tanto informal 

como formalmente. A vida é vivida através das relações com o/s outros/s e, conforme 

assumido anteriormente, a qualidade na relação é o que define a humanização do indivíduo. 

Daí a necessidade de se propiciar, nos processos educativos o cultivo das funções originarias 

da vida (os instintos), pois a regulação do sistema humano propicia a expressão dos potenciais 

humanos que são ao mesmo tempo provocados e provocadores de vinculação com a vida e 

que ocorrem através da relação com o outro, consigo e com o meio. 

 

Da Educação selvagem à Educação Biocêntrica – da rede de pesca à renda Filé. 

Ao processo educativo pautado pela expressão primordial do ser humano (os 

instintos), considerando a aprendizagem visceral e tendo como finalidade a sobrevivência e o 

restabelecimento das funções originárias da vida, Toro (2006) denominou como Educação 

Selvagem.  

 

 

Propus o termo Educação Selvagem ao conjunto de todos os procedimentos 
que possam estimular, na criança, no jovem e no adulto, o ciclo dos 
instintos; destacar e fortalecer o instinto para a seleção dos alimentos em 
relação às necessidades orgânicas profundas e saboreá-los, desfrutando o 
prazer do alimento (junto aos demais); estimular a capacidade de luta e 
defesa, através de brinquedos e jogos adequados à faixa etária; estimular a 
sexualidade natural, através do contato e das carícias; desenvolver o prazer 
cenestésico do movimento mediante exercícios de harmonia e fluidez, 
natação orgânica e Biodança; ativar a expressão afetiva e criadora, mediante 
o canto, os coros primitivos, a poesia e o teatro; o uso das cores e o desenho; 
trabalhos em argila, etc. todos estes procedimentos deveriam ser praticados 
com a freqüente participação da família, incluindo os avós, os idosos, 
ampliando o espaço educativo sob a forma de uma “Escola – Universo”. 
(TORO, 2006, p.18) 
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Muito mais ousada do que improcedente, a proposta de Toro é mesmo radical. Para ele 

“ uma Educação Selvagem, baseada nos instintos, seria a única possível, para restaurar os 

potenciais da vida no homem e iniciar uma civilização para a vida”. (TORO, 2006, p. 18), O 

que demonstra a articulação implícita entre educação e sociedade. 

Com base em suas descobertas, Toro propõe a integração Biocêntrica da Cultura, e sua 

operacionalização através da Educação primeiramente denominada como Educação Selvagem 

e num segundo momento denominada como Educação Biocêntrica. 

 

 

Podemos falar de uma escola selvagem ou Biocêntrica como um espaço que 
favoreça situações regressivas e de transe, um espaço que desenvolva uma 
aprendizagem a nível visceral que envolva a totalidade orgânica do ser 
humano, que favoreça uma renovação biológica e consequentemente uma 
mudança no estilo de vida. (BESERRA, 2006, p. 97) 

 

 

O termo “selvagem” contém em si um obstáculo, qual seja: ele por si só causa uma 

rejeição que interfere na abertura por parte dos interlocutores para e esclarecimento do que 

seja a proposta. A Educação Biocêntrica já oferece desafios do ponto de vista cultural, 

vivencial e epistemológico. Esta proposta requer aprofundamento e a vivência dela. Foi 

ficando claro que o termo Educação Selvagem representava um obstáculo para o 

compartilhamento da proposta. Assim, a proposta de Rolando Toro assume nos anos noventa, 

o nome de Educação Biocêntrica. 

A Educação Biocêntrica propõe uma revisão profunda dos sistemas de educação 

pautados pela lógica da ciência cartesiana e desenvolvidos por meio de práticas positivistas e 

comportamentalistas com ênfase no tecnicismo.  

 

 

O cérebro da humanidade se acrescenta (desenvolve-se a nível sináptico). 
Suas exigências aumentaram em qualidade e quantidade. Requer algo mais 
profundo que o simples hábito. Os humanos de hoje, como os de sempre, 
devem criar sua vida. Toda existência se lhe apresenta como uma tarefa 
criativa, na qual é impossível atuar com mecanismos dados prontos ou com 
reações mecânicas (tipo estimulo-resposta, condicionamento, treino puro e 
simples). (TORO, 2006, p. 22) 
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Trata-se de uma proposta que coloca a vida como centralidade ética, ecológica e 

educativa mediante processos de formação humana que desenvolvam os potenciais criativos, 

a liberdade intelectual e a singularidade das aptidões. 

 

O que significa propor a vida como centralidade educativa, num processo 
eminentemente humano – o que da renda enreda. 

A formulação de que a Educação Biocêntrica está centrada na vida, exige, pois, 

esclarecimentos sobre o significado do termo vida ora empregado. 

Primeiramente com relação à ampliação do sentido biológico do termo, a vida que está 

no centro da Educação Biocêntrica alcança um sentido mais complexo do que vida, no sentido 

biológico, porque envolve as relações do viver humano e, portanto dos processos educativos 

(eminentemente humanos) inerentes a este viver.  

Com relação ao sentido do viver cotidiano, Feliciano Flores nos explica muito bem: 

 

 

Vida, no sentido que a tomamos, não significa apenas a experiência do 
cotidiano no sentido da “vida que a gente leva”. No entanto, ao dizermos que 
“não significa apenas”, queremos assegurar que significa também o “viver 
de cada dia”. Este viver passa a ter um significado especial, mais saboroso e 
nobre, quando o vivemos impregnados de um sentido mais profundo de vida. 
(FLORES, 2006, p. 53). 

 

 

Vida como conceituação central na acepção da Educação Biocêntrica como educação 

centrada na vida, carrega o sentido de vida como “expressão existencial” e por estar associada 

aos processos educativos- processo este eminentemente humano situa-se como predicativo de 

qualidade à vida humana.  

Do ponto de vista filosófico, a consciência da existência se dá pela condição de 

estarmos vivos e de nos darmos conta da manifestação da vida em nós. Parafraseando 

Descartes, mas ultrapassando sua idéia do cogito ergo sun poderíamos dizer: vivo, logo existo. 

Nesta perspectiva, estar conectado com a vida significa “experienciar cada instante como 

único e intransferível no tempo e no espaço, é captar a profundidade do “aqui - agora”, é 

perceber-se na inserção congruente com o todo” (FLORES, 2006 p. 55). 
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A proposta de Rolando Toro, mediante a Educação Biocêntrica é a de que os 

processos educativos passem a contribuir para que os indivíduos atribuam à vida um valor 

sagrado superando a banalização e artificialização da vida que leva às atitudes de barbárie. 

Integrando-se às idéias de Emmanuel Levinas, somente a sacralização da vida do outro pelo 

mesmo (o mesmo = eu; o outro indivíduo ou o outro o meio ambiente), configura-se em 

relações de alteridade, e esta é a possibilidade de ética, o que representa importante 

convergência entre as respectivas propostas.  

Flores (2006) nos convida à seguinte reflexão: 

 

 

Para alguns autores a vida é um processo neguentrópico, termo decorrente 
da expressão “entropia negativa” usada por Erwin Schrödinger (1887-1961) 
para significar que a evolução vai no sentido contrario ao do aumento da 
desorganização que ocorre no seu entorno (Freire – Maia, 1988). A partir de 
moléculas em desordem, o processo evolutivo da vida deu origem a 
organismos simples que culminaram em um ser capaz de ter consciência de 
si mesmo, o ser humano. E, uma vez desencadeado este processo vital, não 
houve até agora,  nenhuma interrupção. Cada ser vivo passa a vida a seus 
descendentes, seja através da simples divisão celular, seja por meio do 
surpreendente, sábio e prazeroso encontro sexual. Cada um de nós, em 
particular, é o resultado de milhares ou milhões de encontros entre pares 
humanos que se reconheceram e, muito provavelmente se amaram. 
(FLORES, 2006 p. 54) 

 

 

A vida é então, segundo Feliciano Flores, um milagre dos encontros o que remonta ao 

sentimento de reverencia à vida como manifestação do sagrado. Não no sentido restritamente 

religioso. Mas a vida como Hierofania34, uma vez que “a diafanidade da vida humana é um 

produto de certa disposição interior ante a paisagem cósmica, ante seu semelhante e si 

mesma”. (TORO, 2006, p. 22) 

A educação centrada na vida respeita e reverencia a vida e promove em seus processos 

educativos o aprendizado do cuidado e o desenvolvimento da afetividade tendo a vida como 

centralidade ética, ecológica e educativa. Este é o sentido da vida (bio) que está no centro da 

Educação Biocêntrica. Onde “todo o processo de conhecimento nesta perspectiva assume o 

                                                           
34 “O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como qualquer coisa de 

absolutamente diferente do profano”. A fim de indicar o ato da manifestação do sagrado Mircea Eliade propõe 
o termo “hierofania” Eliade, Mircea O Sagrado e o Profano, (1992, p. 25-27). 
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compromisso de propiciar a “experiência extraordinária da pulsação de vida e do prazer 

indescritível de estar vivo.” (FLORES, 2006, P. 55) 

A proposta da educação Biocêntrica é tecida a partir de pressupostos que 

fundamentam o processo educativo em termos epistemológicos, metodológicos e 

procedimentais (atitudes e postura dos envolvidos e técnicas e estratégias utilizadas). 

Considero que a compreensão da proposta de Educação Biocêntrica depende do conhecimento 

e da compreensão destes pressupostos. Para isso, nos trechos a seguir, os quais apresentam os 

pressupostos epistemológicos da Educação Biocêntrica, optei por intercalar a elaboração que 

realizei com base no que já foi escrito por Rolando Toro e sistematizado por outros 

pesquisadores e educadores com as elaborações que eu mesma realizei durante o percurso da 

Participação pesquisante com a proposta. 

 

 

3.3.3 Os Pressupostos epistemológicos da educação Biocêntrica: os fios da trama. 

 

 

O Cultivo das forças organizadoras e conservadoras da vida (instintos). 

Os Filósofos gregos e, com eles, a filosofia escolástica diferenciavam no humano a 

alma sensitiva da alma racional. Os instintos se relacionavam às faculdades anímicas da alma 

sensitiva, enquanto que a vontade e o intelecto se relacionavam à alma racional.  

São Tomas de Aquino (1224-1274), com base nos já referidos filósofos Platão e 

Aristóteles, tratou do que ele chamava de psiquismo humano o qual considerava bipolar que 

se dividia em duas expressões, a saber: as "paixões concupiscíveis", entre as quais prevalecia 

como a mais forte de todas, o instinto sexual e a as "paixões irascíveis", entre as quais se 

destacava como a principal de todas a ira ou agressividade.  

Observa-se a dualidade, própria destes períodos, assim como também a conotação de 

“perigo de irracionalidade” e ou animalidade atribuída aos instintos quando considerados no 

humano.  

Segundo Freud, do ponto de vista biológico, o conceito de instinto situa-se “Na 

fronteira entre o mental e o somático, como o representante psíquico dos estímulos que se 

originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida da exigência feita à 
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mente no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo” (FREUD, 1974, 

p. 142). 

Em O instinto e suas vicissitudes, escrito em 1915, Freud analisa o instinto a partir de 

dois ângulos, o da fisiologia e o da biologia. Em seus estudos classifica os instintos em dois 

grupos: 1) conservação do individuo (como as da fome, sede, sono, autoproteção, defesa e 

subseqüentes atividades de procura de alimento, fuga e ataque) e 2) as inclinações sexuais, as 

que ele denominou como conservação da espécie ou de procriação. Freud estabelece um 

vinculo de união entre estes dois grupos de instintos, assim como propõe que o prazer 

libidinal está presente na busca pelas necessidades de conservação. De acordo com suas 

teorias, toda a vida humana é dominada por estes dois instintos: o de auto-conservação do 

indivíduo e o sexual ou de procriação da espécie. Freud advertiu que a negação, repressão ou 

recalque dos instintos acarreta patologias que podem levar a morte. Tanto que o psicanalista 

em suas investigações concentrou mais atenção no instinto procriativo ou sexual (donde 

desenvolve a teoria da libido), por considerar ser este, mais freqüentemente reprimido, negado 

ou recalcado visto que a negação das exigências dos instintos do primeiro grupo causa 

conseqüências e riscos físicos para a própria vida de forma mais explicita, enquanto que as 

conseqüências psicopatológicas decorrentes da negação dos instintos do segundo grupo 

podem passar “despercebidas” evidenciadas com as neuroses. Sendo que a negação de ambos 

desencadeia patologias. 

A psicologia experimental, principalmente com Skinner, reduz as descobertas de 

Freud restringindo os instintos a reflexos somáticos ou biológicos, inatos e incondicionados.  

Considerando as concepções de racionalidade moderna ou de inteligência à luz das 

proposições behavioristas, a proposição de uma educação que considere os instintos parece 

uma contradição, uma vez que no domínio de uma cultura racional o animal se desvencilha da 

sua natureza instintiva tornando-se racional e cultural. Nas palavras de um participante de 

minha pesquisa na UERGS em 2002: “a cultura é o freio do instinto. O que nos impede de 

sair fazendo bobagens por ai, satisfazendo nossas necessidades”. 

Ao ouvir esta expressão, depois de registrá-la imediatamente, passei a fazer perguntas 

para este participante, considerando o diálogo que se estabeleceu com todo o grupo. Perguntei 

que tipo de bobagens ele se referia. Curioso que as primeiras atitudes mencionadas, situava-se 

em torno de atitudes de manifestação de prazer, alegria, ousadia e outras desta natureza. A 

partir da problematização com relação às atitudes exemplificadas como sendo inadequado, o 
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grupo alterou os exemplos, passando a sugerir atitudes que correspondiam ao desrespeito com 

o outro e até mesmo a agressões. Então foi possível chegar a um nível da reflexão onde se 

percebeu que estamos muitas vezes, tão anestesiados por um ritmo de vida mecanizado, que 

chegamos a crer, que gozar a vida, sentir prazer e ter ousadia de proporcionar momentos de 

satisfação, associadas aos instintos, são atitudes irracionais. Também foi possível aprofundar 

a discussão a ponto de o grupo concluir naquele momento, que atitudes de agressividade 

contra o outro e contra si mesmo podem ser ocasionadas justamente pela repressão instintiva.  

O significado da expressão de que a cultura é o freio do instinto, se alterou. De uma 

cultura que controla ajudando o indivíduo a se comportar adequadamente; para uma cultura 

cujo controle representa uma repressão da natureza humana que causa enfermidades e 

patologias. 

Ao longo do processo histórico a cultura vem associando o instinto á irracionalidade 

que se contrapõe à humanização e à civilização. 

Mas no século XIX Watson, representante da psicologia ortodoxa, afirmava que o 

medo, a cólera – ira, e o amor constituem as três emoções básicas expressas respectivamente 

através da inibição, agressividade e dedicação, as quais se situam como causa primária de 

toda a vida afetiva e emocional. O medo (reação auto-conservadora) e a cólera (irritação 

agressiva), representando formas de auto-afirmação relacionavam-se ao poder, tendo como 

fundamento o instinto-necessidade de preservar e expandir a vida. E o amor a si, representava 

outra forma de auto-conservação, enquanto que o amor aos outros, vinculado em termos 

biológicos ao instinto-necessidade da procriação, que nutre e garante a sobrevivência da 

espécie, para este pensador significava o prolongamento e conservação do próprio indivíduo 

através do tempo e do espaço. 

Freud, por um lado afirma que, talvez, a civilização tenha sido construída a partir da 

renúncia aos instintos, e que, se isso realmente aconteceu a própria civilização pode ser 

punida por ter privado um instinto de sua satisfação (FREUD, 1974, p. 118), por outro lado 

também sugere que as contradições da civilização poderão, no futuro, acomodar-se na psique 

humana, “por mais que atualmente essa civilização possa oprimir a vida do indivíduo” 

(FREUD, 1974, p. 166).  

Freud não compartilha nem da idéia de que a nossa civilização seja “a coisa mais 

preciosa que possuímos”, nem de que o processo civilizador “conduzirá a ápices de perfeição 

inimaginada”, mesmo porque, para Freud, mais do que a questão do controle dos instintos 
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humanos em sua totalidade, a questão central é saber se a civilização é, ou será, capaz de 

dominar o seu maior inimigo, o instinto humano de agressão e autodestruição (FREUD, 1974, 

p. 169-70).  

Das proposições de Toro (2002) sobre a questão dos instintos, pode-se apreender que é 

justamente a negação dos instintos que desencadeia a autodestruição e o que ele denomina 

como as doenças da civilização. A explicação de Bezerra (2006) demonstra como a negação 

dos instintos leva as doenças da civilização, dentre elas a autodestruição.   

 

 

A cultura atribui ao homem instintivo adjetivos como violento, perigoso e 
irracional. No entanto, acontece o contrário: quando a expressão instintiva 
natural não é permitida ou estimulada, existe a tendência para a 
desorganização do indivíduo em sua expressão vivencial, que se dá 
desconectada de seus motivos internos. Logo, a expressão aparece dissociada 
dos motivos e carente de auto-regulação. A desorganização é, então, 
conseqüência da desconexão do homem com seus próprios instintos. 
(BESERRA, 2006, p. 43) 

 

 

Com relação à tendência cultural que associa o instinto à irracionalidade, o 

considerando perigoso, Rolando Toro ressalta que o instinto não representa um perigo. A 

força do impulso instintivo diminui na medida em que ela se satisfaz, tornando os instintos 

representantes da natureza em nós e a sensibilidade com relação a eles, o restabelecimento da 

ligação entre natureza e cultura. 

 

 

A auto-regulação dos instintos tem uma base orgânica constituída por uma 
infra-estrutura neuroendócrina de notável precisão: por esta razão a liberação 
dos instintos não representa um perigo; ao contrário, resgatar no próprio 
estilo de vida uma coerência com esses impulsos é um modo natural de 
responder harmoniosamente às necessidades orgânicas e, assim, manter a 
saúde. (TORO, 2002. p.36) 

 

 

A função instintiva revela sim, um tipo de sabedoria biológica da espécie que tem sua 

própria lógica. Nas palavras de Toro, 
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O instinto é uma conduta inata, hereditária, que não requer aprendizado e 
que se manifesta diante de estímulos específicos. Sua finalidade biológica é 
a adaptação ao ambiente, indispensável à sobrevivência da espécie, comum a 
todos os seres vivos. (TORO, 2002, p. 35). 

 

 

Na perspectiva da Educação Biocêntrica, os instintos representam as funções 

originárias da vida que regulam o sistema vivo e permitem sua evolução. Vejamos o que 

significa esta afirmação. 

O instinto tem função biológica de adaptação ao meio para a sobrevivência da espécie. 

A bipolaridade, por exemplo, a fome que tem como oposto complementar a saciedade; na 

realidade representa uma expressão lógica da vida, que revela esta sabedoria biológica em 

cada espécie a qual garante a sobrevivência da espécie. A bipolaridade necessidade/saciedade 

são opostos complementares.  

O movimento coerente com relação às necessidades instintivas, é o movimento vital 

que ao mesmo tempo em que indica o nível de vitalidade, também produz vitalidade 

ocasionando a regulação do sistema vivo e permitindo sua evolução. Este movimento é o que 

permite a expressão dos potenciais genéticos (como veremos em seguida). Em outras palavras 

é o movimento vital que indica que o indivíduo está vivo, ativo, e no caso da espécie humana, 

se expressando coerentemente com seus motivos internos, o que representa a integração da 

identidade e a capacidade de fazer escolhas coerentes. Toro não está com isso afirmando que 

as escolhas são feitas a partir dos instintos; mas sim, que a regulação orgânica permite ao ser 

humano, fazer escolhas saudáveis, uma vez que esta regulação é responsável pela integração 

da identidade, e por estar, o individuo, optando desde o contado com sua própria natureza. 

As necessidades viscerais do indivíduo estão relacionadas às necessidades instintivas. 

Estas são as necessidades reais, diferentes das necessidades provenientes de fatores externos 

que podem ser saudáveis, mas podem ser prejudiciais. Nesta perspectiva, as necessidades 

viscerais precisam ser atendidas para manutenção da vida saudável, e por serem responsáveis 

pela capacidade de discernimento entre o que é saudável ou toxico com relação às 

necessidades provenientes de fatores externos. A neutralização do instinto impede que o 

indivíduo reconheça suas (reais) necessidades, além de desencadear as doenças já antes 

apontadas por Freud. 

A possibilidade de o indivíduo perceber e reconhecer suas necessidades viscerais (que 

são seus motivos internos, por isso representam reais necessidades) e a permissão para que o 
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indivíduo responda coerentemente às suas necessidades viscerais por meio da expressão 

vivencial coerente a estas necessidades, representa a aprendizagem visceral e é o que 

desenvolve a capacidade de discernimento e a capacidade seletiva. Ou seja, a capacidade no 

individuo de discernimento e a coragem de fazer escolhas. O desenvolvimento da capacidade 

de discernimento e da capacidade seletiva leva a diferenciação seletiva, que desencadeia a 

diferenciação evolutiva. 

 

 

Por meio do processo de diferenciação seletiva, o organismo se modifica 
segundo a ação conjunta dos impulsos genéticos, da aprendizagem e das 
escolhas da consciência. A diferenciação seletiva designa um processo 
biográfico que depende da estrutura seletiva individual. Por intermédio do 
processo de diferenciação evolutiva o organismo se transforma, em 
harmonia com as leis internas, frente ao ambiente que estimula ou não suas 
potencialidades genéticas. Pode-se definir a diferenciação evolutiva com um 
processo de transformação em relação à espécie. (TORO, 2002, p. 98) 

 

 

O que revela que a falta de discernimento entre o que é saudável e tóxico, está ligada a 

deficiência de regulação do sistema humano representando a neutralização dos instintos. Uma 

vez que a capacidade de discernimento, além de representar a manifestação da identidade 

integrada e evitar enfermidades é também imprescindível á ética; e uma vez que a ética é 

imprescindível à humanização, a negação dos instintos prejudica ambas. As forças instintivas 

que garantem a sobrevivência são fundamentais para o desenvolvimento de uma inteligência 

que baseada na afetividade desencadeie atitudes de cuidado – atitudes éticas. 

Desde Freud, passando por outros pensadores e atualmente a partir das formulações de 

Toro, tem-se afirmado a função instintiva como função conservadora da vida, permitindo sua 

continuidade e evolução. Sendo que a perda da conexão instintiva, tem resultado em 

patologias individuais e sociais. O acréscimo de Toro nesta elaboração reside, além de outros 

aspectos na ênfase que dá com relação às patologias sociais desencadeadas com esta 

desconexão.  

Afirma Toro (2002) que a força pessoal que nos leva a realização está em nossos 

instintos. O desenvolvimento intelectual que considera os instintos e a afetividade contribui 

para a formação de pessoas realizadas, com identidade fortalecida, capazes de discernir com 

bom senso suas escolhas, o que reflete na organização social, como já explicitado. 
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A indiferença ou a negação da importância dos instintos no processo de 

desenvolvimento humano, resultante da concepção cultural que considera os instintos 

perigosos, causam prejuízos assim, aos processos educativos. Há linhas de pensamento nas 

ciências humanas inclusive que descartam a manifestação instintiva no humano. Para Toro 

(2002), o trabalho do pesquisador e educador Biocêntrico consiste também em ressignificar o 

significado dos instintos e restabelecer seu valor nos processos educativos. 

Além de Rolando Toro muitos outros cientistas vêm propondo que os processos 

cognitivos se assemelham aos processos de vida, considerando um desenvolvimento integrado 

a partir das diferentes dimensões da vida. Dentre estes cientistas estão Maturana e Varela 

(1990), para as quais, como já esclarecido, a natureza da vida é a autopoiese e esta fornece o 

arcabouço teórico para o desenvolvimento dos processos cognitivos. Ou seja, processos de 

cognição e processos de vida são sinônimos na medida em que o próprio viver no mundo 

exige a atividade criadora. E esta atividade criadora autopoietica resulta num “aprendizado” 

constante que ocorre a partir da integração de dimensões humanas por séculos negligenciadas 

as quais constituem o processo cognitivo sistêmico. 

As descobertas destes cientistas ampliam de forma evolucionaria as teorias cognitivas, 

uma vez que assumem que os processos cognitivos ocorrem nos organismos mais simples 

como plantas e bactérias. Embora estes não assimilem como os humanos, são capazes de 

perceber mudanças em seu ambiente. Tal afirmação influencia na forma de se conceber a 

cognição nos seres humanos, que é o que ora interessa. Nesta proposta de cognição, o 

processo de conhecer é muito mais amplo que a concepção do pensar, envolvendo percepção, 

emoção e ação – ou seja, todo o processo de vida.  

Os instintos enquanto forças naturais são assim resgatados, tanto na ciência sistêmica, 

como no Principio Biocêntrico, operando como forças que contribuem à valorização e 

cuidado com a vida. A Educação Biocêntrica propõe o cultivo dos potenciais do indivíduo em 

torno de uma vida saudável.  

 

Expressão da Identidade e conexão com o outro  

O reconhecimento da própria existência, ou da presença no mundo ocorre através da 

autoconsciência, ou da consciência do que somos; que acontece a partir da autoconsciência da 

própria identidade. Este é um dos processos que caracteriza o humano.  
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Identidade na perspectiva Biocêntrica é a nossa essência. ”É o centro a partir do qual 

eu sinto o mundo e me diferencio dele. É ao mesmo tempo consciência e vivencia de ser”. 

(TORO, 2002, p. 76) 

Segundo Toro, a identidade está em constante mudança; não é estática. Mas a essência 

se conserva. Parafraseando Maturana, se transforma em torno do que se conserva. 

Exemplifica Toro, “eu sou o mesmo menino que fui; embora seja diferente, continuo a sentir-

me o ‘mesmo’’(TORO, 2002, p. 76). 

É também corpórea. Toro enfatiza que o movimento é uma das características da 

identidade, o que o levou a correlação estabelecida entre identidade e dança.  

Iniciamos esta exposição assumindo a perspectiva levinasiana de que o humano 

acontece a partir da relação ética, sendo esta a relação de alteridade. E identidade enquanto 

consciência é uma inscrição do humano. A relação de alteridade, no entanto, pode ocorrer na 

medida da autoconsciência da identidade. Esta afirmação que num primeiro momento pode 

parecer contraditória, dada à forte crítica que se estabeleceu ao longo deste trabalho sobre a 

ênfase à subjetividade presente na ontologia ocidental e principalmente devido à critica tecida 

pelo próprio Levinas35 (1980), na verdade é esclarecida a partir justamente dos pressupostos 

da Educação Biocêntrica que como está sendo demonstrado, propõe uma identidade integrada, 

a partir da conexão entre os motivos internos (expressão instintiva natural) com sua expressão 

– então coerente e não dissociada. 

Nesta perspectiva se está afirmando que a Identidade integrada conforme proposta 

pela Educação Biocêntrica não é a mesma “Identidade” do homem antropocêntrico 

desconectado de sua corporeidade, de seus sentimentos de suas necessidades. De seus 

instintos. 

Para Toro, uma das tarefas principais da filosofia contemporânea é a da revisão do 

conceito de identidade. Ele elabora retrospectivamente uma análise das conceituações 

                                                           
35 Há na filosofia de Levinas uma contestação à ontologia. Lévinas afirma que a ontologia que reduz o Outro ao 

Mesmo renuncia, à maravilha da exterioridade. Para este filósofo, a Ontologia significa uma filosofia do poder. 
Ele afirma que a filosofia do poder, a ontologia, como filosofia primeira que não questiona o Mesmo, é uma 
filosofia da injustiça. (TI, 1980). Nesse entendimento há uma precedência da relação ética movida pelo desejo 
metafísico que é anterior a qualquer filosofia, teoria ou projeto político. Ser para-o-outro possibilita a 
superação da impessoalidade, da significação neutra dos entes onde eles são reduzidos a movimentos de 
conceitos. A partir dessa nova forma de ver, outras visões podem aparecer no âmbito da política, do trabalho e 
da economia. Assim, podemos afirmar que antes do diálogo se estabelece uma diaconia, que me faz 
responsável pela responsabilidade de outrem. Fonte: Aguiari (2006). 
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filosóficas elaboradas historicamente com relação à identidade para demonstrar que os 

avanços realizados em termos conceituais e de concepção, evidenciaram as riquezas que o 

conceito de identidade encerrara, as quais tem sido negligenciadas ao longo da filosofia 

ocidental. 

 

 

Quando o principio da identidade clássico exposto por Platão na fórmula 
“A=A” foi superado por Heidegger na formula “A é A”, depois estudado por 
Piaget no campo da psicologia e por Erik Erikson no da sociologia, ficou 
evidente que o conceito de identidade escondia riquezas insuspeitáveis. 
(TORO, 2006, p. 99) 

 

 

O teor enigmático do conceito de identidade, apropriado indevidamente pela filosofia 

moderna que o encerrou na abstrata categoria da subjetividade racionalista, se dá devido aos 

dois paradoxos que, segundo Toro, permearam a tradição, os quais concernem o conceito de 

identidade. Quais sejam: 

 

 

1- A identidade se manifesta somente por meio do outro. Esta proposta 
supera em profundidade e em dinamismo a antiga distinção entre o Si 
Mesmo e o Outro influenciada pelo neoplatonismo e pelo cartesianismo. 
2- A identidade possui essência invariável que se transforma, no entanto, 
constantemente, em sua dimensão espaço-temporal. (TORO, 2002, p. 99) 

 

 

Na continuidade da reflexão, Toro resgata ainda outras duas definições apontando seus 

problemas, a saber: as definições de Fischer e Cleveland, segundo a qual a identidade é a 

experiência de si como centro de percepção do mundo a qual, apesar de operacional não 

aprofunda, senão minimamente, a dinâmica desse conceito; assim como o processo de 

individuação de Jung (a procura de Si mesmo no labirinto das opções existenciais), a qual 

possui o dinamismo das concepções genéticas, mas sofre, de acordo com Toro (2002) de 

solipcismos. 

Toro (2002, p. 99) critica o individualismo anglo-saxão, considerando que este 

consagrou a convicção “eu sou eu” como expressão da identidade, e esclarece que tal 

concepção de identidade foi superada pelas idéias de Pichon-Rivière e Martin Buber, os quais 

revelando a realidade do “Nós”; ultrapassaram, a visão de criaturas isoladas e enfatizaram a 
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perspectiva de ser, essencialmente em relação com o Outro. Para Toro, a integração “Eu-Tu” 

de Buber, assim como sua formulação do conceito de “Nós” enriquecem o conceito de 

identidade. “A empatia é a capacidade de pôr-se no lugar do outro, quer dizer, de identificar-

se com outra pessoa, ato que o converte em semelhante e, ao mesmo tempo, devolve-lhe a 

remota consciência de si mesmo”.  

Segundo Toro (2002, p. 100), do ponto de vista biológico, “a identidade das células 

permite o reconhecimento de si mesmas pelas moléculas de histocompatibilidade”. Com isso 

afirma: “o ser humano se reconhece pela presença do Outro”. A vivência fundamental da 

identidade aparece com a expressão endógena do “ser vivo”. A sensação intensa e comovente 

de estar vivo, gerada pela unidade orgânica, constitui “a experiência primordial da identidade” 

e é “constantemente influenciada pelo humor endógeno e pela estimulação externa, por ter 

origem visceral”. Dessa vivencia derivariam dois estados diferentes: um relativo às primeiras 

noções sobre o próprio corpo; outro, às primeiras noções sobre o fato de ser diferente, 

conforme explicações abaixo: 

Primeiras noções do próprio corpo: a percepção do próprio corpo evolui com o 

tempo, segundo os diversos modos de “sentir a si mesmo”. Diversas experiências organizam 

as estruturas de resposta que podem ser resumidas em dois modelos: 1) o corpo como fonte de 

prazer e 2) o corpo como fonte de dor e sofrimento. O modelo de resposta do corpo como 

fonte de prazer pode ser auto-estimulado; está ligado à sexualidade. Os dois modelos 

desenvolvem uma estrutura de seletividade muito estável, a qual permite ao indivíduo saber o 

que quer e buscar a auto-realização; 

Primeiras noções sobre o fato de ser diferente: nascem do contato com o grupo. A 

identidade torna-se manifesta no espelho de outra identidade. As primeiras noções sobre o 

fato de ser diferente reportam à consciência da própria singularidade e ao ato de “pensar a si 

mesmo” frente ao mundo. O “pensar a si mesmo” configura a auto-imagem, a qual dá origem 

às tendências comportamentais, seja em relação às expectativas pessoais, seja em relação aos 

atos para realizá-las. Esses comportamentos não são auto-regulados, pois funcionam 

relacionados a modelos específicos de motivação dos quais se pode ser plena ou parcialmente 

conscientes. 

Quando não é permitida a expressão instintiva natural, ocorre a desorganização do 

indivíduo em sua expressão vivencial, uma vez que esta passa a estar desconectada de seus 

motivos internos. Para Toro este é um obstáculo ao desenvolvimento que resulta em uma 
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“Identidade” desintegrada. Esta é a Identidade da subjetividade presente na ontologia 

ocidental criticada por Levinas. Esta desconexão não permite a expressão de uma identidade 

autentica, integrada, capaz de acolher o Outro em sua alteridade.  

A expressão da Identidade se dá na relação com o outro e com o mundo. A relação, 

lugar da ética, é imprescindível para a Identidade saudável. Daí a importância de se ter 

cuidado nos processos educativos, para que esta relação seja permitida, o que exige que se 

alterem os modelos de práticas (principalmente escolares), onde o contato, a conversa e o 

movimento são restritos aos chamados momentos de intervalo. 

 

 

O fortalecimento da identidade é crucial na Educação Biocêntrica. Através 
da expressão autentica da identidade é que o individuo coloca-se inteiro no 
mundo, estabelecendo relações autenticas e atitudes transformadoras a favor 
da vida, posicionando-se e assumindo uma visão critica da realidade na qual 
está inserido. (BESERRA, 2006 p. 44) 

 

 

O reconhecimento mútuo que ocorre quando o mesmo (eu) reconhece o Outro e por 

ele é reconhecido como semelhante, embora distinto, proporciona o auto reconhecimento de 

cada um como único e singular (não ocupando um lugar de superioridade, mas com o/s 

Outro/s) assim como possibilita o sentimento de integração e pertencimento ao mundo que 

está povoado de semelhantes em suas diferenças. 

Este sentimento de pertença, que é desencadeado no fortalecimento da Identidade 

integrada capaz de se abrir à alteridade, é condição para a ética. De acordo com Feliciano 

Flores (2006), a inserção e integração do sujeito ao mundo o levam ao sentimento de pertença, 

uma vez que ocorrerá a vivência da percepção de ser parte e todo no universo. “Aquele que se 

percebe pertencente ao mundo dos humanos consegue mais facilmente conectar-se com uma 

ética instintiva que o orienta a relacionar-se adequadamente com este mundo”. (FLORES, 

2006, p. 61)  

A Identidade integrada proporciona uma autonomia compromissada, diferente da 

autonomia moderna competitiva e indiferente. A Identidade integrada e a autonomia 

compromissada somente são possíveis a partir do reconhecimento e desdobramento das 

potencialidades do ser humano, daquilo que cada um é como indivíduo que é resultado da 

associação entre aquilo que traz como herança genética com o que assimila por meio da 
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interação com o Outro e com o mundo. Por esta razão, o ambiente educativo precisa permitir 

ao indivíduo a expressão de suas potencialidades. 

 

Expressão dos potenciais genéticos de vitalidade, sexualidade, afetividade, 

criatividade e transcendência   

Esta proposta educativa ousada se sustenta nas elaborações formuladas por Rolando 

Toro (1991) para estruturar o modelo teórico de Biodanza. O Princípio Neguentrópico de 

amor e Iluminação, respaldado pelo Princípio Biocêntrico, sustenta a perspectiva educativa 

Biocêntrica uma vez que afirma o que segue: 

 

 

O Sistema vivente humano tem a capacidade de auto-organização e auto-
evolução. Desenvolve-se continuamente através de seus processos de 
adaptação e criação. É capaz de auto-transcender. Mediante sucessivos atos 
de iluminação gerados no amor é possível elevar a qualidade da vida e 
conduzi-la para o máximo esplendor e plenitude. (TORO, 1991, apud 
WAISMANN, 1998, p. 64) 

 

 

Com esta premissa, o autor da proposta demonstra as possibilidades de humanização, 

mediante um processo transdisciplinar no qual, os aspectos biológicos estão interligados aos 

aspectos psicológicos, ontológicos e sociais, ultrapassando-os na medida em que nesta 

tessitura o humano se faz a partir do sentimento de amor.  

Esta formulação demonstra que Toro parte do pressuposto de que há um potencial 

genético no ser humano e que a depender da interação com o meio (ou, dos eco-fatores) pode 

ou não ocorrer um desenvolvimento integrado a partir do qual as pessoas sejam capazes de 

gestos de amor: de humanização.  

Toro (1991) denomina como potenciais genéticos, os potenciais de vida presentes no 

embrião-sistema e em seus múltiplos canais de expressão que se constituem como uma rede 

de relações genéticas que se apresentam já no nascimento do indivíduo, bastante 

diferenciados, dependendo de suas expressões (adaptativas e evolutivas), da ação dos 

cofatores (vitaminas, hormônios, ATP, enzimas e carboidratos) e dos eco-fatores (nutrientes 

do meio ambiente)  
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A potencialidade genética foi agrupada em cinco linhas denominadas linhas de 

vivencia que significam as modalidades de expressão destas potencialidades Elas interagem 

entre si formando uma trama por meio da qual se expressa o potencial genético. As cinco 

linhas de vivencia são assim relacionadas: 

 

Vitalidade: potencial de equilíbrio, de homeostase, de harmonia biológica, ímpeto 

vital, energia de que o indivíduo dispõe para enfrentar o mundo; 

Sexualidade: capacidade de sentir o desejo sexual e o prazer; capacidade de 

fecundação; 

Criatividade : capacidade de renovação aplicada à própria vida, isto é, empregar a 

criatividade em algo; 

Afetividade: capacidade de dar proteção; aceitação da diversidade humana, sem 

discriminação; empatia; 

Transcendência: Capacidade de ir além do Eu e de identificar-se com a totalidade 

cósmica; capacidade de experimentar os estados de expansão da consciência. 

  

Os canais de expressão dos potenciais genéticos ou as “linhas de vivência” se 

expressam segundo Toro (2002), tanto por meio das estruturas orgânicas e das funções vitais, 

como mediante a forma e a constituição corporais. As expressões psicológicas das 

potencialidades genéticas são as vivências, as emoções e os sentimentos. 

 

 

As condições iniciais necessárias á expressão da identidade geram-se em 
nível biológico, no ponto de conjunção da unidade psicossomática, sem a 
participação da consciência ou do pensamento lógico-racional. A vivência 
tem prioridade em relação à consciência na expressão psicológica da 
potencialidade genética e no processo de integração da identidade. (TORO, 
2002, p. 84) 

 

 

O estudo realizado por Toro para formular o Modelo Teórico do Sistema Biodanza, o 

levou a investigar a correspondência entre a expressão dos potenciais genéticos e as principais 

aspirações humanas (TORO, 2002). Para esta investigação, Toro utilizou o método 

fenomenológico, com o qual, após procurar excluir as motivações culturais como, por 
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exemplo, a necessidade de poder, identificou cinco grupos que ao representar aspirações 

comuns a todos os entrevistados, estaria, cada um dos grupos, referenciando a uma forma de 

expressão das potencialidades genéticas, definindo posteriormente cada grupo com um termo 

que representasse o resumo das respectivas aspirações humanas.  

O quadro apresentado a seguir foi por mim elaborado com base na sistematização 

realizada por Toro (2002) e também da sistematização elaborada por Flores (2006) sobre a 

referida pesquisa. 

Quadro 3 - A relação entre as aspirações humanas, os potenciais genéticos e as respectivas raízes instintivas. 
 

Aspirações Humanas Potencial genético Relação instintiva 

Aspirações por saúde, pela sensação eufórica de 
estar vivo e pelo ímpeto vital que nos faz estar-no-
mundo com coragem, alegria e entusiasmo  

Potencial de 
Vitalidade 

Este potencial tem como raízes os 
instintos de sobrevivência 
biológica e conservação da vida. 

As aspirações de prazer sensorial ao nos 
relacionarmos com o mundo e com os outros 
manifestando nossa capacidade de desejar, buscar e 
desfrutar as coisas boas da vida 

Potencial de 
sexualidade 

Este potencial tem como raízes o 
instinto sexual de perpetuação da 
espécie e de busca de prazer 
sensorial 

As aspirações de ser capaz de criar coisas novas, de 
participar na transformação do mundo, de 
expressar-se pela arte 

Potencial de 
criatividade 

Instinto exploratório, de 
curiosidade e de impulso para 
inovação 

Os desejos de alegria da relação afetiva, de amizade, 
de amor, de vinculo com os semelhantes; de 
solidariedade e altruísmo 

Potencial de 
afetividade 

Instinto gregário de nutrição, 
proteção, acolhimento de 
solidariedade entre as espécies 

Os anseios de ir além da experiência mutilada da 
realidade (cfr. Dilthey), de viver uma experiência 
mística, a busca de uma harmonia existencial e de 
uma integração à humanidade e ao universo; ligação 
com a natureza; sentimento de pertencer ao 
universo. 

Potencial de 
transcendência  

Tem raízes instintivas nos 
fenômenos de ressonância 
biológica e acoplamento estrutural 
que mantém a integração dos 
organismos e dos sistemas 
ecológicos. 

 

 

Vejamos o que diz Toro, sobre suas descobertas a parir desta pesquisa: 

 

 

É desse modo que cheguei a diferenciar as cinco modalidades de expressão 
do potencial genético humano, as quais denominei “linhas de vivencia” a fim 
de representá-las esquematicamente no modelo teórico, e que são, 
justamente, vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e 
transcendência. Minha tese é a de que todos os aspectos da vida humana, 
considerados tradicionalmente como integrantes da esfera psíquica, têm 
origem biológica. Eles são gerados no coração dos processos celulares, e 
chegam por diferenciação à qualidade de impulsos, de pulsões e de instintos, 
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e se transformam, no homem, em vivencias, emoções e sentimentos. (TORO, 
2002, p. 84) 

 

 

O não reconhecimento destas aspirações que representam a negação das necessidades 

viscerais do indivíduo acarreta em dissociações que desencadeiam problemas de 

personalidade, desajuste do ponto de vista ético, e até mesmo psicopatologias. 

Segundo Toro (2002, p. 86), cada um destes canais de expressão deve ser analisado de 

forma sistêmica e interdependente, “considerando a complexidade de relações que ligam o 

sistema vivo ao contexto ecológico”. Ainda apresenta indicadores que revelam, por 

correspondência, o nível de ordem (que representa a saúde no indivíduo), e ou o nível de 

desequilíbrio do canal de expressão que representa a doença no indivíduo, ressaltando que os 

cinco canais de expressão não são constantes, mas sim “variam sensivelmente no curso de 

vários períodos da vida”. Estes canais de expressão - ou linhas de vivência, se entrelaçam, 

formando uma trama na qual se expressam as potencialidades genéticas.  

O canal de expressão da vitalidade, por exemplo, estende-se além dos indicadores 

clínicos, incluindo o que Toro denomina como “vitalidade existencial”.  

 

 

Certas pessoas cujos indicadores clínicos têm valores ideais sofrem, 
entretanto, de sérios conflitos emocionais, de dificuldades de comunicação, 
de falta de uma visão global da existência etc. mais cedo ou mais tarde, os 
indicadores clínicos de vitalidade são influenciados pelas outras linhas de 
vivencia: sexualidade, criatividade, afetividade, transcendência. (TORO, 
2002, p. 86) 

 

 

Os indicadores dos canais de expressão dos potenciais genéticos sofrem forte 

influencia do que Toro (2002, p. 86) denomina como motivações existências; a saber: amor, 

criatividade, mudanças de ambiente e em especial o contato com a natureza. O que demonstra 

que estes indicadores representam, na verdade, a expressão dos estilos de vida e da realidade 

do “ser no mundo” de cada indivíduo.  

Conforme Toro (2002), a linha de vitalidade, gerada a partir do conjunto de funções 

destinadas a manter a homeostase que compreende os instintos de conservação, da fome, da 

sede, das respostas de luta e fuga, das funções de regulação da atividade e do repouso, é 

resultante de múltiplos fatores que se integram para manter a estabilidade funcional, permitir 
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a expressão genética e conservar a harmonia do sistema, apesar das modificações do 

ambiente. Nesta linha, os indicadores dos aspectos biológicos e fisiológicos são a pressão 

arterial, as taxas de colesterol e o metabolismo básico; enquanto que os indicadores 

psicológicos são a alegria de viver, a motivação para a ação e a força dos instintos. A 

resistência ao esforço, a vitalidade do movimento, a estabilidade neurovegetativo, a potencia 

dos instintos e o estado nutricional, são características internas de saúde, de acordo com o 

Sistema Biodanza. Enquanto que a facilidade para rir, a agilidade dos movimentos, o som e 

expressão da voz, o brilho e intensidade do olhar e a harmonia e vigor dos gestos são 

características externas indicadores de saúde da linha da vitalidade.  

A linha de expressão do potencial genético de sexualidade encontra sua gênese nos 

complexos mecanismos da diferenciação sexual, das funções das gônadas e dos órgãos 

genitais e compreende o instinto sexual e a função do orgasmo, o desejo e a busca do prazer 

(de forma mais ampla) e as múltiplas emoções envolvidas na manifestação e na satisfação do 

instinto sexual, cuja finalidade é a reprodução. 

A Criatividade está ligada ao instinto exploratório e aos impulsos de inovação 

presentes no organismo. No campo da imunologia e da biologia celular, os sistemas vivos 

apresentam fenômenos de criação espontânea a cada instante, em cada ponto do sistema. Os 

complexos celulares reagem a cada momento da vida de modo inovador e coerente diante das 

modificações externas. O processo de integração e adaptação criativo, são indicadores de 

saúde do ponto de vista biológico e fisiológico. A criatividade existencial representa um 

indicador de saúde psicossocial.  

A Afetividade é uma linha de expressão do potencial genético fundamental nos 

processos educativos (apesar da indissociabilidade das cinco). Os estudos realizados por 

Rolando Toro (2002), e outros teóricos como os já citados Maturana e Varela (1990) propõem 

a existência de comunidades de células que integram operações bioquímicas, assim como 

cooperam entre si, o que revela que os sistemas vivos são potentes mecanismos de coerência 

nos quais funcionam os princípios de afinidade, de rejeição, e nos quais cada parte se coloca a 

serviço da unidade biológica.  A afetividade está relacionada ao instinto gregário. São 

indicadores de saúde do ponto de vista biológico e fisiológico nesta linha: a tensão muscular 

(modificadas com a proximidade corporal), o beijo e a carícia sexual, os quais produzem 

mudanças em nível neurofisiológico, alterações do equilíbrio neurovegetativo dos níveis de 

secreção endócrina e da ação de neurotransmissores, as modificações do metabolismo celular 

e as respectivas repercussões na defesa imunológica. Apenas a presença do outro provoca 
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modificações no tônus muscular e em nível neurofisiológico. Os impulsos biológicos de 

cooperação, integração e de solidariedade culminam com indicadores de saúde psicológicos, 

como a capacidade de vínculo, a solidariedade, a empatia e as tendências aos ritos 

socializantes, assim como os sentimentos de altruísmo que constituem a gênese do amor. A 

inibição da expressão e desenvolvimento do potencial de afetividade desencadeia impulsos 

autodestrutivos, a discriminação social (racismo, exploração) e o relativismo ético. De acordo 

com o sistema Biodanza, a identificação com a espécie que origina a capacidade de aceitação 

e afeto pelo outro (indiferenciadamente) é um sinal de saúde e integração do potencial 

genético de afetividade.  

A linha de expressão do potencial genético de transcendência é reconhecida do ponto 

de vista sistêmico pela capacidade de superação da força do próprio eu, representada pela 

possibilidade de ir além da autopercepção, para identificar-se com a unidade da natureza e a 

essência da pessoa. São indicadores biológicos e fisiológicos de saúde deste canal de 

expressão: 1) os fenômenos de tropismo e de ressonância biológica que integram os sistemas 

ecológicos e constituem a condição mesma da vida; 2) o impulso místico e visceral que 

provoca modificações na homeostase tanto em nível orgânico, como em nível existencial e 3) 

a procura de harmonização com a natureza em sua totalidade, uma função orgânica que 

culmina na experiência suprema de identificação com o universo, expansão na arte, ciência e 

religiosidade representando indicadores de saúde psicológica. A expressão e desenvolvimento 

deste potencial genético levam a um estado de consciência (des) alienante. (TORO, 2002). 

 

As Protovivências  

Os canais de expressão dos potenciais genéticos (as linhas de vivência) encontram sua 

origem nas experiências originais intra-uterinas, cuja diferenciação tem origem no que Toro 

(2002) denomina como Protovivências. 

As cinco linhas de vivência que são os canais de expressão do potencial genético se 

originam então na vida intra-uterina, enquanto que as protovivencias responsáveis pela 

diferenciação destas linhas ocorrem nas experiências do recém nascido durante os primeiros 

seis meses iniciais de vida, “caracterizados pelas primeiras respostas aos estímulos internos e 

externos”. (TORO, 2002, p. 92) Respostas estas que são aprendidas, deixando impressões 

sobre as quais se desenvolvem as vivências posteriores.  
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Assim, as protovivencias, ou os seis primeiros meses de vida, determinam as cinco 

linhas de expressão do potencial genético do indivíduo que irão se desenvolver de forma 

integrada a depender dos eco-fatores durante a curva do desenvolvimento humano na 

continuidade da vida do individuo.  

De acordo com Toro (2002), a ligação neurológica entre o neoencéfalo e o 

arquiencéfalo se estabelece durante os primeiros meses de vida. Este delicado processo de 

articulação neurológica ocorre, segundo Rof Carballo (in TORO 2002), desde que a criança 

sinta-se protegida, segura do amor materno; se não for assim, ativa-se a formação 

telencefálica (de defesa) do seu cérebro, em detrimento da capacidade fundamental de 

estabelecer vínculos afetivos, que são inibidos, o que pode causar uma lesão permanente e 

irreversível. Segundo Toro (2002), algumas pesquisas, entre as quais as de René Spitz (2002) 

tendem a confirmar essa hipótese, sendo o sorriso infantil no terceiro mês de vida, revelador 

do sucesso da articulação entre o neo e o arquiencéfalo na criança. Segundo Toro (2002), 

Carballo diz ser o sorriso o primeiro reflexo psicossocial da criança. (TORO, 2002, p. 40-41).  

Os estudos e descobertas com relação às protovivências no sistema Biodanza revelam 

o caráter interacionista da proposta cognitiva de Toro, bem como reafirmam a importância da 

fase da infância no desenvolvimento humano.  

 

 

Assim por exemplo, se imobilizamos o bebê, sua vitalidade será 
profundamente afetada; se o bebê não for acariciado nos primeiros meses de 
vida, será afetado no futuro, o desenvolvimento do erotismo e de sua 
afetividade. As protovivencias estão relacionadas ao aprendizado rápido, ao 
flash learning, que se verifica durante um período precoce da vida, e que foi 
estudado por N. Timbergen nas crianças pequenas e em alguns animais. 
Neste sentido, elas representam um primeiro modo de aprendizado. (TORO, 
2002, p. 92) 

 

 

Cada linha de expressão do potencial genético corresponde a estímulos diferentes: 

 

Vitalidade: movimento e função de atividade e repouso; 

Sexualidade: contato e caricia; 

Criatividade : expressão e curiosidade; 
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Afetividade: nutrição e proteção; 

Transcendência: harmonia percebida na confrontação com os ambientes em que vive 

a criança. 

 

A tabela abaixo relaciona as protovivencias, as cinco linhas de expressão do potencial 

genético, as emoções e sentimentos sociais e as experiências evolutivas que correspondem a 

cada uma das linhas de vivência. 

 

 

Quadro 4 – Relações entre as Protovivências e seu desenvolvimento evolutivo. Fonte: (TORO, 2002, p. 93). 
 

Protovivencias Linhas de 
vivência 

Emoções e 
sentimentos 

Experiência 
evolutiva 

Movimento 
Energia vital 

Vitalidade Alegria 
Ímpeto vital 
Entusiasmo 

Autonomia 

Contato 
Caricias 

Sexualidade Desejo 
Prazer 

Fusão orgásmica 
Voluptuosidade 

Liberdade 
Expressão 
Curiosidade 

Criatividade Exaltação criativa Criação artística 
Criação cientifica 

Proteção (segurança) 
Nutrição (alimento) 

Afetividade Ternura 
Amor 
Amizade 

Altruísmo 

Harmonia 
(relação harmônica com o 
ambiente circundante) 
Respiração livre 

Transcendência Beatitude 
Serenidade 

Êxtase 

 

 

A consciência da existência e importância dos potenciais genéticos assim como da 

função instintiva para a manifestação destes potenciais em forma de uma Identidade 

integrada, além de apresentar uma explicação sobre o mecanismo do desenvolvimento (o qual 

demonstra o caráter autopoiético da vida e ao mesmo tempo do indivíduo em 

desenvolvimento), oferece uma metodologia para que se trabalhe, em termos pedagógicos, 

preventivamente, e em termos terapêuticos, promovendo a reeducação do humano que pode 

levar às mudanças de padrões do viver: de estilos de vida de adoecer, para estilos de vida para 

a saúde e qualificação da vida.  
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De acordo com Toro,  

 

 

Além dos circuitos fechados do equilíbrio homeostático e da regulação 
neuro-hormonal, o homem possui os da criação e da evolução, que fazem da 
existência uma aventura livre e singular. A partir da potencialidade genética 
e dos estímulos do ambiente, o processo evolutivo gera a sua diferenciação. 
(TORO, 2002, p. 93) 

 

 

A Educação Biocêntrica visa o desenvolvimento otimizado destes potenciais de vida e 

a expressão de uma identidade integrada, relacional e amorosa.  

Por esta razão se torna relevante afirmar a necessidade de se promover através dos 

processos educativos a expressividade dos potenciais genéticos possibilitando sua 

manifestação. Como se faz igualmente imprescindível buscar processos educativos que 

reconheçam esta necessidade e operem coerentemente com este reconhecimento. 

A evolução de cada linha de vivência carrega emoções e sentimentos específicos. O 

indivíduo em condições normais de desenvolvimento manifesta de forma integrada todas as 

cinco linhas; “se uma só delas estiver ausente ou atrofiada, a pessoa será carente e poderá 

manifestar diversos quadros clínicos” (TORO, 2002, p. 93) 

Toro (2002, p. 93) enfatiza a importância do ambiente, considerado os eco-fatores para 

o desenvolvimento integrado do individuo, a partir da possibilidade de manifestação dos 

potenciais genéticos em um ambiente onde estes encontrem espaço para se desenvolverem, 

sendo que quando o ambiente impede o desenvolvimento dos potenciais humanos, verifica-se 

três tipos de distúrbios:  

 

• Uma obstrução da potencialidade, um atraso do processo evolutivo (por 

exemplo, a ausência do desejo sexual ou da criatividade existencial); 

• Uma desorganização (em vez de manter-se, a unidade orgânica se perde e 

ocorre um declínio do processo evolutivo, de que são exemplos as doenças auto-

imunes, o câncer e a esquizofrenia); 

• Uma dissociação (a homeostase se mantém, mas à causa de neuroses e de 

doenças psicossomáticas).  
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Neste sentido, o conceito de Integração necessita ser mais explorado por tratar-se de 

um conceito caro ao estudo ora apresentado. 

 

Integração e dissociação  

O conceito de Integração é articulado quase sempre em contraposição ao conceito de 

dissociação. Na perspectiva Biocêntrica, do ponto de vista terapêutico, considera-se 

dissociado um organismo que não está respondendo às suas necessidades viscerais. Na 

perspectiva educativa (pedagógica), a noção de dissociação remeterá para a possibilidade 

reintegradora, mediante processos educativos que proporcionem eco-fatores positivos.  

Toro (2002, p. 94) afirma que quando os componentes de um sistema não são 

integrados entre si, fala-se de “dissociação”. “Integração” e “dissociação” são termos opostos 

do ponto de vista funcional: a integração proposta pela Educação Biocêntrica parte da 

observação de diversos níveis de dissociação manifestados pelo homem contemporâneo. A 

dissociação nesta perspectiva é então a separação das partes pelo homem contemporâneo. 

 

 

A dissociação do organismo representa os diversos níveis de desintegração 
da unidade orgânica; trata-se de uma doença, de um distúrbio do sistema 
vivo. Ela se expressa como uma separação e pode ser reconhecida 
objetivamente no corpo, enquanto a integração se expressa na percepção do 
corpo como um todo e equivale à saúde. (TORO, 2002, p. 94) 

 

 

Muitos são os estudiosos36 (além de Toro) que vem advertindo para o cuidado que se 

tem que ter com os modelos educativos os quais, quando não prejudicam explicitamente com 

“castigos físicos” ou desqualificações subliminares, no mínimo conservam um modelo de 

vida em sociedade que se mostra insustentável e até mesmo doente por ser fragmentário e 

desintegrador.  

Toro enfatiza que as dissociações se manifestam como respostas a determinados 

conflitos interiores. Estas dissociações se configuram num primeiro momento como um fator 

pessoal, mas são também e ao mesmo tempo, próprias de toda a humanidade. E o desacordo 

                                                           
36 Ver o livro: Normose de Pierre Weil, Jean –Yves Leloup e Roberto Crema; ou o Codigo do Ser de James 

Hillman. 
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consigo mesmo, proveniente de uma sociedade e educação que ignora as potencialidades 

genéticas e a importância dos instintos, característica, pois do homem “cultural”, constitui-se 

como a razão principal das dissociações. O problema é que as dissociações em nível corporal 

podem se agravar refletindo dissociações psíquicas. Este é um fenômeno que pode ser 

constatado com mais freqüência atualmente, onde as doenças psicossomáticas crescem 

vertiginosamente. As dissociações podem se manifestar nos níveis: motor, sensitivo-motor, 

afetivo e ídeo-motor. De acordo com Toro (2002), a dissociação motora, consiste em ver o 

próprio corpo não como uma unidade integrada, mas em partes isoladas, enquanto que as 

dissociações sensitivas, afetivas e ídeo-motoras, indicam uma dissociação psíquica que se 

reflete na conduta motora. Significa pensar, sentir e agir de forma incoerente. 

A incoerência entre sentimentos e atitudes deriva geralmente do excessivo sentimento 

de culpa, do temor da punição das transgressões e dos valores culturais. Quando freqüentes, 

estas incoerências se redimensionam tomando proporções que alcançam o viver cotidiano em 

diversas áreas, ao que Toro denomina por como dissociações existenciais. 

O quadro abaixo apresenta exemplos de dissociações corporais e orgânicas mais 

frequentes e as quatro formas de dissociações existenciais classificadas por Toro (2002, p. 95-

96), as quais podem ser reconhecidas por diversos sinais motores e psicológicos:  

 

 

Quadro 5 - Dissociais corporais, orgânicas e existenciais. Elaboração à partir de Toro (2002). 
 

Dissociações corporais Dissociações orgânicas Dissociações existenciais 

Dissociação da face (contraste 
entre olhar e sorriso); 
Dissociação da face e do resto 
do corpo (dissociação entre o 
pensar, o sentir e o agir. Por 
exemplo, grande mobilidade do 
corpo acompanhada de uma 
expressão indiferente do rosto); 
Dissociação dos braços e do 
tronco (inautenticidade; 
inconsistência) 
[...] 

Dissociação da percepção da 
superfície do corpo em relação à 
profundidade. Pode suceder que a 
sensibilidade cenestesica seja 
alterada, e que os órgãos internos 
sejam percebidos com excessiva 
intensidade (ex. hipocondria); 
Dissociação das funções genéticas 
de crescimento e de duplicação 
celular em relação ao organismo em 
sua totalidade. Apresenta-se no 
câncer e em certas doenças 
cutâneas psicossomáticas, como, por 
exemplo, a psoríase; 

Dissociação psicossomática; 
Dissociação entre a vida e o 
trabalho; 
Dissociação entre o indivíduo 
e a espécie; 
Dissociação entre o indivíduo 
e a natureza. 
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Para Toro (2002), os modelos psicológicos e neurofisiológicos usados correntemente 

na medicina e na psicoterapia, oferecem explicações razoáveis; que possibilitam a 

compreensão dos importantes mecanismos de funcionamento do sistema vivo humano. Mas, 

se analisados restritamente, tornam-se insuficientes, uma vez que apresentam como resposta 

de um organismo ao ambiente não outra que o resultado dos mecanismos de estímulo-

resposta, de auto-regulação e de equilíbrio bioquímico e neurológico de compensação. 

Segundo Toro, falta o fator endógeno, a história genética e a biografia individual de 

cada um. Ou seja, falta a relação entre os potenciais humanos e sua inserção no caldo cultural, 

relação esta estabelecida a partir de uma lente que vê a interdependência deste processo e o 

caráter sistêmico do individuo e o meio. Diz Toro (2002, p. 97) que “é o fator endógeno que 

assegura à resposta global frente ao mundo, um caráter diferenciado e evolutivo”. 

A insuficiência dos modelos citados esta também presente nos modelos educativos que 

influenciam o viver em sociedade, a cultura e a formação dos cientistas que produzem as 

explicações destes modelos. Formação esta estabelecida à base de uma visão de homem e 

mundo dissociada. 

 

 

De fato os valores culturais, a autoridade religiosa ou ideológica, as idéias 
preconcebidas e as exigências socioeconômicas exercem uma tal pressão 
sobre o funcionamento da vida humana que o centro de gravidade funcional 
é obrigado a se deslocar do interior para o exterior do individuo. O 
fenômeno da alienação não faz somente parte do campo sociológico, mas 
envolve as estruturas orgânicas mais profundas. (TORO, 2002, p. 97) 

 

 

Estas dissociações implicam um comprometimento cognitivo grave que causa 

repercussões na dimensão da ética. A dissociação entre afetividade e o pensamento abstrato 

própria da cultura ocidental e presente nos modelos cognitivos educacionais desta cultura, 

originam as ideologias que se desdobram no relativismo ético desencadeadores e 

justificadores de comportamentos cruéis e desumanos. 

A vivência Biocêntrica, como será apresentada, opera proporcionando a 

reparentalização de situações não bem desenvolvidas tanto nas protovivências como em 

outros momentos da curva do desenvolvimento humano, consequentemente promovendo 

mudanças existenciais, uma vez que 
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Estimula e promove o desenvolvimento evolutivo, reforçando a expressão 
dos potenciais genéticos representados pelas cinco linhas de vivencia, por 
meio de exercícios específicos para cada uma delas, e facilitando o contato 
com a identidade profunda, livre das máscaras e dos papéis que a cultura 
impõe. (TORO, 2002, p. 93) 

 

 

A Educação Biocêntrica a partir da Postura Biocêntrica e com base na vivência 

Biocêntrica situa-se como eco-fatores positivos; fecundos para o desenvolvimento humano.  

Como já esclarecido, na vivência Biocêntrica, o processo de integração e 

desenvolvimento se cumpre mediante a realização dos exercícios de Biodanza (os quais 

somente podem ser propostos por professores/facilitadores titulados em Biodanza), com os 

quais se estimulam as linhas de vivencia que não estejam desenvolvidas. Enfatiza Toro: 

 

 

Certos indivíduos reforçam durante a sua vida algumas linhas à custa de 
outras; assim, por exemplo, alguns desenvolvem a linha de transcendência, 
por meio da experiência mística, em detrimento da linha de sexualidade; 
outros privilegiam esta última, negligenciando a linha afetiva. O estudo do 
desenvolvimento das cinco linhas de vivencia permite formular as 
prescrições necessárias a cada um. (TORO, 2002, p. 94)  

 

 

Neste aspecto, o principal diferencial da Educação Biocêntrica, razão pela qual ela se 

torna fundamental aos processos de formação (re-educação) está em sua base metodológica, a 

Vivência Biocêntrica e em sua Postura educativa, a Postura Biocêntrica. 

Para que se compreenda qual o diferencial da metodologia de Rolando Toro, com 

relação a tantas outras propostas convergentes, é necessário conhecer os mecanismos de ação 

da vivência Biocêntrica os quais exigem antes os esclarecimentos sobre a origem de sua 

conceituação, passando por seus mecanismos de operação que levam à formulação da 

proposta de cognição de Toro.  
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3.4 A Vivência Biocêntrica: base epistêmico-metodologica da Educação 
Biocêntrica: a tessitura 

 

 

3.4.1 Por uma Epistemologia vivencial  

 

 

Pego-me a pensar, neste momento, como “soam” as afirmações realizadas em torno da 

palavra vivência, para quem nunca tenha experienciado esta vivência. Penso então em 

algumas pessoas: na professora (tia) da escolinha infantil do meu neto Cainã, na professora do 

ensino fundamental e médio, em um/uma professor/a - pesquisador/a da universidade; ou 

ainda: um filósofo; que pode já estar a estas alturas “apreensivo” com as afirmações 

apresentadas ao longo deste trabalho. Considerando-os/as, e considerando a possibilidade de 

estes interlocutores não terem, ainda, participado de uma sessão de Biodanza e ou sequer 

ouviram falar em Rolando Toro, sinto a necessidade de prefaciar o texto que concerne a este, 

que é tema fundamental de todo o trabalho, buscando uma narrativa mais didático-pedagógica 

possível. 

A vivência Biocêntrica é um estado em que pode vir a se encontrar uma pessoa, o qual 

desencadeia sensações que provocam sentimentos que levam a alterações na saúde geral e 

modificações existenciais. Envolve todas as dimensões da pessoa (orgânica, biológica, 

psicológica, etc.), acontece em um tempo atemporal, ou seja, o tempo da vivência é o tempo 

sentido pelo participante; e envolve todas as funções do organismo. Há um processo cognitivo 

durante a vivência. Mas este se refere à inteligência involuntária do organismo. Durante a 

vivência, e por causa dela, o organismo libera substâncias que vão atuar no organismo 

(refletindo na saúde) e na integração da própria identidade (refletindo nos aspectos 

psicológicos e existenciais). Por isso, fala-se que a vivência antecede a consciência. O 

indivíduo participante está ali, absorto na música, no movimento e no contato com o Outro. 

Não está conversando nem tão pouco “pensando” ou se “preocupando” com seu movimento, 

ou com o que está acontecendo. Mas o organismo está, em sua sabedoria instintiva e visceral, 

fazendo seu trabalho cognitivo. 

A vivência desperta emoções que desencadeiam sentimentos que atuam nas 

transformações existenciais e na integração da identidade. Ao sair deste “estado” de vivência, 

a pessoa percebe que está diferente.  
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Para se chegar a este estado de vivência, ou seja, para que a vivência Biocêntrica 

ocorra, são realizados os exercícios de Biodanza que foram propostos por Rolando Toro e 

constituem a metodologia da Biodanza, e também instrumentos metodológicos da Educação 

Biocêntrica. Estes exercícios são constituídos pela integração entre consigna (a orientação do 

facilitador/professor de Biodanza), música, movimento corporal e a presença do Outro no 

grupo; além da orientação e intervenção sensível e cuidadosa realizada por um facilitador de 

Biodanza, que por sua vez precisa estar em sintonia com os participantes. Este 

facilitador/professor necessariamente precisa ter realizado a formação para atuar como 

facilitador/professor de Biodanza em uma das Escolas de Formação de professores de 

Biodanza existentes em diversos países; (e em quase todos os estados brasileiros). 

Na medida em que passar a entrar neste estado (a entrar em vivência) com frequência, 

os sentimentos deflagrados atuarão no sentido de efetivar mudanças existenciais. A 

continuidade é fundamental às mudanças existenciais.  

Neste sentido, a vivência Biocêntrica é diferente de outras técnicas e outras dinâmicas 

(que não as propostas na Biodanza e na Educação Biocêntrica). Muitas são as diferenças, 

como poderá ser visto. Mas as principais são:  

Do ponto de vista metodológico: não é uma metodologia reflexivo-cortical. Nos exercícios 

realizados para se chegar à vivência Biocêntrica, não há “fala”. Não há “conversa”. Por isso, 

não se está neste momento enfatizando o córtex cerebral, mas sim a vivência Biocêntrica atua 

com ênfase no sistema hipotalâmico; 

Do ponto de vista epistemológico: esta metodologia produz aprendizagens significativas. O 

que significa aprendizagens que efetivamente fazem sentido para a vida das pessoas. E 

provoca mudanças existências, além de levar à saúde; por isso ao mesmo tempo em que 

explica, produz cognição. 

Do ponto de vista existencial: a vivência Biocêntrica leva a saúde e provoca mudanças no 

estilo de viver individual, desdobrando em mudanças sociais. 

Minha perspectiva não é neste momento explicar como é este efeito, este estado 

vivencial. Isso é impossível. Se a curiosidade neste sentido foi despertada, a única forma de 

saciar esta curiosidade é participando de uma aula de Biodança ou de um trabalho com a 

educação Biocêntrica.  

Minha perspectiva é procurar esclarecer como é o processo realizado para se 

proporcionar a vivência Biocêntrica, apresentar sua fundamentação e como opera 
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desencadeando aprendizagens significativas e proporcionando modificações existenciais, para 

mostrar a importância desta metodologia no âmbito educativo e a imprescindibilidade da 

proposta Biocêntrica para a cultura atual que, a meu ver, precisa se transformar. 

Comecei afirmando ser a vivência Biocêntrica diferente de outras vivencias, 

exercícios, técnicas e dinâmicas. Vejamos: 

 

 

3.4.2 A vivência: da dimensão conceitual à dimensão metodológica.  

 

 

Rolando Toro (2002), encontrou na articulação realizada pelo filósofo Wilhelm 

Dilthey o emprego do termo necessário para expressar o momento vivido, do aqui e agora da 

vivência em Biodanza. 

Wilhelm Dilthey (1833-1911), filósofo e historicista, foi o primeiro a investigar o 

sentido da vivência e atribuir significado importante a ela, no contexto da filosofia ocidental 

da supremacia da razão. Segundo Amaral (2004) em substituição à experiência mutilada da 

realidade, oferecida pelo sujeito cognoscente da filosofia tradicional do conhecimento, 

Dilthey oferece-nos o conceito de vivência, símbolo verdadeiro da experiência de plenitude e 

não mutilação do ser e da realidade. Dilthey propõe o conceito expresso no termo alemão 

Erlebnis, o qual conforme interpretação de Toro (2002, p. 29) é definido como “algo revelado 

no complexo psíquico dado na experiência interna de um modo de existir a realidade para um 

indivíduo”. Dilthey é precursor na investigação da vivência com relação a sua natureza e 

formas e para ele, de acordo com a interpretação de Mora (1982, p. 421), a vivência é algo 

revelado no complexo anímico, vivido internamente; “é um modo de existir a realidade para 

certo sujeito”.  

Forghieri (1989, p.7) define a vivência como sendo “a percepção que o ser humano 

tem de suas próprias experiências, atribuindo-lhes significados que, com maior ou menor 

intensidade, sempre são acompanhados de algum sentimento de agrado ou de desagrado”. 

O que é vivenciado por alguém adquire um sentido particular relacionado com a 

existência do sujeito que o vivencia não tendo um significado em si mesmo que possa ser 

universalizado. Por esta razão a vivência de uma pessoa assume caráter altamente subjetivo 
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não sendo possível ser explicada por outra pessoa que não o próprio sujeito que a vivenciou, 

sendo somente ele, capaz de transmitir os significados dela, por ele atribuídos.  

As vivências são importantes nos processos educativos porque conferem maior 

qualidade ao desenvolvimento, uma vez que propiciam aprendizagens significativas. De 

acordo com Toro (2002), a vivência é uma experiência inevitável que comunica um conteúdo 

preciso de sensações e percepções, e que anula a distância entre aquilo que se sente e a 

observação do próprio sentir.  

Para Merleau-Ponty (2001), esta experiência implica uma forma de consciência que 

tem legitimidade cientifica. 

De acordo com Toro (2002), a investigação sobre a natureza da consciência 

atualmente, não se limita ao conhecimento racional, “mas também abrange aspectos 

etológicos, místicos e poéticos. Isto significa que os caminhos para alcançar a consciência da 

realidade são múltiplos e podem incluir informações emocionais e cenestesicas” (TORO, 

2002, p. 32) 

A influência da concepção de Dilthey na fenomenologia de Merleau-Ponty e na 

ontologia de Heidegger é evidente, e as três propostas são caras para a formulação de Rolando 

Toro quanto à Vivência Biocêntrica, que apesar de ter encontrado inspiração nas referidas 

proposições anteriores, guarda diferenças importantes de serem pontuadas. 

Segundo Eugenio Pintore (1996, in TORO 2002), a função central da vivência na 

Biodanza permite recuperar o aspecto experiencial da abordagem cognitiva, superar a cisão 

entre experiência e consciência, e, assim, modificar a própria idéia de ciência.  

Para este autor, a proposta Biocêntrica de Rolando Toro apresenta-se como uma 

epistemologia e uma teoria da consciência absolutamente inovadora e revolucionária, e o 

centro desta revolução considera essencialmente o conceito de vivencia, uma vez que, “uma 

epistemologia baseada na vivência pode conduzir não só a uma consciência essencial da 

realidade, mas também, à sabedoria, que consiste na relação com o mundo, na integração do 

ser com o cosmo. (TORO, 2002, p. 33)  

A Educação Biocêntrica inaugura assim, uma forma de acesso extremamente 

profunda à consciência de si e do mundo por meio da vivência. 

A vivência Biocêntrica proposta por Rolando Toro 
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Toro define o conceito de vivência como “a experiência vivida com grande 

intensidade por um indivíduo no momento presente, que envolve a cenestesia, as funções 

viscerais e emocionais. A vivência confere à experiência subjetiva a palpitante qualidade 

existencial de viver o ‘aqui e agora’”. (TORO, 2002, p. 30) 

De acordo com Toro (1991), a vivência é o sentimento de totalidade presente em uma 

relação Eu-tu (cf. BUBER, 1997). A ocorrência da vivência integradora aumenta a pulsação 

da identidade e a eleva em espiral evolutiva. Nesse momento, surge o fluxo regulador e 

expressivo do si mesmo. O ponto de partida na perspectiva Biocêntrica é a vivência e não a 

consciência, esta, por outro lado, registra e denota os novos estados de integração, regulação e 

otimização. Nesta perspectiva, a vivência Biocêntrica, é concebida como ponto de partida 

autorregulador. As descobertas provenientes da investigação com as vivências de Biodanza 

desencadearam elaborações para a formulação do Modelo Teórico de Biodanza. Este por sua 

vez, ao ser aperfeiçoado, fundamenta a vivência Biocêntrica. Isto denota o caráter 

participativo-vivencial do construto teórico ou da proposta em construção.   

As experiências iniciais de Rolando Toro, por ocasião das já referidas investigações 

realizadas no hospital de Santiago do Chile, constituíram a base para a construção do modelo 

teórico operativo, que vem a ser também a base para a compreensão do mecanismo da 

vivência Biocêntrica.  

As observações referentes às reações dos participantes da pesquisa levaram Toro a 

identificar diferentes proposições de intervenções por meio da dança localizando em um pólo 

os exercícios de regressão e em outro pólo o reforço da identidade. 

 

 

Esquema 7 - Contínuum Identidade e Regressão e respectivos exercícios de ativação em Biodanza.  
Fonte: Toro (1991) 
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Ambos os conjuntos de exercícios apresentam respostas neurovegetativas específicas: 

exercícios euforizantes que estimulam a identidade induzem respostas simpático–

adrenérgicas; já os exercícios de regressão, em câmera lenta, induzem respostas 

parassimpático- colinérgicas. 

Assim, o mecanismo da vivência Biocêntrica é desencadeado no Modelo Teórico de 

Biodanza, ao mesmo tempo em que é desencadeador deste modelo. As premissas organizadas 

no quadro abaixo representam a operacionalização do Modelo Teórico da Biodanza e 

sustentam a operacionalização da vivência Biocêntrica. 

 

 

 Quadro 6 - Princípios do Modelo Teórico de Biodanza Fonte: Toro (1991). 
 

Princípio 
Neguentrópico de 
Amor e Iluminação 

Expansão da existência a 
partir do Potencial Genético 

Processo Biológico auto-
induzido 

Pulsação e 
permeabilidade da 
identidade 

O Sistema vivente 
humano tem a 
capacidade de auto-
organização e auto-
evolução; Desenvolve-
se continuamente 
através de seus 
processos de 
adaptação e criação. É 
capaz de auto-
transcender; 
Mediante sucessivos 
atos de iluminação 
gerados no amor é 
possível elevar a 
qualidade da vida e 
conduzi-la para o 
máximo esplendor e 
plenitude. 
 

Os potenciais de vida 
presentes no embrião-sistema 
e em seus múltiplos canais de 
expressão constituem-se como 
uma rede de relações 
genéticas. Já se apresentam, 
no nascimento do indivíduo, 
bastante diferenciados, 
dependendo de suas 
expressões (adaptativas e 
evolutivas), da ação dos 
cofatores (vitaminas, 
hormônios, ATP, enzimas e 
carboidratos) e de eco-fatores 
(nutrientes do meio ambiente). 
A vivência Biocêntrica estimula 
especificamente a expressão 
desses potenciais genéticos, 
destinados a conservar o 
sistema vivente. 

O ser humano pode 
chegar à autorregulação e 
auto-renovação, através 
de seus processos de 
regressão, fusão e 
reprogressão; Sua 
capacidade de retornar à 
fonte primitiva dos 
instintos e à vivência  
oceânica, permite 
alcançar elevados estados 
de diferenciação e 
integração (Transtasis). 
 

A identidade pulsa em 
ritmos de 
diferenciação e 
integração, 
evidenciando a 
indissolubilidade da 
vivência do ser-não-
ser. É altamente 
permeável à música e 
à presença do outro. 
 
A potência expressiva 
de nossa identidade 
pode ser  influenciada 
por situações de 
encontro e pelo 
estímulo musical. 

 

 

Partindo da experiência, com os grupos de vivência, Rolando Toro concluiu que, para 

cada distúrbio e ou necessidades, deveria se ter uma adequação dos estímulos musicais e dos 

exercícios. Em alguns casos poderiam ser utilizadas músicas que reforçam a identidade e a 
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consciência de realidade (ritmos euforizantes), porém em outros casos, a música facilita 

estados de regressão que proporcionam a reparentalização37 e diminuem a ansiedade. 

Ao longo do processo, Rolando Toro foi aperfeiçoando o modelo teórico ampliando as 

possibilidades da vivência Biocêntrica com novas experiências que facilitavam sua aplicação 

em outras áreas: crianças, adolescentes, idosos, grupos familiares, Educação.  

A partir desta elaboração foram definidas as características essenciais da Vivência 

Biocêntrica, que a distingue de outras propostas vivenciais; assim como foi estruturada uma 

metodologia precisa (original e inédita), com a qual “são induzidas vivências voltadas à 

integração e ao desenvolvimento humano mediante a estimulação da função arcaica de 

conexão com a vida”, já que a vivência Biocêntrica “é a expressão psíquica imediata desta 

função” (TORO, 2002, p. 30)  

 

 

3.4.3 Características da Vivência Biocêntrica. 

 

 

TORO (2002) através de sua experiência nos anos de aplicação com o sistema 

Biodanza especificou características da vivência, por ele consideradas essenciais, que ocorrem 

durante a trajetória realizada do percurso inicial reflexivo anterior à vivência, passando pelo 

pré reflexivo (momento da vivência ontológica). Seis são as características essenciais da 

vivencia Biocêntrica definidas por Rolando Toro (2002, p. 31), a saber: 

Experiência original – encontro com a identidade. Com o original e íntimo de cada 

um, anterior a qualquer elaboração simbólica e racional.  

Anterioridade à consciência – Integração da identidade; encontro com os potenciais 

genéticos; descoberta, experiência corporal de suas potencialidades. 

Quando se sente na pele, com o corpo todo, o prazer de vivenciar sentimentos antes 

desconhecidos e ou negados. Por esta razão, a vivência precede a consciência. E a 

conscientização dela, pode ser imediata ou acontecer em outro momento. 

                                                           
37 Reparamentalização (re-significação de pai e mãe).Em Biodanza este conceito significado reorganizar; 

considerando um rever integrado de razão-emoção-sentimento. Por esta razão a um estado emocional de dor, 
por exemplo, é atribuído outro sentimento que pode levar a outro estado com outra emoção. 
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Espontaneidade – A vivência possui qualidade original, não sendo possível controlá-

la com a vontade.  

Muito menos manipular situações. Quando se está em vivência, significa que cessaram 

as pré-ocupações sobre como está realizando o movimento, por exemplo, (se está certo ou 

errado, bonito ou feio). A vivência não é dirigida pela vontade. Começam a acontecer 

movimentos inéditos, espontâneos, originais. Por isso, pleno de sentido.  

Subjetividade – A subjetividade encerra característica fundamental da vivência. 

Trata-se da intimidade do eu em cada pessoa.  

Ou seja, cada movimento, cada sensação são únicos; não se repetem, e são 

intransferíveis. Nem sempre é possível explicar em palavras, as sensações ocorridas durante a 

vivência. 

Intensidade variável- Cada pessoa experimenta a vivência de maneiras diferentes.  

A intensidade com que se entra em vivência e com que se sente os efeitos são 

variáveis e dependem muito das características de cada participante, como o nível de 

sensibilidade de cada pessoa, do tipo específico de vivencia experimentada e da qualidade do 

estímulo que esta vivencia produz. À medida que diminui a necessidade de controle e 

vigilância (atividade racional), aumenta a possibilidade e intensidade da vivência. A música 

também influencia na intensidade com que se entra em vivência. 

Atemporalidade – a vivência é passageira. Seus efeitos é que apresentam duração no 

tempo.  

O tempo vivencial é o não tempo, ou o tempo atemporal, do ponto de vista 

cronológico, não podendo ser comparado ao tempo das ações cotidianas. Para uns, o mesmo 

tempo cronológico, em uma vivência, pode ser longo, para outros, breve. Acontece no 

momento presente no aqui-agora, constitui-se uma experiência de gênese atual. 

Emocionalidade - Freqüentemente a vivência dá origem a emoções. 

Dimensão cenestésica38 – É a sensação interna. Acesso aos sentimentos íntimos.  

                                                           
38 Cenestésico- adj.(ceno + estésio + iço ) Pertencente ou relativo à cenestesia. Cenestésico (cenestesia): 

sensação que o indivíduo experimenta, conscientemente de sua existência. Sensação que tem o indivíduo de 
que todas as funções orgânicas estão normais. Fonte: Anotações de explicações de Rolando Toro nas aulas 
durante a formação em Biodança (1995-1997). 
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As vivências são sempre acompanhadas de sensações cenestésicas. Pode-se sentir 

prazer, alegria, tristeza, bem estar, erotismo, força, envolvendo todo o organismo. Segundo 

TORO (2002, p. 31), esta é a via de acesso ao inconsciente vital39.   

Dimensão Ontológica – possui esta dimensão, por constituir a conexão íntima 

absoluta, ligada ao ser e a percepção de estar vivo: qualidades ontológicas.  

Dimensão psicossomática –  

 

 

A vivência representa a conjunção da unidade psicossomática, que está 
relacionado ao processo de transmutação do psíquico em orgânico e do 
orgânico em psíquico. Há vivências que produzem desorganização e, 
conseqüentemente distúrbios em níveis orgânico ou psíquico; há, ao invés 
disso, vivencias e integração que favorecem uma elevação do grau de saúde 
e vitalidade. (TORO, 2002, p. 31) 

 

 

A compreensão sobre o efeito da vivência em termos de aprendizagem e 

desenvolvimento integrado humano exige a diferenciação que Rolando Toro estabeleceu entre 

os conceitos de vivência, emoção e sentimento.  

Vivência significa nesta perspectiva, a sensação intensa de viver o aqui e agora, com 

forte componente cenestésico são experiências passageiras como, por exemplo: vivencias de 

plenitude, de segurança, e de prazer; Emoção, segundo Toro (2002) significa a resposta 

psicofísica de profundo envolvimento corporal representado pelos impulsos internos à ação; 

apresentam acentuada expressividade, por exemplo, alegria, raiva, medo; têm uma forte 

influência sobre o sistema neurovegetativo. Por esta razão, emoções violentas como raiva ou 

medo, repetidas com freqüência, induzem transtornos psicossomáticos. Emoções que não se 

expressam, acumulam-se nos órgãos; já os Sentimentos significam uma resposta mais 

elaborada nas confrontações das pessoas com o mundo. Os sentimentos são duradouros 

(memória), envolvem a participação da consciência, são diferenciados (preferências) e têm 

um caráter simbólico (por exemplo: amor, solidariedade, felicidade). 

                                                           
39 Considerando os conceitos já existentes do inconsciente pessoal de Freud e do inconsciente coletivo de Jung, 

Rolando Toro propõe o conceito de inconsciente vital. Segundo esse conceito, os estados de humor estão 
relacionados com a condição de equilíbrio, vitalidade e saúde do organismo. O inconsciente vital é o 
“psiquismo das células e dos órgãos”. Isso significa que cada célula tem uma memória, um sistema de defesa, 
afinidade e rejeição, solidariedade entre elas e uma riquíssima rede de comunicação. É um funcionamento 
integrado. E é esse psiquismo que dá origem aos estados de humor. Esse psiquismo é responsável pelas nossas 
respostas instintivas, defesa imunológica e adaptação ao meio ambiente. Fonte: Toro (2002) 
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As três dimensões (a vivência, as emoções e os sentimentos), estão presentes no 

circulo evolutivo que representa o processo e os resultados da vivência Biocêntrica. 

Esta caracterização contribui ao esclarecimento sobre a distinção entre a Vivência 

Biocêntrica e outras vivências correspondentes a outras metodologias. “A vivência 

Biocêntrica induz vivências de integração, pois elas implicam uma imediata e profunda 

conexão do individuo consigo mesmo”. (TORO, 2002, p. 30).  

A vivência Biocêntrica também se diferencia fundamentalmente em função do foco 

donde o educador Biocêntrico e ou o facilitador de Biodanza centra sua atenção e para onde 

dedica sua atuação, qual seja: na comunicação corporal/vivencial não “verbalizada”. Na 

perspectiva Biocêntrica, a potencialidade natural constitui este foco de atenção, cujo processo 

operacional considera a capacidade expressiva presente nos sujeitos em suas interações, 

mediados por uma fertilidade cultural, sem que a reflexividade ou a fala sejam determinantes 

e ou prioritárias. De acordo com Cezar Wagner, na dimensão reflexiva e na fala, encontram-

se, “além de valiosas expressões evolutivas, como a linguagem e a consciência, a 

parcialização, a fragmentação e a impossibilidade de totalização e realização do ser no 

mundo”. (GÓIS, 1995, p. 71). 

O mesmo autor destaca ainda, a fundamental compreensão de identidade como 

fenômeno de totalidade, “não abarcado pelo conceitual e sim pelo vivencial”, como abertura 

do fenômeno da vivencia ontológica. 

 

 

Por não se poder reduzir a vivencia em seu acontecer, sob pena de perdê-la 
em sua plenitude e essencialidade, o que é importante é simplesmente vive-
la. Nisto encontra-se o sentido mesmo da vivencia, ou da própria vida que, 
por ser ontológica, não pode ser determinada, apenas possibilitada. (GÓIS, 
1995, p. 71) 

 

 

Assim, a vivência Biocêntrica não se confunde com a experiência nem com a vivência 

ontológica de degradação, mas surge, de acordo com Góis (1995, p. 73-74), “da intensificação 

sensível e amorosa do corpo, de uma relação íntima corpo e mundo, uma corporeidade 

amorosa pulsando a partir de um mundo instintivo, pré-reflexivo, orgânico e relacional. Fonte 

donde brota a identidade presentificada como vivência Biocêntrica” . 
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Toro (1991) afirma que a identidade é permeável à música, ao movimento e ao 

contato, e atribui a estes três elementos a capacidade de possibilitar a deflagração da vivencia 

integradora. Tais elementos são pertencentes ao que ele denomina como um “mundo antigo.” 

Assim, criadas as condições sensíveis e amorosas, a vivência Biocêntrica é deflagrada. A 

partir de suas investigações ele classificou o que denominou como elementos primitivos, 

próprios da vida instintiva e arquetípica. São eles, a Música, a dança, o canto, o contato, a 

carícia, o rito, a pintura, a argila, a imagem, as árvores, os rios, o vento, as nuvens, os 

pássaros, a montanha, os animais, entre outros. Estes elementos primitivos são requisitos que 

proporcionam situações que possibilitam a vivencia, constituindo-se instrumentos 

metodológicos que criam as condições sensíveis que deflagram a vivencia Biocêntrica.  

Góis (1995) ressalta que a integração desses elementos em um método é essencial na 

possibilitação da vivência, mesmo sabendo-se que esse método não se constitui, 

necessariamente e por si só, como capaz de deflagrar a vivencia Biocêntrica, mas sim, tendo 

condições de possibilitá-la, aumentará a probabilidade de ocorrência dela. 

A metodologia da Biodanza, qual seja, a indução de vivências por meio dos exercícios 

de Biodanza, aumenta a possibilidade de ocorrência da vivencia Biocêntrica nos participantes. 

Tais exercícios facilitam a vivência integradora dentro de uma determinada linha de vivência, 

mediante a execução de um ou mais exercícios. 

Cada um no grupo é convidado à vivência mediante os exercícios. Mas para que 

ocorra a vivência Biocêntrica, é necessário que o participante se permita; abandone-se ao 

instante vivido, sem procurar controlar-se realizando movimentos controlados e 

estereotipados. Desta forma, uma pessoa pode fazer alguns exercícios no grupo de Biodanza, 

sem necessariamente “entrar em vivência” (vivência Biocêntrica) que significa passar pelo 

momento da vivência que a modifica. Que é restaurador.  

Ao entrar em vivência, saímos por um breve momento, do tempo cotidiano, 

cronológico (chronos) e entramos no tempo atemporal visceral (Kairós) que varia de acordo 

com a intensidade com que cada pessoa diferentemente vivencia. Ao sair deste breve estado 

de vivencia, acontece o aprendizado que envolve todo o organismo, contemplando as 

dimensões emocional, visceral e mais tarde, racional (no nível da consciência). 

Góis (1995) enfatiza a possibilitação da vivência proposta por Custódio Almeida 

(1994) utilizando a pertinente metáfora de uma “Porta Antiga”, para situar o “elo de 

transição” – um portal deflagrador de mudanças existências que a vivencia Biocêntrica 
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proporciona assim como também explica por analogia, como ocorrem tais mudanças 

existenciais. A possibilitação da vivência leva a este portal que é, pois, a vivência Biocêntrica. 

 

 

A possibilitação pode e é necessário levar à Porta Antiga, uma porta de vai-
e-vem entre as dimensões reflexivas e pré-reflexívas. Sendo ultrapassada no 
sentido, Cultura-Natureza, Espírito-Animal, chega-se à inocência, ao instante 
da intensificação espontânea da pulsação imanente-transcendente da 
identidade - momento de um brilhar envolvendo o corpo expressivo. A porta 
abre-se para o labirinto existencial, tessitura reticular de nossa realidade 
interior, e o mundo interior sob a proteção do âmnios grupal. Quando o 
participante passa pela porta, a situação metodológica desaparece e surge o 
ontológico, principalmente como vivência Biocêntrica, o instante onde a 
vida se faz plena no humano. (GÓIS, 1995, p. 74) 

 

 

Adverte Góis (1995) que em estado de vivencia, poderia o ontológico também surgir 

como vivencia desintegradora, na forma de crise, pavor ou angústia. Porém, a probabilidade 

de surgir a vivencia integradora, é muitas vezes maior, dada a potência da metodologia e 

principalmente por sua natureza reguladora, além de haver a presença nutritiva do facilitador 

e do âmnios grupal. O papel do facilitador é, portanto, muito importante neste momento. Por 

esta razão, este profissional tem uma formação específica, realizada nas escolas de formação 

de facilitadores de Biodanza.  

A função do facilitador de Biodanza é destacada tanto com relação às condições 

metodológicas, quanto de sua atuação depois da desaparição dessas condições. A passagem 

do metodológico ao ontológico exige, pois, muita atenção e entrega do facilitador, uma vez 

que o mundo vivido nesse instante é como descrito por Góis (1995), um mundo 

 

 

Intensamente corporal e mítico, rico de fantasias e imaginações. [...] de 
personagens e símbolos arquetípicos, um mundo pantanoso e oceânico, de 
pavor e de harmonia sem fim. Lugar inacessível ao pensar, próprio à 
inocência [...] onde fluxos poderosos de energia vital precisam ser 
manejados com amor e sacralização, a fim de manterem-se em seus leitos 
naturais e fluentes. Assim, nada-se em vez de afundar-se. (GÓIS, 1995, p. 
75) 
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Góis (1995, p. 75) propõe que, ao passar do metodológico ao ontológico “o facilitador 

deixa de ser profissional técnico ou professor, e torna-se pai, mãe, sacerdote ou xamã”.  

Discordando desta consideração, proponho que a pessoa que assume o papel de 

facilitar esta passagem seja sim, um profissional: o facilitador/professor de Biodanza. Este 

precisa ter a formação e titulação para ocupar este papel, assim como precisa realizar esta 

comprometedora atividade imbuído de outra lógica de operar profissionalmente, com a qual 

consegue ver a dimensão holística e sistêmica presente no processo e no individuo; donde, 

amorosidade, intuição, escuta sensível, sabedoria e acolhida, próprias destes “seres 

considerados iluminados” (o xamã, o sacerdote, a mãe), se façam presentes, enquanto 

indispensáveis à sua ação e enquanto configurantes justamente do caráter de profissionalismo 

que exige, pois, a formação de facilitador/professor de Biodanza.  

Este profissional precisa ter a capacidade e competência (= fazer o que lhe compete), 

de possibilitar a “expressão maior da vida instintiva, a fim de criar ou refazer a sua enredadura 

com o cultural, construindo e fortalecendo valores significativos para a vida, valores baseados 

no amor” (GÓIS, 1995, p. 75).  

A vivência Biocêntrica possibilita a expressão maior da vida instintiva, enfatizando e 

aflorando as necessidades autênticas, os sentimentos puros e plenos, e as capacidades do 

indivíduo; que o habilitam a criar ou refazer o seu entrelaçamento com o cultural, lugar onde 

as reais necessidades por vezes são confundidas com pseudo necessidades; onde o potencial 

pode ser abafado por não coincidir com características padronizadas; onde o medo de não 

corresponder às expectativas da cultura pode impedir a manifestação genuína do ser.  

Este entrelaçamento entre a vida instintiva e o cultural propicia o fortalecimento de 

valores significativos para a vida; valores baseados no amor. 

 

 

Quando isso acontece, a porta de vai-e-vem move-se fluidamente nos dois 
sentidos: cultura-natureza e natureza-cultura. A nova tessitura animal-
espírito pode dar-se pelo circuito restaurador, mas principalmente pelo 
circuito evolutivo que é a capacidade da pessoa viver na e com a cultura, 
transformando-a se necessário, mantendo seus potenciais e transcendendo. 
(GÓIS, 1995 p. 74). 

 

 

Aqui reside a efetiva contribuição da vivência Biocêntrica ao desenvolvimento de 

saberes que contribuam para a realização humana a partir de atitudes e postura ética. 
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A vivência Biocêntrica, que é o instante vivido no aqui e agora, e que se constitui em 

um momento singular e irrepetível, capacita à pessoa a uma conexão com um estado íntimo 

genuíno, capaz de intensificar sua identidade.  

 

 

3.4.4 Como opera a Vivência Biocêntrica 

 

 

Como já esclarecido, diferentemente de participar dos exercícios de Biodanza, a 

vivência, plena de sentido ocorre quando a pessoa deixa de se preocupar se seu movimento 

está correspondendo a padrões definidos, estereotipados, e entra em contato com seu 

movimento natural, que é pleno de sentido; que possibilita o encontro com os seus 

arquétipos40. Um mergulho ao íntimo. Então reconhece sua capacidade de vivenciar os 

sentimentos, se percebendo capaz de ações que acreditava não conseguir realizar, por medo 

ou desconhecimento. Ela percebe (com todo o corpo) que pode; que é capaz.  

As vivências repercutem na identidade de cada um, na medida em que influenciam nos 

estados orgânicos, emocionais e viscerais do indivíduo. 

Para compreender como opera a vivência em nível biológico e fisiológico, 

desencadeando aprendizagens significativas e assim proporcionando mudanças existenciais, 

faz-se necessário elucidar o funcionamento do organismo em nível fisiológico e biológico. 

Não sendo possível, nem necessário abranger estes dois aspectos em suas múltiplas 

dimensões e extensa organização, o farei de forma restritamente associada com o que diz 

                                                           
40 Arquétipo = (grego arché, antigo), é o primeiro modelo de alguma coisa. O termo "arquétipo" é usado por 

filósofos neoplatônicos, como Plotino, para designar as idéias como modelos de todas as coisas existentes, 
segundo a concepção de Platão. Arquétipo, na psicologia analítica, significa a forma imaterial à qual os 
fenômenos psíquicos tendem a se moldar. C.G.Jung usou o termo para se referir aos modelos inatos que 
servem de matriz para o desenvolvimento da psique. É uma herança comum a todas as pessoas. são imagens 
virtuais que representam uma potente reserva de energia que o homem desconhece (não tem consciência). A 
existência do homem em uma sociedade específica, em uma família específica, seu estilo de vida e sua escolha 
profissional pode ativar determinados tipos de arquétipos que favoreçam o equilíbrio emocional ou não. O 
arquétipo é um sistema autônomo, que pode ser mediado por um processo de conscientização e contato do 
homem com seus sentimentos, afetos e valores. Se o homem não se der conta de sua trajetória ela ocorrerá 
aleatoriamente e, o arquétipo faz parte do processo de individuação do ser humano. Ele (o arquétipo) situa-se 
no que Jung denominou de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o depósito de traços de memória 
(latente) herdados do passado ancestral e ontogenético... onde os arquétipos habitam, estruturando a 
possibilidade de possíveis experiências, uma vez, que herdamos a possibilidade de reviver experiências de 
gerações passadas embora, é claro, espera-se, com um toque pleno de inovação. Fonte: Toro (2002). Também 
em Blackburn (1997). 
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respeito ao que ora interessa: sua relação com os efeitos da vivência Biocêntrica no 

organismo. 

 

Operacionalização da Vivência Biocêntrica em nível biológico e fisiológico41 

As pesquisas atuais sobre as funções cerebrais indicam uma diferença de atividade 

entre os dois hemisférios cerebrais, que se ligam entre si pelo denominado “corpo caloso”. 

Algumas delas, segundo Toro (2002, p. 41), tendem a demonstrar que os dois hemisférios 

funcionam, até certo ponto, como dois cérebros separados que intervém de modo sincronizado 

no comportamento.  

Toro (2006) a partir do destaque realizado por Rof Carballo (1968, apud TORO 2002) 

com relação à importância da polaridade funcional do cérebro, esclarece a função de cada um 

dos hemisférios como sintetizado no quadro abaixo.  

 

Quadro 7 - Função dos Hemisférios cerebrais. Fonte: Toro (2002) 
Arquiencéfalo ou cérebro primitivo O neoencéfalo ou córtex cerebral 

Sede das funções automáticas, viscerais, da 
afetividade, do desejo sexual, da fome e de 
outros instintos. Este complexo, que é 
separado por uma fissura desde o outro lobo, 
é denominado “arquiencéfalo” ou cérebro 
primitivo. 

O córtex cerebral integra a percepção do 
mundo externo: ela é a sede do pensamento, 
da consciência e da reflexão (estas funções 
não estão localizadas em uma zona precisa), 
controla a atividade motora voluntária e 
coordena, ainda, a visceral. 

Hemisfério esquerdo Hemisfério direito 

É a sede da linguagem, assim como de todas 
as operações que requerem uma 
coordenação linear no tempo; também o 
pensamento analítico e as funções racionais e 
cognitivas dependem deste hemisfério. 
Associam-se ao lobo esquerdo, as operações 
lógicas, a matemática, a atividade simbólica, 
a metonímia, a capacidade de captar o 
significado, o conteúdo, o pensamento 
seqüencial, a análise e boa parte das funções 
da consciência. O hemisfério esquerdo 
tenderia a discriminar, a assinalar as 
diferenças mais do que perceber as 
semelhanças. 

É especializado nos processos e nas 
ordenações que não são lineares, mas 
espaciais; por exemplo, a geometria, a 
morfologia, as funções não verbais, táteis, a 
consciência musical, a percepção artística, a 
semelhança, a analogia, a simultaneidade, o 
significante, a poética, a forma, a síntese. 
Seria ainda a sede das funções unificadoras, 
integradoras, e, portanto, da dissolução das 
diferenças, de percepção gestaltica e 
holística. As atividades em que predomina 
este hemisfério são, por exemplo, escutar 
música, modelar os materiais plásticos, 
dançar. 

 

                                                           
41 Os parágrafos a seguir tratam de apresentar elementos que são necessários para a compreensão do que se esta 

formulando nesta tese. Não são, portanto elaborações, mas sim formulações elaboradas anteriormente por 
outros teóricos. Ou seja, são saberes de referência, ou referencial teórico. A exposição destes elementos toma 
como base o material para formação de facilitador/professor de Biodanza (os Tomos) e principalmente o livro 
de Rolando Toro, que apresenta a sistematização deste material como um todo publicado em 2002.  
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Considerando este parâmetro que diferencia as atividades cerebrais em cada um dos 

respectivos hemisférios, percebe-se que a cultura ocidental tem enfatizado um predomínio das 

funções do hemisfério esquerdo. Cabe ainda ressaltar, que o córtex cerebral (neoencefálica) 

inibe o conjunto das estruturas que constituem o cérebro primitivo. 

Considerando esta divisão, pode-se dizer que o paradigma Biocêntrico, principalmente 

por meio da vivência Biocêntrica, opera então com ênfase no hemisfério direito uma vez que 

a vivencia se constitui em uma metodologia não verbal, tem função integradora, estimula a 

sensibilidade tátil e a percepção musical. Toro (2002) considera que além dos benefícios desta 

metodologia há ainda o fato de estar ela, neste sentido, compensando o desequilíbrio 

provocado por uma cultura que tem historicamente privilegiado as funções cognitivas 

racionais e analíticas. 

As numerosas descobertas sobre as relações entre o sistema nervoso e os modelos de 

comportamento humano levaram Toro (2002) a estabelecer relações operacionais entre o 

organismo humano como um todo, em sua complexidade, e a vivência Biocêntrica, 

considerada como um sistema integrador na origem de novos modelos de comportamento que 

venham a responder às necessidades vitais básicas, visto que “a coordenação entre as funções 

biológicas do organismo e as exigências ditadas pela necessidade de sobrevivência 

deterioram-se com a aquisição dos modelos culturais de comportamento distantes das 

necessidades intrínsecas à vida”. (TORO, 2002, p. 42) 

Na mesma perspectiva, explica que a adaptação a estas necessidades se realiza por 

meio do sistema integrador-adaptativo límbico-hipotalâmico (SIALH), cujas funções 

correspondem à articulação do neoencéfalo e do arquiencéfalo. Reafirma que este sistema 

compreende estruturas diencefálicas, subcorticais e corticais, que desenvolvem funções de 

regulação do ambiente interno por meio da interação com os sistemas neurovegetativos e o 

neuroendócrino. Ao mesmo tempo, ele opera a seleção e o reforçamento das respostas 

apropriadas aos estímulos provenientes do ambiente externo em relação com a auto-

preservação da espécie.  

Assim, o que é bastante importante para a compreensão de como opera a vivência 

Biocêntrica e como produz aprendizagens significativas, desencadeando mudanças 

existenciais, é o fato de ser o Sistema Integrador- Adaptativo límbico-hipotalâmico 
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estreitamente ligado à expressão dos instintos, das vivências, das emoções e dos afetos. 

Ele contribui para a consolidação dos modelos de comportamento e influi sobre o córtex 

cerebral através de suas conexões neocorticais. O córtex cerebral (neocórtex) tem, por sua 

vez, funções inibidoras que agem sobre esse sistema e podem modelar o comportamento por 

meio de estímulos conscientes. (TORO, 2002, p. 42). 

O Sistema-Integrador-Adaptativo-Límbico-Hipotalâmico (SIALH) é responsável, de 

acordo com Toro (2002), pelas seguintes funções: controle do sistema neurovegetativo, 

regulação da fome e da saciedade, regulação da diurese, participação no controle do 

metabolismo de proteínas e carboidratos, Termorregulação, regulação cardiovascular, 

regulação vigília-sono, participação na regulação dos ritmos biológicos (gênese e regulação 

dos ritmos), participação na esfera de ação do comportamento sexual, produção de 

gonadotropinas hipofisárias, controle do inicio da puberdade, participação na expressão das 

emoções, reações agressivas, determinação da atenção, influência sobre a memória imediata e 

a participação na linguagem e na comunicação verbal. 

A vivência Biocêntrica tem sua representação fisiológica no sistema límbico 

hipotalâmico. 

De acordo com Toro (2002, p. 43), o lóbulo límbico possui dois importantes 

componentes, o hipocampo e a amígdala cerebral. Experiências místicas e estados de êxtase 

ocorrem graças à estimulação da parte média superior desse lóbulo. O hipotálamo é 

considerado um dos centros reguladores das emoções de raiva e de medo, de desejo sexual, 

dos instintos de fome e de cuidado da prole. Toro (2002) considerou as experiências 

realizadas por W. R. Hess (1952) as quais indicaram que a estimulação de certas áreas do 

hipotálamo e de certos núcleos do mesencéfalo provoca sensações de prazer, ao que 

desencadeou a compreensão de ser este o centro de controle dos processos digestivos, sexuais 

e excretores. 

Toro (2002) também ressalta que o sistema límbico-hipotalâmico compreende, ainda, 

as formações neurológicas correspondentes à esfera do comportamento flexível (adaptativo), 

da instintividade, da vivencia e da felicidade. Estas formações neurológicas são inibidas, 

controladas e moduladas pelos impulsos do córtex cerebral. 

 

 

] 
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O mecanismo da vivência Biocêntrica no SIALH 

Em estado de vivência, há uma diminuição temporária da função inibitória do córtex 

cerebral, mediante os exercícios (vivências integradoras de Biodanza) que ocorrem seja pela 

suspensão provisória da linguagem verbal (permanecendo-se em silêncio, salvo durante 

alguns exercícios particulares), seja pelo impedimento momentâneo da atividade visual (em 

exercícios feitos de olhos fechados) e da motricidade voluntária (em exercícios feitos com 

movimentos muito lentos), de modo a conseguir uma maior expressão dos impulsos límbico-

hipotalâmicos. Desta forma, a vivência Biocêntrica exerce função reguladora do equilíbrio 

neurovegetativo, mediante o equilíbrio/regulação do Sistema Nervoso Autônomo (SNA). 

Conforme Toro (2002), o Sistema Nervoso Autônomo (SNA) ou neurovegetativo 

constitui parte do sistema nervoso que comanda as diversas funções involuntárias que 

servem à conservação da vida: a atividade do coração, dos pulmões, do aparelho digestivo, 

dos órgãos sexuais e a motilidade dos vasos. Ele regula cada uma dessas funções e as 

coordena entre si, mantendo o equilíbrio necessário ao desenvolvimento normal da 

atividade somática e as relações desta com a atividade psíquica. Isso explica por que certos 

fatores emocionais podem provocar uma excitação do sistema nervoso autônomo ou, ainda, 

descompensar seu equilíbrio, cujas alterações dão origem a distúrbios psicossomáticos. O 

SNA é constituído por dois subsistemas: simpático e parassimpático que enervam 

simultaneamente cada um dos órgãos sobre os quais atuam, através dos seus respectivos 

neurotransmissores (noradrenalina e acetilcolina), em uma ação complementar e 

equilibrada. 

O Sistema Simpático age estimulando o metabolismo, o que exige um aumento da 

circulação e o correspondente aumento do ritmo cardíaco e da pressão arterial, predispondo o 

organismo, por exemplo, às reações de defesa, e produzindo possíveis respostas às situações 

de emergência; enquanto que o Sistema Parassimpático age como inibidor destas funções. 

Estas ações se invertem no aparelho digestivo, sobre o qual o parassimpático atua como um 

estímulo de peristaltismo intestinal e o simpático como inibidor. Estes dois sistemas operam 

alternadamente: quando um sistema está em atividade, o outro está em repouso. (TORO, 

2002). 

A vivência Biocêntrica estimula assim, apenas um ou outro dos sistemas de cada vez, 

por meio dos exercícios de reforço da identidade e de transe, com os quais, conforme esquema 

ilustrativo abaixo contribui para regular o equilíbrio neurovegetativo. 
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Esquema 8 - Efeito da vivência Biocêntrica no SNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando estas diversas ações, a vivência Biocêntrica produz a integração das 

funções ergotrópicas e trofotrópicas e conseqüentemente efeitos de harmonização do 

equilíbrio neurovegetativo, conforme quadro explicativo abaixo: 

 

Quadro 8 - Distinção dos estados vegetativos do Organismo e a relação destes com os efeitos da Vivência 
Biocêntrica na harmonização do equilíbrio neurovegetativo. Fonte: Toro (2002, p. 44). 
 

Estado vegetativo do organismo ligado à atividade 
e à vigília 

Estado vegetativo do organismo ligado à condição 
de repouso e sono 

Ativação do sistema simpático 
ergotrópico 

(do grego, ergon = trabalho, atividade - tropé = 
transformação, mudança) 

Ativação do sistema parassimpático 
trofotrópico 

(do grego, trofé = nutrição - tropé = 
transformação, mudança) 

Estimulo dos mecanismos de luta e fuga Estado de relaxamento, proteção contra o 
estresse, renovação biológica e reparação 

orgânica. 
 

 

Exercícios que reforçam o senso de 
identidade: músicas com ritmo alegre e 
eufórico e danças com elas realizadas têm 
uma ação estimulante. 

Exercícios que induzem ao transe: 
A música lenta e suave, as danças com 
movimentos lentos, os estados de transe e de 
regressão integradora 

VB 

PROVOCANDO 

EFEITOS 

Aumento do ritmo cardíaco; 
Elevação da pressão arterial; 
Vasoconstrição da área que 
compreende o aparelho digestivo e 
urogenital; 
Afluxo do sangue em direção aos 
músculos que devem entrar em ação; 
Broncodilatação para permitir uma 
melhor ventilação. 

Diminuição do ritmo cardíaco; 
Aumento de secreção das glândulas 
lacrimais e salivares; 
Um acúmulo de reservas; 
Uma predisposição ao sono e ao 
repouso; 
Uma ativação do Eros em geral. 

ATIVAM O SISTEMA SIMPÁTICO ATIVAM O SISTEMA PARASSIMPÁTICO 
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De acordo com Toro (2002), o estilo de vida condicionado por nossa cultura estimula 

predominantemente as funções ergotrópicas em detrimento das funções trofotrópicas, o que 

causa um desequilíbrio neurovegetativo. A vivência Biocêntrica restabelece o equilíbrio 

perdido. 

Toro (2002, p. 45) afirma existir uma perfeita relação orgânica entre a psique, o 

sistema nervoso, as glândulas endócrinas e o sistema imunológico. E a partir desta elaboração 

ele propõe um modelo de interpretação da unidade funcional do organismo: o sistema psico-

neuro-endócrino-imunológico. A conexão hipotálamo-hipófise estabelecera a já conhecida 

relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Já a relação psico-neuro-endócrino-

imunológico, segundo Toro menos conhecida, se realiza através de neurotransmissores 

específicos (como endorfina, encefalina e dimorfina) e hormônios (como por exemplo, 

somatostatina, corticocosterórides, prolatina e os hormônios do crescimento). 

O sistema nervoso central desenvolve funções de relação com o mundo externo, 

enquanto o neurovegetativo regula a atividade visceral. O estimulo da motivação vital, o 

prazer cenestesico, o erotismo, a indução de tranqüilidade, são efeitos provocados pela 

vivencia Biocêntrica, que são análogos aos produzidos pela ação de alguns 

neurotransmissores e hormônios42.  

O quadro abaixo apresenta a relação entre os exercícios de Biodanza, as linhas de 

vivencia estimuladas e os respectivos efeitos, em relação aos neurotransmissores 

correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Rolando Toro no livro que está embasando este estudo, revela que os efeitos da vivencia Biocêntrica deverão 

ser ainda mais investigados, uma vez que o conhecimento de tais relações permitiriam processos de integração 
em níveis profundos por meio da vivência Biocêntrica. Toro (2002). 
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Quadro 9 - Os Neurotransmissores e suas respectivas funções e os exercícios/efeitos de Biodanza relacionados. 
Fonte: Toro (2002). 
 

 
Neurotransmissore

s/hormônios 

Efeitos Exercícios de Biodanza 
(vivências) 

Dopamina Tem efeito de elevar o humor e estimular o 
erotismo, 
Regula os movimentos e o funcionamento 
emocional; 
Relacionada a funções cognitivas: memória, aspectos 
emocionais. 

Exercícios da linha da sexualidade 

Endorfina Provoca prazer cenestesico Danças de prazer cenestesico; 
Danças da linha da sexualidade. 

Noradrenalina Provoca reações em situações de emergência; 
Aumento da pressão sanguínea; 
Participa no alívio da dor; 
Favorece a concentração e o desempenho; 
Proporciona bem estar e emoções positivas. 

Liberação da raiva; 
Desafios para o reforço da 
identidade  

Acetilcolina Induz ao relaxamento e favorece processos de 
reparação orgânica 

Exercícios de regressão e transe. 

Serotonina Regulação de humor; Trânsito intestinal, Ansiedade, 
Ritmo sono/vigília; Sensibilidade à dor; Atividades 
motoras; Funções cognitivas em geral; Modulador da 
atividade psíquica. 

Exercícios de reforço da 
identidade; 
Exercícios de integração afetivo-
motora. 

Histamina
43

 Intermediária nos fenômenos de origem alérgica Dar e receber continente (linha 
da afetividade) 

 

 

Desta forma, do ponto de vista orgânico, a vivência Biocêntrica atua aumentando a 

secreção dos hormônios naturais, ativando assim a expressão genética. Tais vivências são 

suscitadas mediante os exercícios de estimulação da vitalidade, do repouso, do erotismo, da 

alegria de viver e de ser parte integrante do universo.  

Vivências específicas ativam a produção de determinados neurotransmissores e de 

hormônios, (por exemplo, sexuais, supra-renais, tireóideos), que agem como fatores de 

estimulação da expressão genética, interferindo como ecofatores positivos no estado geral do 

organismo, conforme esquema ilustrativo abaixo. 

 

 

 
                                                           
43 Sendo intermediária nos fenômenos de origem alérgicas, está presente quando ocorre asma, urticária e quando 

se dão reações anafiláticas devido a drogas, picadas de inseto, entre outras. O choque anafilático é a forma 
mais grave de reação alérgica e é desencadeado pela liberação Maciça de histamina no organismo que provoca 
a dilatação dos capilares e aumenta todas as secreções, havendo uma vasodilatação generalizada e a queda 
acentuada na pressão arterial que pode levar à morte num curto espaço de tempo. Fonte: 
http://web.ess.ips.pt/escola/Bioquimica/8CLE/GRUPO10/10.4.pdf.  
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Esquema 9 - Efeitos da Vivência Biocêntrica em nível orgânico. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

A partir das formulações de Toro apresentadas pode-se estabelecer uma síntese 

didática sobre como opera a vivência Biocêntrica em nível biológico e fisiológico, 

promovendo as transformações existenciais, mediante sua prática continuada a qual 

proporciona a integração humana e a renovação orgânica promovendo a reaprendizagem das 

funções originárias da vida.  

As funções originárias da vida, como a alimentação, o sono, a vigília, a sexualidade, a 

temperatura corporal, o ímpeto e a capacidade de luta e fuga, entre outras, são reguladas no 

Sistema-Límbico-Hipotalâmico que determina o comportamento sexual, a regressão, o 

comportamento emocional, e algumas funções cognitivas. Também intervém na mediação 

adaptativa com o mundo externo. Neste sentido, o sistema Límbico-Hipotalâmico desenvolve 

um importante papel, devido à presença de um grande número de neurotransmissores que têm 

ação relevante em todo sistema endócrino. 

Cada um destes neurotransmissores desenvolve numerosas funções de controle sobre 

outros hormônios, regulando em grande parte o sistema hormonal do organismo. Portanto o 

sistema Límbico-Hipotalâmico desempenha a função de uma verdadeira ponte de 

comunicação entre o cérebro e o sistema endócrino. 

Exercícios e situações de grupo 

Ativam as emoções 

 

Sistema 
nervoso 

Modifica o estado dos 

estímulos internos do 

organismo e o consumo 

de energias 

 

Estímulos 

proporcionad

os pela 

Educação 

Biocêntrica = 

eco-fatores 

positivos 

Estimulam 

especificamente 

determinados 

neurotransmisso

res 
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Por sua vez, o cérebro exercita uma função de controle e de modificação sobre a 

emissão dos hormônios hipofisários, que são completamente fora de controle de nossa 

vontade e consciência. 

O córtex cerebral possui funções inibidoras sobre o sistema límbico-hipotalâmico e 

pode modular o comportamento instintivo mediante estímulos inibidores conscientes. A 

evolução cultural tem crescido paralelamente ao reforço das funções adaptativas, enfatizando 

as funções corticais. O efeito desta inibição dos instintos tem constituído uma progressiva 

repressão dos impulsos de vida. 

A metodologia da Educação Biocêntrica, com relação à vivência Biocêntrica consiste 

na indução de vivências integradoras, mediante a música, o canto, a dança e situações de 

encontro. A indução de vivências integradoras das funções originárias de vida, que são 

localizadas no sistema Límbico-Hipotalâmico, mediante a vivência Biocêntrica, induz a 

produção e/ou ativação de neurotransmissores presentes nos centros do hipotálamo (e no 

cérebro em geral) que por sua vez controla todo o sistema hormonal e emocional do 

organismo.44O estimulo do sistema Límbico-hipotalâmico, não significa que os indivíduos 

irão perder sua capacidade adaptativa e de controle consciente. Mas sim representa o resgate 

das forças originárias do instinto as quais regulam a saúde e elevam o ímpeto vital. A vivência 

Biocêntrica atua psicobiofisiológicamente, possibilitando a capacidade de sentir com 

intensidade e compromisso corporal o “aqui e agora”, desencadeando aprendizagens 

significativas e promovendo mudanças existenciais. Este é o mecanismo de atuação da 

vivência Biocêntrica. Produz efeitos na saúde ativando a totalidade do organismo gerando 

processos adaptativos e integrativos. Ativando o sistema neuromotor com os exercícios – a 

dança – restabelece os circuitos cardiorrespiratórios, neuroendócrinos, imunológicos e 

emocionais, produzindo a autorregulação, a renovação celular e orgânica e a otimização da 

homeostase. 

A metodologia proposta por Rolando Toro compreende o organismo como uma 

totalidade integrada na qual cada dimensão está relacionada de forma interdependente. Os 

mecanismos da vivência Biocêntrica no organismo, descritos acima, correspondem à 

Integração humana e a renovação orgânica, sinalizados constituintes e mobilizadores da 

                                                           
44 TORO & SANT’ANNA. . Tomo - Curso de Didactas y Perfeccionamiento para professores de Biodanza. Sem 

data ou numeração de página. Obtive este material quando realizei minha formação de didatas no Chile em 
1998. 
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operacionalização do sistema Biodanza, que por sua vez opera através da vivência 

Biocêntrica.  

A integração humana e a renovação orgânica promovem o reaprendizado das funções 

originárias da vida.  Das ações neurofisiológicas, a vivência Biocêntrica desencadeia ações 

terapêuticas e de reabilitação existencial. Através dos exercícios de transe e regressão é 

possível se obter a restauração de padrões de respostas fisiológicas integradas quando estes 

estão alterados. A vivência Biocêntrica otimiza assim, os sistemas de integração, ou seja a 

unidade psico-neuro-endócrino-imunológica. 

Os mecanismos de ação terapêutica nesta abordagem atuam estimulando a “parte sã” 

do indivíduo, que são as funções integradoras. Com isso, as dificuldades e fracassos frente aos 

temores existenciais podem ser compensados e transformados. Desta forma, desencadeia a 

reaprendizagem das funções originárias da vida. E por isso, esta metodologia terapêutica 

possui um potencial pedagógico valiosíssimo.  

 

 

3.4.5 A vivência Biocêntrica como desencadeadora de Aprendizagens 

significativas45 

 

 

As aprendizagens desencadeadas pela vivência correspondem a um aprendizado 

visceral, que habilita a pessoa às mudanças e leva à saúde. Produz modificações internas 

restauradoras no indivíduo. Provoca insights; novas aprendizagens. Propicia transformação de 

uma etapa à outra, possibilitando que o indivíduo processe de forma diferente um sentimento; 

uma idéia que fazia a respeito de alguém ou de uma situação e ou principalmente, de si 

mesmo.  

Assim, uma pessoa que tinha dificuldades de contato, e por esta razão não conseguia 

expressar seu afeto às pessoas amadas (pai, mãe, filhos), por exemplo, ao passar pela vivência 

de contato e continente em Biodanza, pode reparentalizar o estado que a impede de 

                                                           
45 Por aprendizagem significativa entende-se o mesmo significado atribuído por Carl Rogers para quem “uma 

aprendizagem é mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação, 
quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes e 
personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimentos, mas que 
penetra profundamente todas as parcelas da sua existência.” (ROGERS, 1988) 
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manifestar o afeto, modificando a atitude, passando a ser capaz de fazer o que não conseguia 

– neste caso exemplificado, manifestar o afeto através do contato. 

Isto ocorre porque durante a vivência Biocêntrica a pessoa se reencontra com a causa 

do bloqueio que é a causa de sua dificuldade. A através do contato afetivo com os 

participantes do grupo, e da emoção deflagrada pela música, a pessoa mergulha na causa do 

bloqueio, neste momento, com outra emoção; e amparada pelo continente afetivo que o grupo 

proporciona, desencadeia um processo onde é atribuído outro sentimento àquele fator que 

prejudicava a manifestação do afeto e causava a dificuldade de estabelecer contato.  

A continuidade de vivências, seguida da elaboração cognitiva, possibilita ampliar a 

coragem que teve com o grupo, mediante a emoção deflagrada pela música em estado de 

vivencia, levando-a para além dele, vindo a expressar seus sentimentos para com as pessoas 

com as quais, antes da vivência, não conseguia expressar. Superando o problema que o 

sofrimento ocasionava em distintas dimensões em sua vida.  

 

 

3.5 O processo cognitivo na perspectiva da Educação Biocêntrica – o sabor do saber 

da arte. 

 

 

Para Toro (2002) a aprendizagem é processual e vivencial, e a vivência Biocêntrica 

é um instrumento indispensável deflagrador de três níveis de aprendizagem necessários ao 

processo cognitivo, a saber: os níveis cognitivo, vivencial e visceral.  

Cada um destes níveis exerce funções diferenciadas, mas estão “neurologicamente 

relacionados, e podem condicionar-se reciprocamente, embora possuam uma forte 

autonomia”. (TORO, 2002, p. 30). 

O Nível de aprendizagem visceral ou instintivo tem origem na sabedoria instintiva 

considerada por Toro (2006) como uma inteligência cósmica. Corresponde a um aprendizado 

genuíno, advindo de capacidades inatas de responder a estímulos facilitando adaptações e à 

conservação da espécie, ao que produz modificações existenciais restauradoras onde todo o 

organismo aprende. O Nível de aprendizagem vivencial mobiliza um estado de consciência 

que leva a ação capaz tanto de adaptação e fluidez, como de estabelecimento de limites, 

discernimento e seletividade levando á saúde e à conservação da vida como um todo. Está 
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relacionada à dimensão ontológica, uma vez que estabelece contato com à profundidade do 

ser, ou o acesso à identidade. Instinto e vivência se encontram profundamente ligados e 

formam parte de nossa raiz biológica de vinculação com a vida. (TORO, 2006). O Nível de 

aprendizagem cognitivo representa a dimensão da consciência onde ocorre a percepção dos 

significados e onde se processa ao mesmo tempo as significações. A percepção dos 

significados que afetam a existência pode influenciar sobre o emocional e o visceral. Este 

nível precisa acolher os outros dois. “O fenômeno da aprendizagem envolve todo o organismo 

e não apenas as funções corticais”. (TORO, 2002, p. 30). 

Quando um aprendizado não compreende estes três níveis, os relativos 

comportamentos resultam dissociados, como exemplifica Toro: “Assim, por exemplo, uma 

pessoa pode racionalmente, pensar que tem o direito de exercer livremente sua sexualidade, 

enquanto emocionalmente pode experimentar o medo ou insegurança, e visceralmente pode 

sofrer uma diarréia nervosa”. (TORO, 2002, p. 30). 

A integração dos níveis de aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento de 

uma pessoa coerente, integrada e saudável. Pode-se observar uma forte relação com a 

manifestação da identidade.  

Do ponto de vista científico-cognitivo-Biocêntrico, as guerras e as formas de barbárie 

são atividades que revelam ineficiência com relação aos processos cognitivos, uma vez que 

estes têm demonstrado ausência de inteligência: não há nenhuma justificativa para a mente 

humana construir formas de destruição da própria vida ou de evoluir a partir de estilos de vida 

artificiais e estéreis.  

Para Toro, a integração dos três níveis de aprendizagem (visceral, vivencial e 

cognitivo) desenvolve uma inteligência que mobiliza todas as faculdades intelectivas: a 

inteligência afetiva. 

A afirmação de uma inteligência afetiva e a proposição de processos educativos que 

reconheçam e considerem a afetividade como base para o desenvolvimento da inteligência 

exige, no entanto, o esclarecimento de que afetividade não é o mesmo que emoção e que, 

portanto, não estamos propondo uma inteligência emocional e sim uma inteligência afetiva. 
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3.5.1 Diferença entre emoções e inteligência: o movimento das mãos e o bordado 

 

 

Limites e importância das emoções no processo cognitivo. 

As emoções constituem característica importante que exige atenção nos processos 

educativos. Primeiramente é necessário o conhecimento por parte de quem assume o trabalho 

com educação (professores e demais profissionais) do significado deste conceito e 

principalmente do lugar que ocupa nos processos educativos. Emoções não são sentimentos. 

“Do ponto de vista biológico, são disposições corporais dinâmicas que definem os distintos 

domínios de ações em que nos movemos”. (MATURANA, 1997 p. 15).  

Por esta razão, quando as emoções se modificam, se modificam também as ações. 

(agimos diferentemente, quando estamos com raiva, ou alegres, apaixonados, ou com medo). 

Portanto, enquanto disposição corporal, abrupta e sem duração no tempo, as emoções não 

podem caracterizar categoria a ser objetivada como fim a ser alcançado no processo 

educativo.  

Desta forma, é necessário estar muito atento aos propósitos, quando se ouve falar em 

uma proposta de educação emocional, por exemplo. Não podemos relacionar conhecimentos 

produzidos e aprendizagens desenvolvidas com emoções, uma vez que estas são passageiras. 

Porque as aprendizagens produzidas em um processo educativo objetivam duração no tempo. 

Por isso são denominadas aprendizagens.  

Por outro lado, há que se ter muito cuidado com o propósito de educar as emoções. 

Tratando-se de respostas psicofísicas de profundo envolvimento corporal e de acentuada 

expressividade, elas são necessariamente autênticas. Expressam justamente, uma disposição 

corporal espontânea. Uma vez controladas, não representam mais um impulso natural. Não 

mais representariam uma emoção natural.  

O controle das emoções, no sentido de impedir sua manifestação genuína, substituindo 

o que seria naturalmente expresso, pode representar a negação da manifestação autêntica de 

cada um, levando a repressão e à alienação do indivíduo. Também pode provocar um 

distanciamento da pessoa, dela própria. Ou seja, fazer com que a pessoa (no caso de um 

processo educativo) se desenvolva sem entrar em contato com suas emoções originais. Sem 

conhecer suas próprias emoções. O que pode desencadear em bloqueios emocionais, ou fazer 
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com que, na tentativa de corresponder às expectativas, o indivíduo se esforce por demonstrar 

algo que não corresponda à sua emoção autêntica, negando seu estado natural.  

Na medida em que emoções desencadeiam sentimentos, esta negação, quando 

repetidas pode causar dissociações: quando o que se manifesta não corresponde ao que se 

sente. A negação das emoções nos processos educativos, portanto, além de prejudicar o 

processo cognitivo, pode causar patologias.  

Por outro lado, sem a pretensão, por parte do educador de “regular” as emoções dos 

sujeitos, mas sim as reconhecendo e permitindo a manifestação genuína, estas representam 

dimensão fecunda no processo educativo. Vejamos como isso ocorre.  

A permissão e incentivo da manifestação das emoções a partir da delimitação do lugar 

que ocupam no processo pode proporcionar ao sujeito a descoberta de si mesmo: a partir do 

contato com suas emoções, pode reparentalizar sensações, resinificando sentimentos (o que 

representa o momento da vivência Biocêntrica). O que desencadeia novas e significativas 

aprendizagens.  

Concordando com Maturana (1997), as emoções constituem o processo cognitivo. Elas 

fazem parte da vivência. A educação vivencial produz aprendizagens significativas. E para 

Rolando Toro, as emoções são estruturantes da aprendizagem vivencial.  

Um exemplo de como este domínio de conhecimento poder ser significativo, num 

processo de educação, é a dinâmica utilizada pelo professor Marcelo Pelizzoli46, ao colocar 

em prática a metodologia da Comunicação Não Violenta (CNV) 47 nos cursos de Formação 

em gestão participativa de Unidades de Conservação, promovida pela AMANE48: Esta 

dinâmica foi por mim analisada e sistematizada e encontra-se publicada. (COELHO, et. al., 

2010).  

A dinâmica acontece com um grupo de gestores, que estão no momento discutindo 

(aprendendo) como trabalhar com os conflitos existentes na gestão das Unidades de 

                                                           
46 Professor de Filosofia da UFPE e docente da AMANE- Associação para Proteção da Mata Atlântica do 

Nordeste. 
47 A ''Comunicação Não-Violenta'' (CNV) é um modelo desenvolvido por Marshall Rosenberg que busca que 

os povos se comuniquem de maneira eficaz e com empatia. Enfatiza a importância de expressar com 
observações, sentimentos, necessidades e ordens de clareza uns aos outros, de maneira que evitem uma 
linguagem classificatória que rotule ou enquadre os interlocutores ou terceiros. Fonte: ROSENBERG, 
Marshall. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. 1ed. 
São Paulo:Ágora, 2006. 

48 A Associação para Proteção da Mata Atlântica do Nordeste (AMANE) é uma organização sem fins lucrativos 
e fins não econômicos, cuja missão é proteger e recuperar a Mata Atlântica do Nordeste, por meio da 
conservação da biodiversidade e do desenvolvimento de benefícios socioambientais. 
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Conservação - UC. Consiste numa dramatização, na qual cada participante do grupo assume 

um papel que represente os diferentes interesses inerentes à dinâmica desta área que, pelo fato 

de ser legalmente protegida, deveria estar sendo efetivamente preservada; ao mesmo tempo, 

representa o espaço ideal de exploração dos recursos naturais - o que provoca grande 

insatisfação naqueles que vêm na delimitação legal destas áreas (como área de conservação 

cuja exploração de seus recursos naturais é proibida ou limitada) um prejuízo do ponto de 

vista do desenvolvimento econômico. O que se configura um problema, gerando os conflitos.  

Assim, cada participante representa um papel: o de quem preserva (ambientalista); o 

de quem administra (governo-gestor); o de quem explora (proprietário de grandes áreas), o de 

quem vive dos recursos naturais (comunidades indígenas, pequenos agricultores, comunidades 

tradicionais), o de quem convive alheio ao processo, mas faz parte dele enquanto cidadão 

(sujeito urbano). A dinâmica propositalmente provoca conflitos e faz com que as pessoas 

encarnem o papel desencadeando distintas emoções.  

Em um segundo momento troca-se os papeis. Após a representação, abre-se para 

comentários sobre o que cada um vivenciou e como percebeu os outros e o todo, o que 

possibilita uma percepção sobre as emoções vivenciadas e sobre como cada um lida com suas 

emoções. É bastante comum durante a dramatização os participantes se exaltaram, como se o 

papel assumido fosse real. Alguns choram, ou perdem o controle. É também recorrente o 

depoimento, posterior, de que foi extremamente difícil a troca de papéis, devido ao fato de 

serem opostas as emoções que decorrem de cada papel. Quando a pessoa que primeiramente 

assumiu o papel do ambientalista depois tem que assumir o papel do fazendeiro, por exemplo. 

Este é um exemplo de como considerar a dimensão das emoções, de forma planejada, 

com a intencionalidade de trabalhar pedagogicamente o desenvolvimento cognitivo. Neste 

caso, as emoções deflagradas não são julgadas. Não é necessário camuflar a emoção. O 

facilitador solicita que cada participante somente perceba a emoção desencadeada, para 

provocar o autoconhecimento sobre como cada um é capaz de lidar com diferentes situações 

desafiantes. 

Esta atividade, embora não se configure na vivência Biocêntrica, representa uma 

vivência significativa em Educação Biocêntrica.  

Maturana reflete sobre a influência que as emoções exercem sobre as atitudes do 

individuo, exemplificando com a seguinte situação hipotética: al llegar a la oficina uno 
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declara que piensa pedir um aumento de sueldo al jefe, y La secretaria amiga dice: no le pidas 

nada hoy porque está enojado, no te va dar nada. (MATURANA, 1997 p. 16) 

Conhecer suas próprias emoções e aprender a lidar com elas sem manipulação leva a 

pessoa à sabedoria de que as ações decorrem das emoções. Por esta razão, uma discussão 

pode ser muito mais agressiva se realizada sob o domínio de uma emoção de raiva, do que 

após ter passado a emoção, mesmo que a razão da discórdia ainda esteja presente. A discussão 

no afã da emoção impede que se ouça o outro. Impede que se reconheça o outro. Causa uma 

atitude egoísta. Produz relações insustentáveis onde cada um, imbuído em suas emoções, fica 

cego diante o outro; torna-se indiferente ao outro. Não consegue sair de si e se abrir à relação 

com o outro. Impede a relação de alteridade. 

Impulsos emocionais também desencadeiam atitudes prejudiciais do ponto de vista 

ético quando atitudes impulsivas causam prejuízos ao outro. A repetição destas atitudes que 

num primeiro momento é impulsiva, com base na emoção, pode se tornar um hábito 

(deixando de ser uma emoção). Ao se transformar a emoção, transforma-se a ação. A 

consciência de que as emoções desencadeiam ações pode levar a atitudes mais sábias de 

cuidado, compromisso e responsabilidade. Trata-se da necessidade de se reconhecer as 

emoções mediante um processo de reflexão que é integrado e não dissociado. Ou seja, quando 

a emoção é reconhecida e acolhida, deixando mais clara as necessidades viscerais, também 

são reconhecidas e acolhidas num processo cognitivo que assimila e propicia atitudes 

coerentes.  

É o espaço de convivência onde o eu é capaz de ouvir, aceitar e acolher o outro em 

suas diferenças, o que representa a relação de alteridade. É ético porque somente um espaço 

de convivência baseado na acolhida e não na indiferença leva à ética. Reconhecer o valor das 

emoções nos processos de aprendizagem é possibilitar o autoconhecimento e aceitação de si 

mesmo evitando atitudes egoístas. O egoísmo que impede à abertura ao outro, que impede a 

alteridade é muitas vezes fruto de emoções negadas e frustradas.  

Sendo assim, não se trata de propor aprendizagens baseadas nas emoções, sob pena de 

estarmos contribuindo às aprendizagens que se esgotariam (talvez sendo esquecidas) quando a 

emoção for embora. Todavia, em uma educação vivencial, as emoções encontram lugar 

importante.  
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A vivência leva ao contato com as emoções, provocando transformações que quando 

chegam ao nível da consciência, representam aprendizagens significativas – àquelas que 

proporcionam mudanças existenciais em direção às atitudes éticas.  

Daí a necessidade de se resgatar as emoções no processo cognitivo, delimitando seus 

limites e possibilidades e superando a concepção historicamente equivocada que atribuíra à 

razão desprovida de emoções e sentimentos a diferenciação e singularidade do humano. 

 

Das emoções à afetividade como estruturante de saberes – dos bordados à 

Identidade do filé 

As emoções desencadeiam sentimentos. E os sentimentos, facilitam ou dificultam o 

processo de aprendizagem e desenvolvimento, na educação. Como esclarecido anteriormente, 

os sentimentos constituem uma resposta mais elaborada e complexa na interação da pessoa 

com a realidade que a cerca.  

De acordo com Toro (2002), a afetividade é um sentimento desencadeador de uma 

inteligência que age como impulsionadora de todas as faculdades intelectuais, de modo a 

desencadear saberes a favor da vida. Ademais, por tratar-se de um sentimento que gera 

empatia e é resultante de emoções positivas, proporciona abertura do sujeito frente aos objetos 

de conhecimento e frente ao/s Outro/s nas relações. Assim como Rolando Toro, outros 

cientistas e pensadores tem afirmado que a afetividade é um componente essencial para a 

estrutura da inteligência demonstradas através de diversos estudos sobre a relação entre a 

dimensão afetiva e a inteligência, dos quais Rolando Toro (1999, p. 18) se inspira para 

construir suas elaborações. 

 

a) A motricidade tem um núcleo afetivo de base. Os recentes estudos de Lapierre 

propõem a busca do núcleo afetivo do transtorno motor e revelam uma missão 

profunda acerca dos intrincados fatores emocionais que intervém no movimento 

humano. 

b) A. Gesell em sua “Embriologia da Conduta!”, indica a importância do fator 

afetivo no desenvolvimento da motricidade. 

c) Durante as sessões de Biodanza, o fator afetivo-erótico se manifesta 

ostensivamente na organização do movimento. 
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d) Piaget investigou profundamente a relação entre percepção e motricidade. (já 

foi mostrada aqui a relação entre percepção e afetividade). 

e) A percepção, por sua vez, é modulada pela afetividade, segundo Ames. 

f) A memória é seletiva. Na organização das recordações, a afetividade exerce 

forte intervenção. 

g) A aprendizagem da linguagem é estimulada pela afetividade, segundo Noam 

Chomsky. 

A partir de suas investigações considerando as elaborações apresentadas, Rolando 

Toro propõe uma inteligência afetiva que impulsiona os núcleos de percepção, motricidade, 

memória, aprendizagem, linguagem e expressão ilustrada na figura abaixo. 

 

Esquema 10 - Dimensões da Inteligência Afetiva Elaborada por TORO (2001) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toro (2006) afirma que a vivência tem uma dimensão ontológica que nos comunica 

com a profundidade de nosso ser; possui, além disto, uma influência reguladora quando 

contém uma qualidade afetiva. Estas duas instâncias, instinto e vivência, se encontram 

profundamente ligadas e formam parte de nossa raiz biológica de vínculo com a vida. 
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Diferente da emoção, o sentimento possui duração no tempo. Envolve a memória. 

Lembramos de algo ou alguém que nos provoca sentimentos (bons ou ruins) ao evocar algo, 

que traz à lembrança a situação vivida. Assim, por exemplo, uma canção pode nos remeter a 

um estado de ternura decorrente do sentimento elaborado, ao vivenciar determinada situação 

que envolveu a canção. Por envolver a participação da consciência, os sentimentos são 

diferenciados e seletivos. Os sentimentos nos remetem à preferência de alguém, alguma coisa 

ou situação, e negação de outras.  

Durante um curso onde eu ministrava uma aula sobre antecedentes míticos e 

filosóficos em Biodanza para formação de facilitadores, uma participante retirou-se de uma 

das sessões de Biodança. Porém outras foram realizadas intercaladas com as explicações 

teóricas e as dinâmicas realizadas. Num dado momento, a participante relatou que estava 

considerando muito produtivo o curso, gostando das dinâmicas, das explicações e 

principalmente das vivências. Sentiu uma forte vontade de ter permanecido nos exercícios, na 

ocasião em que abandonara a sessão. Mas não conseguiu ficar, porque a minha voz a remetia 

(a fazia lembrar) a voz de alguém, cuja relação com ela era muito conflituosa. Ao ouvir 

minha voz nas explicações teóricas ou nos exercícios, não havia problemas; nestas atividades, 

eu estava causando uma excelente impressão. Mas durante a vivência, num estado regressivo, 

ela não conseguia distinguir conscientemente eu da outra pessoa, e minha voz a incomodava. 

No estado de vivência, minha voz a impedia de continuar porque a sensação ao ouvir (neste 

caso a voz da outra pessoa em mim) lhe despertava uma emoção que causava dor e 

desconforto. 

Este exemplo refere-se a uma pessoa que está no final da formação para professor em 

Biodanza. Tem formação em psicologia clínica. Talvez tal realidade a possibilitou ter 

consciência e discernir o que estava acontecendo, não prejudicando seu aproveitamento com 

relação ao trabalho realizado. No entanto, muitos casos semelhantes ocorrem com crianças e 

adolescentes, por exemplo, sem que eles tenham condições de assimilar o que esta ocorrendo, 

e com isso apresentam dificuldades em participar de atividades propostas o que acarreta em 

prejuízos com relação ao aproveitamento do trabalho e por vezes, punições ao estudante.  

O processo de aprendizagem pode ser prejudicado, em situações onde emoções mal 

elaboradas desencadeiam sentimentos que podem prejudicar o desenvolvimento cognitivo. 

Mais uma vez pode-se fazer associação com a ética. Neste caso, relacionada ao compromisso 

com o desenvolvimento pleno do indivíduo que um processo educativo assume. Conhecer as 

condições e possibilidades da aprendizagem e do desenvolvimento e os fatores que impedem 
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um e outro é um compromisso ético do educador. E perceber quais os problemas que 

atrapalham o desenvolvimento de uma criança, adolescente ou adulto é um compromisso com 

o outro. Estamos, portanto, tratando da dimensão da ética no nível das relações – ética vista 

como alteridade e da ética num sentido mais amplo, como compromisso político (pedagógico- 

institucional). 

O primeiro caso representa aprendizagens importantes ao desenvolvimento de um 

indivíduo adulto ético (ou não), uma vez que as atitudes de uma pessoa adulta têm forte 

relação com o que esta pessoa aprendeu e como se desenvolveu. O testemunho ensina mais do 

que qualquer discurso, sem falar nas “marcas” psicológicas que um estudante pode adquirir ao 

ser avaliado injustamente, através de um processo avaliativo restrito que desconsiderou 

elementos importantes, ainda que sutis e subjetivos. 

Estamos tratando de um desenvolvimento integral da pessoa e propondo que este pode 

contribuir ao desenvolvimento de pessoas éticas em uma sociedade onde se observa 

problemas neste campo. O esquema abaixo elaborado por Toro (1991) demonstra as 

características da inteligência afetiva a partir do desenvolvimento das potencialidades 

humanas e os respectivos sentimentos gerados.  
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Esquema 11 - Esquema da afetividade. Elaborada por Toro (2006, p. 185). 
 

CONDIÇÕES INICIAIS CARACTERISTICAS INTELIGENCIA AFETIVA FORMAS DE AFETIVIDADE 

Protovivências 

Vivências 

Erotismo 

(carícias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integração cortico-

diencefálica. 

 

 

 

 

 

Duração no tempo 

(freqüência) 

 

Afinidade profunda 

 

Fusão de duas 

identidades. 

  

Amor 

 

Amizade 

 

Ternura 

 

Solidariedade 

 

Compaixão 

 

Altruísmo 

 

 

A fim de esclarecer as diferenças entre sentimentos e emoções, Rolando Toro 

estabelece algumas diferenciações conceituais entre emocionalidade e afetividade em relação 

à inteligência, apresentadas no quadro a seguir por ele elaborado. 

 

Quadro 10 - Diferenças entre Emoções e Afetividade. Elaborado por Toro (2006). 
 

As Emoções Afetividade 

1 As emoções são transitórias. São produzidas no 
“aqui-agora”. 

Os afetos tem duração no tempo. 

2 Surgem frente a um estímulo específico 
(agradável ou desagradável). 

Tem uma evolução lenta a partir de afinidades 
profundas. 

3 Possuem um forte componente instintivo-
vivencial. 

Além do componente instintivo-vivencial, tem 
elementos de consistência e elaboração simbólica. 

4 Tem padrões expressivos neurofisiológicos 
(expressão facial e respiração) 

Tem um forte componente introspectivo que não 
se expressa através de padrões típicos. 

5 Tem tendência a manifestar-se através da 
motricidade e do sistema neurovegetativo 

Manifesta-se em níveis somáticos profundos do 
inconsciente coletivo e do inconsciente vital. 

 

Memória 

(evocação) 

 

Fantasia 

 

Simbolismo 

 

Consciência 

ética 
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(simpático-parassimpatico). 

6 As emoções não geram inteligência, mas 
comportamentos espontâneos. 

A afetividade gera inteligência relacional, 
amizade, ternura, compaixão. A afetividade 
promove a capacidade de identificação com 
outros. 

7 As emoções não induzem empatia, mas 
expressividade e contagio psíquico. 

A afetividade é a base da consciência ética. 

8  As emoções reforçam o ego. A afetividade dá acesso à transcendência 
(transcendem o ego). 

9 As emoções fundamentais são: raiva, medo, 
alegria e tristeza. 

A afetividade se expressa por: amor, amizade, 
empatia, solidariedade e consciência ética. 

10 Induzem atitudes de rechaço ou atração. Induzem sentimentos adaptativos de aceitação, 
compromisso ou generosidade. 

11 As emoções tem sua representação anatomo-
fisiológica no Sistema Integrador – Adaptativo – 
Límbico – Hipotalâmico (SIALH) 

A afetividade constitui uma função mais 
complexa. Está ligada à função de registro 
permanente e evocação da memória, à 
elaboração cortical de valores, à consciência ética, 
às estruturas simbólicas do inconsciente coletivo 
(arquétipos) e às variações endotímicas do humor 
(inconsciente vital). 

 
 

 

Com base nas investigações que tenho realizado, proponho dois acréscimos à 

formulação elaborada por Rolando Toro. A saber: no item (9), no quadro da afetividade, 

acrescento a alteridade, propondo que “A afetividade se expressa por: amor, amizade, 

empatia, solidariedade, alteridade e consciência ética”; no item (10), no quadro relacionado à 

afetividade, proponho que, a afetividade, além de induzir sentimentos adaptativos de 

aceitação, compromisso e generosidade, também induz a capacidade de dar limites, fazer 

opções e romper com o que é insustentável. 

 

 

3.6 A Inteligência Afetiva – a sutileza da beleza da arte 

 

 

Do ponto de vista cognitivo, Toro (2006) ressalta que toda elaboração simbólica é 

antecedida por um processo afetivo. Não é difícil compreender esta elaboração quando 

lembramos que aprendemos com mais facilidade aquilo ou com quem nos vinculamos 

afetivamente. 

A compreensão e significação passam pela faculdade intelectiva que é estimulada pela 

afetividade. 



257 

 

Para Toro, “uma definição mais essencial da inteligência, seria a capacidade afetivo-

motora de estabelecer conexões com a vida e relacionar a identidade pessoal com a identidade 

do universo” (TORO, 2006, p. 181) 

A afetividade está como um dispositivo ao desenvolvimento dos diferentes tipos de 

inteligência. A inteligência é desenvolvida pelo que nos afeta. Rolando Toro propõe uma 

concepção da gênese afetiva da inteligência: “a inteligência afetiva não é um tipo especial de 

inteligência. Todas as formas diferenciadas de inteligência motora, espacial, mecânica, 

semântica, social, etc., têm uma fonte comum: a Afetividade”. (TORO, 2006, p. 181) 

A análise sobre as relações entre inteligência, percepção, elaboração simbólica e nível 

de consciência, contribuem para esta proposição. Há uma estreita relação entre percepção e 

afetividade possível de se verificar, se observarmos atentamente qual o valor afetivo do que é 

primeiramente captado pela percepção. Para ilustrar este postulado tomarei como exemplo o 

processo de alfabetização na criança. 

O processo de alfabetização, realizado pela criança na perspectiva da psicogênese da 

Língua escrita de Emília Ferreiro49 ocorre através de etapas com as quais a criança vai 

construindo suas hipóteses até chegar à leitura e escrita. Como veremos, é a afetividade 

responsável pela atribuição de significados, dimensão fundamental para elaboração das 

hipóteses que levarão a criança a se desenvolver de uma etapa à outra.  

Madalena Freire, na obra A paixão de conhecer o mundo (1983), já enunciava que a 

criança precisa nutrir um sentimento de afeto pela professora, para se alfabetizar. Nos vinte 

anos em que atuei como professora alfabetizadora, realizei inúmeros testes para conhecer qual 

o nível de alfabetização, a criança se encontrava (considerando a psicogênese da língua escrita 

de Emília Ferreiro). Não raro as crianças estabeleciam relação cognitiva direta entre 

percepção e afetividade. 

A criança que se encontra no nível pré-silábico em seu processo de alfabetização, não 

estabelece ainda relação entre o som da letra e a escrita. A escrita é aleatória. O critério para a 

escrita encontra-se em elementos como, por exemplo, o tamanho do objeto escrito e a relação 

afetiva que tal objeto representa para a criança, demonstrando profunda relação entre 

percepção e afetividade. Assim, a palavra formiguinha, tem poucas letras, porque se trata de 

algo pequeno (AWVI); mas a palavra mãe, em geral, tem muitas letras (VBHTRKGAQNL). 

                                                           
49 Ver: FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. POA, Artmed, 1986 
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A quantidade de letras utilizada para escrever a palavra pai, variava de acordo com a relação 

afetiva que a criança estabelecia com o pai. 

Nos adultos este fenômeno ocorre quando se capta pela percepção, prioritariamente, 

aquilo que representa maior valor afetivo.  

 

 

As relações entre percepção e afetividade já foram demonstradas nas 
investigações sobre a percepção em ‘habitação de perspectivas alteradas de 
Ames’. O tamanho dos personagens, vistos através de um orifício na 
habitação construída por Ames, é percebido completamente diferente 
segundo o grau da relação afetiva existente entre o observador e a pessoa 
observada. Isto significa que a afetividade organiza a percepção. Durante as 
experiências alucinógenas, muda violentamente a percepção de cores 
segundo a qualidade da afetividade e do humor. Nos estados depressivos 
profundos, as cores são percebidas opacas e sem vida. Na psicose, a 
percepção de formas, espaços, tempo e cores muda com as alterações 
estruturais da afetividade. (TORO, 2006, p. 181) 

 

 

Toro (1999) analisa os estudos sobre as relações entre o modelo da árvore da 

Inteligência e o modelo psicossomático, que sugere que a inteligência humana se bifurca em 

dois grandes ramos: um predominantemente cognitivo-racional (hemisfério esquerdo); outro 

efetivo-sensível (hemisfério direito) 

 

Figura 4 – Árvore dos hemisférios cerebrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isso, convida a fazer uma reflexão crítica com relação às tradicionais concepções 

que explicam a operacionalização da inteligência em nível cerebral principalmente com as 

Cognitivo-Recional 

Hemisfério Esquerdo 

Afetivo-Sensível 

Hemisfério Direito 
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classificações divisórias dos hemisférios cerebrais que apresentam o predomínio de certas 

funções mentais em cada hemisfério. 

 

 

Algunos autores han afirmado que, em realidad, tenemos dos cérebros. Esto 
no es asi. Ambos hemisférios mantienen, através del cuerpo calloso, uma 
gran cantidad de conexiones que se retroalimentan, de modo que las 
bifurcaciones de cada hemisfério son perfectamente complementarias. 
(TORO, 1999, p. 15 

 

 

Na coletânea de textos reunidas no TOMO La Inteligência Afectiva – La unidad de la 

mente com el universo, organizada pela IBF em 1999, Toro apresenta um esquema para 

procurar ilustrar sua afirmação de que, a proposição onde cada hemisfério cerebral recebe 

denominações específicas, indicando funções diferentes, configura-se uma esquematização 

didática, e não representa, por isso, uma localização rígida e um funcionamento  isolado. 

Ambos os hemisférios se retroalimentam neurologicamente para integrar a experiência, o que 

se aproxima das proposições sistêmicas de Fritjof Capra e Humberto Maturana de mente como 

processo. “La influencia del tálamo y de otros centros inferiores del encéfalo tienen también 

um papel importante em la interpretación de las sensaciones. Debemos pensar em conjunto y 

en sistemas integrados si queremos comprender algo respecto a los seres vivos. (TORO, 1999, 

p.16)” 
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Esquema 12 - Faculdades intelectuais em cada hemisfério cerebral: Adaptação do esquema elaborado por 
Rolando Toro apresentado no TOMO La Inteligência Afectiva – La unidad de La mente com El universo 
organizado pela IBF em 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A partir destas distinções, pode-se verificar que a prática Biocêntrica eleva a 

inteligência global e do detalhe, eleva a inteligência abstrata, aumenta a inteligência musical, 

motora, espacial e, sobretudo, a inteligência afetiva.  

CORPO CALLOSO 

Hemisfério 

Izquierdo 

Hemisfério 

Derecho 

Inervación Cruzada 

Hemisferio Izquierdo 

Centro principal del lenguaje 

(área de Wernicke o Área Gnósica) 

Integración de La información y 

comprensión auditiva y visual. 

Actividad lógico-matemática. 

Dominancia motora Del lado derecho. 

Capacidad de análisis. 

Programación. 

Actividad motriz adaptativa. 

 

Hemisferio Derecho 

Sensibilidad Musical 

Interpretación de La música. 

Reconocimiento de rostos. 

Construcción espacial. 

Interpretación de objetos. 

Imaginación. 

Capacidad de síntesis. 

Creatividad. 

Capacidad artística. 

Inteligência relacional. 
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As emoções que desencadeiam sentimentos constituem elementos importantes no 

processo educativo e a afetividade situa-se como base para a cognição uma vez que precisa 

mobilizar o conjunto de inteligências que entrelaçadas constituem o processo cognitivo. 

A inteligência afetiva é a capacidade de resolver problemas pessoas considerando o 

Outro em relação. 

Diante do exposto, somente tem sentido empreender esforços em processos educativos 

se estes contribuírem efetivamente ao desenvolvimento de pessoas inteligentes afetivamente. 

O esforço despendido se dá em função da assunção de uma educação que se oriente 

por princípios que emergem da própria vida. Urge superar os modelos educativos que se não 

estimulam, pelo menos não tem conseguido evitar o desenvolvimento de deformações sociais 

e patologias individuais. A Educação pode e deve cultivar a afetividade, a consciência 

cósmica e o amor ecológico, elevando os níveis de consciência.  

 

 

3.7 A Educação Biocêntrica na escola 

 

 

No âmbito da Educação formal, a vivência Biocêntrica atua com intuito pedagógico e 

na perspectiva da evolução existencial, ou seja, possibilitando que os processos educativos 

contribuam para a sobrevivência e o restabelecimento das funções originárias da vida. 

Estimula os potenciais humanos e possibilita a expressão vivencial integrada (quando as 

atitudes são coerentes com as reais necessidades), o que leva à integração da identidade capaz 

de se abrir à alteridade, desencadeando assim saberes que contribuam para a realização 

humana a partir de atitudes e postura ética. 

As investigações realizadas por Rolando Toro, que tiveram início no campo 

terapêutico, se desdobraram, principalmente por esta inovação, para o campo educativo, 

atribuindo à vivência Biocêntrica prioridade metodológica. Toro, com esta proposta, inverte o 

percurso do desenvolvimento cognitivo: enquanto na maioria das terapias e propostas 

cognitivas o processo ocorre em nível verbal percorrendo um percurso que vai dos 

significados às emoções, na concepção Biocêntrica se realiza o percurso inverso, qual seja: 

das vivências aos significados. Como expressa Toro (2002, p. 30): “a meu ver, a compreensão 
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dos significados não modifica as respostas imediatas frente à vida, não podendo influir senão 

no âmbito da decisão”. 

Esta afirmação de Toro denota o caráter educativo de sua proposta, demarcando sua 

importância no campo educativo para além do campo terapêutico, visto que, em termos 

educacionais, os processos devem levar às mudanças efetivas e habilitar os sujeitos 

envolvidos às atitudes concretas uma vez que, como já demonstrado, a educação tem caráter 

teleológico.  

Toro (2002, p. 30) deixa bem claro que, “ainda que não se excluam da função 

cognitiva, a consciência e o pensamento simbólico”, no âmbito da vivência Biocêntrica os 

procedimentos metodológicos “são destinados primordialmente a induzir vivências e, só 

posteriormente, caberá à consciência registrar e denotar os estados internos evocados”. Tal 

proposta causa no mínimo polêmicas no campo educativo. Mas a análise minuciosa, tanto dos 

argumentos que a ancoram epistemologicamente, como da apresentação sobre os efeitos da 

vivência, esclarece e justifica a inversão epistêmico-metodológica.  

A vivência tem um valor intrínseco e um efeito imediato de integração e de 

possibilitação de respostas em nível de reforço da identidade e de atitudes. Razão pela qual 

Toro afirma que “não é necessário que seja posteriormente analisada no nível da 

consciência” . Observe atentamente, porém, que Toro afirma ser desnecessária sua análise no 

âmbito do vivido (ontológico). O que não significa que ele descarte sua análise no campo de 

seu estudo (epistemológico). Do contrário, não teria ele realizado as inúmeras investigações 

que fez, nem tão pouco nos incentivado a dar continuidade a estas investigações.  

Nas práticas da vivência Biocêntrica propostas nas sessões de Biodanza, se realiza 

uma descrição das vivências pessoais por meio de depoimentos nas chamadas “rodas verbais”. 

Neste momento se acolhe o que esta sendo relatado sobre a auto-percepção dos efeitos da 

vivencia, enquanto experiências interiores, sem análise ou interpretação psicológica.  

Já a prática da Vivência Biocêntrica no campo educativo tem sido investigada e 

estudada justamente visando a socialização desta potente proposta, assim como a viabilização 

do compartilhamento dela enquanto proposta educativa. Ademais, a Metodologia da 

Educação Biocêntrica (MEB) inclui além da vivência Biocêntrica outros recursos 

metodológicos, a exemplo dos relatados no capítulo a seguir, o capítulo sobre a metodologia 

deste estudo, sendo todos estes procedimentos realizados a partir da Postura Biocêntrica o que 

confere uma qualidade cognitiva aos processos de desenvolvimento nesta proposta. 
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Beserra (2006) demonstra a partir do esquema abaixo que a dinâmica operacional do 

Modelo Teórico proposto por Toro pode ser colocada em prática na educação formal, 

demonstrando como a ação pedagógica Biocêntrica estabelece uma atuação sobre o eixo 

horizontal do referido Modelo Teórico.  

 

 

Esquema 13 - Relação entre o Modelo Teórico da Biodanza e atividades escolares.Esquema elaborado por Laís 
Beserra. (BESERRA, 2006, p. 98). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou seja, as ações com os estudantes e as atividades desenvolvidas nas escolas devem 

percorrer o caminho de intensificação da consciência, ao recolhimento e regressão, para se 

proporcionar a sensação de bem estar e um desenvolvimento integrado. Cabe ressaltar que 

atividades regressivas não se restringem aos exercícios de transe da Biodanza. Nem sempre 

estes serão possíveis e necessários no ambiente escolar. Cotidianamente, o contato íntimo 

consigo-mesmo, e com os seres amados, a contemplação da natureza, a vivência artística e as 

experiências místicas, assim como a realização de tarefas e atividades que contém significado, 

são ações que levam a estados regressivos. Nas escolas, o contato com a natureza, as 

atividades artísticas e ou de criação com música calma, e as atividades de introspecção e 

contemplação, são atividades que levam a estados regressivos. 

Diz Lais Beserra: 
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Na escola biocêntrica as atividades de sala de aula devem percorrer esse eixo 
com progressividade e afeto. Atividades que intensificam a consciência de si 
como centro de percepção do mundo e atividades que levem o educando a 
dissolver-se na totalidade da sua ação cotidiana, na totalidade do universo. 
Todas essas atividades devem acontecer em um contexto afetivo e num 
processo progressivo de comunicação e contato, pautado pelo vinculo e no 
prazer, sendo o processo grupal facilitador e deflagrador da aprendizagem 
promovendo novas formas de comunicação, encontros profundos e vivencias 
harmonizadoras, sentimento de intimidade, de transcendência e de 
vinculação. (BESERRA, 2006, p. 98): 

 

 

Beserra está propondo como, concretamente, se efetiva na escola a integração da 

identidade e a expressão dos potenciais genéticos por meio da dinâmica metodológica 

proposta por Toro, por ser esta, a dinâmica Biocêntrica, que desencadeia processos de 

desenvolvimento integrado. Em outras palavras, significa proporcionar momentos que 

“conectam o educando com os três níveis de vinculação: com sua intimidade, com os outros 

seres e com a natureza – com as forças do universo”.  

Para isso é necessário que se contemple o movimento, a vinculação e o prazer como 

aspectos fundamentais do processo de aprendizagem e desenvolvimento integrado. É neste 

sentido que estes aspectos se constituem pressupostos de aprendizagem da Educação 

Biocêntrica.   

 

 

3.7.1 Pressupostos de aprendizagens significativas: o vínculo, o movimento e o 
prazer 

 

 

Foi enfatizado inicialmente que são pressupostos de aprendizagem o vínculo enquanto 

impulsionador das estruturas cognitivas, o movimento e a aprendizagem alimentada pelo 

prazer. 

Os aspectos que se constituem pressupostos de aprendizagem operam igualmente 

integrados e de forma interdependente.  
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O movimento nos processos de aprendizagem e desenvolvimento 

De acordo com Flores (2006, p. 59), “o processo de desenvolvimento individual deve 

assumir a corporeidade como ponto de partida e o movimento humano, pleno de sentido como 

expressão de presença no mundo”. É através do movimento que o ser humano se expressa em 

todos os aspectos da vida. Toro (1991) afirma que é pelo movimento que se dá o conhecer da 

Identidade, seu ímpeto vital, sua criatividade, sua capacidade de vinculação afetiva, sua 

sensualidade.  

Na perspectiva da Educação Biocêntrica, cada pessoa possui um potencial infinito de 

integração e expressão. Neste caso, os processos educativos precisam estimular este potencial 

em seus diversos aspectos vivenciais. Como afirma Lemos (1996, p. 12), não há separação 

entre o ser e o organismo que expressa o ser. “Cada um de nós é seu próprio corpo em 

movimento. O movimento é sempre de um determinado organismo e esse movimento pode 

ser integrado ou dissociado”. O movimento expressa a integração do organismo, quando 

apresenta coerência com o sentimento e pensamento que lhe deram origem. Surge então o que 

Lemos (1996, p. 12) denomina como “a unidade expressiva do ser, composta pelo sentimento, 

pelo pensamento e pelo movimento”. 

Também a coerência entre o pensar e o agir, entre o sentir e o pensar representam a 

integração do organismo, o que justifica a afirmação de que nossos movimentos são na 

verdade a expressão fiel daquilo que somos.  

A rigidez, a tensão, a des-coordenação revelam a dissociação que ocorre quando a 

unidade coerente entre pensamento e sentimento, pensamento e ação, ou ação e sentimento, é 

rompida. É o que acontece quando, pensa-se algo que está em desacordo com o que se sente e 

age-se de outra maneira, sem conexão. Quando isso ocorre, o organismo e o movimento 

(expressão autêntica do organismo) se apresentam tensos, enrijecidos e dissociados em sua 

expressão original de organismo vivo. 

Existem movimentos integradores e outros desintegradores. As práticas mecanicistas 

baseadas na tensão e nas repetições, com pouca ou nenhuma possibilidade de expressão 

autêntica e criatividade, reforçam essa condição geral de desorganização do corpo e do 

movimento. Já os movimentos próprios expressivos e autênticos, que surgem a partir da 

vivência autêntica do organismo, reforçam as relações ultra-estáveis do organismo e elevam 

seu nível de organização intra-orgânica. (LEMOS, 1996). 
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Do ponto de vista do desenvolvimento humano, o movimento representa assim, 

condição indispensável para a expressão autêntica e integrada que por sua vez garante a saúde 

do indivíduo, uma vez que leva a congruência entre o que se sente, o que se pensa e o que se 

diz, evitando assim a manifestação corporal dissociada e enrijecida que causa enfermidades. 

Neste sentido, a expressão autentica e integrada do movimento esta relacionada ao 

desenvolvimento da ética, o que demonstra a urgência de se reverter modelos educativos 

cujos movimentos são dissociados, mecanizados e ou são restritos aos horários de intervalo. 

Também é o movimento como se pode ver um fator de evolução e desenvolvimento. 

Sabe-se que o desenvolvimento global da criança depende entre outros fatores, do 

desenvolvimento da motricidade e do movimento. (cf. Piaget). Lemos (1996) ressalta o papel 

do movimento no aspecto cognitivo, desde o movimento exploratório que a criança realiza 

para apreender o seu mundo através dos esquemas mentais que se combinam para a formação 

das imagens mentais e do pensamento até os movimentos necessários ao desenvolvimento e 

organização das estruturas responsáveis pela percepção do indivíduo em níveis mais 

complexos.  

 

 

É a través do movimento que a criança busca novos estímulos e exercita 
novas possibilidades perceptivas e motoras. Com a evolução de seu espaço 
de ação manipulatório para o espaço locomotor, a experiência perceptiva da 
criança se enriquece e se amplia através de atividades exploratórias e 
criativas (LEMOS 1996, p. 23-24) 

 

 

A ruptura cartesiana que postulou que o corpo atrapalha o homem de pensar 

atrapalhou o desenvolvimento de uma civilização integrada, uma vez que desencadeou 

práticas educativas onde o movimento é negligenciado. Nas salas de aula, o movimento 

“atrapalha”, àqueles que temem perder o “controle” da situação.  

Para a re-integração do movimento, recomenda-se a vivência Biocêntrica, a qual 

somente pode ser facilitada por professores/facilitadores habilitados. A proposta de Educação 

Biocêntrica é integrar os exercícios de Biodanza à estrutura curricular, por ser a vivência 

Biocêntrica a base metodológica da proposta. Como foi exposto, os potenciais de vida do ser 

humano se manifestam na realidade através de cinco canais de expressão vivencial: vitalidade, 

sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. De acordo com Lemos (1996, P. 13), a 

capacidade vital do organismo, a vivência plena de ser e existir, a saúde, trabalho e repouso, 
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luta e fuga, e o ímpeto vital relacionam-se com a linha de vivencia da vitalidade e o 

movimento é a expressão deste ímpeto vital. “o movimento que nos anima é o movimento da 

própria vida em nosso organismo”. 

Sendo a organização e integração dos movimentos, aspecto fundamental no processo 

de desenvolvimento do individuo, os espaços educativos precisam permitir o movimento. 

Neste caso, o leiaute das salas de aulas e sua estrutura precisam ser modificados. Ou seja, 

afirmar que o potencial humano se expressa através do movimento e que por esta razão o 

movimento deve ser estimulado em seus diversos aspectos vivenciais, significa afirmar que é 

necessário que o ambiente educativo permita e incentive: o diálogo e a resolução de conflitos 

a partir de consensos com base na acolhida das ideias divergentes, bem como a expressão 

autentica para o conhecimento e fortalecimento da identidade; que se proporcionem jogos de 

luta e defesa, assim como atividades de percepção do corpo para o desenvolvimento do 

interesse e ímpeto vital; que seja proporcionado momentos de expressão artística onde cada 

um, sem medo possa reconhecer e expressar seu talento individual sendo este respeitado e 

acolhido para a expressão criativa acontecer; que seja permitido o contato e o vínculo para a 

expressão da afetividade e auto-reconhecimento da sensualidade que se desenvolve 

concomitante ao desenvolvimento humano e que seja estimulada a cooperação nas 

modalidades esportivas e não a competitividade. 

É necessário, portanto, que o movimento seja reintegrado aos espaços educativos 

ocupando o tempo e espaço condizente com sua importância, não mais restrito aos intervalos, 

ou restrito às sessões de Biodanza, mas constituído a prática educativa em sua totalidade.  

 

O vínculo e o prazer nos processos de aprendizagem 

A vinculação entre os participantes e deles com a educadora ou o educador, se 

constitui condição para a aprendizagem conforme foi ilustrado com o exemplo na 

alfabetização (cf. Madalena Freire). Ocorre que, a vinculação entre os sujeitos (em espacial o 

vinculo entre educador-educando), mobiliza e é ao mesmo tempo mobilizadora do sentimento 

afetivo necessário para que se tenha prazer no que se está fazendo, sendo este, condicionante 

para a abertura necessária à aprendizagem. O sentimento afetivo estimula neurotransmissores 

que provocam no organismo sensações prazerosas, e isso é o que provoca interesse facilitando 

a atenção, a curiosidade e as ligações sinápticas. Além do mais, a vinculação favorece a 

aceitação do indiferenciado que contribui à relação de alteridade. E esta, como já foi visto é 
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também pressuposto para a cognição. O vínculo que se estabelece entre os sujeitos se 

desdobra no vínculo entre sujeito e objeto de conhecimento e ou de trabalho, ou seja, no 

vinculo com o que se está fazendo, o que gera envolvimento, compromisso e 

comprometimento. Tal fator é também indispensáveis à ética. Os conteúdos trabalhados 

precisam ter significado para a vida. O prazer nos processos educativos constitui elemento 

indispensável, ao mesmo tempo descortinam e conferem significados. O prazer nas ações 

escolares está assim, relacionado ao significado que é necessário para a superação de 

aprendizagens estéreis e insignificantes para a vida, assim como também para a ética.  

Os conteúdos trabalhados, as técnicas e metodologias utilizadas, assim como a 

organização dos espaços e a gestão dos tempos educativos são os elementos indicadores de 

processos de aprendizagem realizados a partir do movimento pleno de sentido, alimentados 

pelo prazer e realizados à base da vinculação. É neste sentido à orientação de Toro com 

relação à formação escolar: 

 

 

Nas escolas, as crianças deveriam estar em contato direto com a natureza, a 
terra, a água, o fogo e o ar puro; com as plantas, as folhas e os frutos; com os 
trabalhos de semeadura e cultivo agrário; com os animais; com o canto e a 
dança; com a preparação de alimentos; com a luta e fuga; com a observação 
e proteção da natureza. (TORO, 2006, p. 18) 

 

 

Para Rolando Toro, a mais importante das aprendizagens é aprender a desfrutar todos 

os pequenos e grandes prazeres que brindam a vida. Na perspectiva da Educação Biocêntrica, 

é tarefa dos processos de aprendizagem propiciar que o indivíduo desenvolva capacidades de 

encontrar respostas aos problemas, orientadas para a vida plena e saudável, e proporcionar a 

aprendizagem pelo gosto e prazer em viver. 

As aprendizagens relacionadas à leitura, escrita, operações matemáticas, cultura, 

história, artes, ciências, filosofia, entre outras áreas, devem trazer significado para vida prática 

e a capacidade de vincular-se afetivamente, de ser feliz e de cuidar de si, do outro e do 

ambiente em que se vive. Trata-se de uma aprendizagem desenvolvida a partir da afetividade. 

Toro, (2006, P. 183) afirma que a vivência Biocêntrica “eleva a inteligência global e do 

detalhe (Critério de Rorschach), eleva a inteligência abstrata (Critério de Raven), aumenta a 

Inteligência musical, motora, espacial e, sobretudo, a Inteligência afetiva”. 
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3.7.2 Aspectos orientadores da Educação Biocêntrica na escola 

 

 

Rolando Toro50 destaca aspectos fundamentais que para ele orientam uma educação 

pautada pelo Princípio Biocêntrico.  

 

1. Cultivo da afetividade para superar toda discriminação social, racial ou 

religiosa. 

2. Tomada de contato com a própria identidade, a fim educar pessoas para 

vencerem desafios frente às dificuldades, terem coragem para defender seus pontos de 

vista, ter conexão com a própria força. 

3. Cultivo da expressividade e da comunicação para expressar as emoções 

através da dança e do diálogo; para desenvolver a criatividade artística e a expressão 

verbal, oratória e recitação. 

4. Desenvolvimento da sensibilidade cenestésica, percepção do próprio corpo 

e destreza motora para desenvolver fluidez, coordenação, sinergismo, eutonia, prazer 

cenestésico e natação orgânica. 

5. Aquisição da aprendizagem vivencial através de oficinas de aprendizagem 

vivencial na natureza, geologia, botânica, zoologia e astronomia e da vivência 

Biocêntrica. 

6. Integração à natureza e desenvolvimento da consciência ecológica através 

de excursões ao mar e à montanha; percepção da natureza com os cinco sentidos; 

busca do ninho ecológico. 

7. Desenvolvimento e ampliação da percepção musical e de obras de artes 

plásticas; percepção com os cinco sentidos de situações humanas. 

                                                           
50 Estes aspectos estão apresentados na coleção de Coletânea de Textos reunidos em TOMOS que constituem o 

material teórico da formação do facilitador de Biodanza organizados primeiramente pela ALAB (Associação 
Latino-Americana de Biodança) e posteriormente pela IBF (International Biocentric Foundation). 
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8. Expansão da consciência ética - possibilitando relações de cuidado, 

compromisso e responsabilidade. Relações de alteridade e conexão com o todo. 

 

Para o alcance destes objetivos e desenvolvimento destes saberes é essencial à 

superação das abordagens dicotômicas e tecnicistas, assumindo e colocando em prática 

processos educativos integradores que favoreçam o desenvolvimento do humano.  

O processo essencial sobre o qual está centrada a atenção dos educadores e educandos, 

não mais é a transmissão de conteúdos insignificantes para a vida, ou a capacitação técnica 

para preparar para mercado de trabalho, desenvolvendo inconsciente e inconseqüentemente 

inteligências bélicas que produzem patologias individuais e coletivas. 

Na perspectiva da Educação Biocêntrica, todo processo educativo deve contribuir para 

o desenvolvimento de inteligências que desenvolvam a sabedoria para viver. O que significa 

valorizar a vida sendo capaz de resolver os problemas da vida, considerando as necessidades 

pessoais, a dos Outros e a do meio onde de vive, incluindo as futuras gerações. 

O parâmetro da inteligência é a capacidade de cuidar da vida.  

 

 



 

CAPÍTULO IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo quanto puderes fazer, ou creias poder, começa. A ousadia tem gênio, 
poder e magia. 

Goethe 
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4 A ARTE DA TESSITURA: METODOLOGIA  
 

 

4.1. A epistemologia do percurso metodológico. 

 

 

A postura assumida enquanto pesquisadora constituiu uma preocupação constante ao 

longo da projeção desse trabalho, no intuito de não reproduzir ações caracterizadas pela 

prescrição e descompromisso com a transformação da realidade educacional. 

Ao assumir um projeto de pesquisa com esta perspectiva, nos deparamos com o 

desafio dos limites das atuais abordagens de pesquisa para nomear as peculiaridades do 

percurso delineado, evidenciado, sobretudo quando assumida a complexidade do processo de 

pesquisar a própria prática. A opção de assumir os riscos decorrentes do processo de pesquisar 

a própria experiência vivida, tem sido já realizada por outros pesquisadores comprometidos 

com uma transformação paradigmática. Dos trabalhos realizados neste sentido, destaco os que 

subsidiam a pesquisa ora apresentada. 

No ano de 2004 a pesquisadora e professora da PUCRS, Ana Lúcia Freitas (2004) 51, 

comprometida com uma mudança paradigmática em nível da pesquisa em educação, 

apresentou a categoria de inédito-viável formulada por Paulo Freire (FREIRE, 1992, p.205), 

como noção que acolhe, sustenta e justifica a abordagem epistêmico-metodológica da 

Participação Pesquisante proposta por Carlos Rodrigues Brandão (2003). Com sua pesquisa 

se dispôs, assim, a “criar o inédito-viável em função do compromisso com os sujeitos 

envolvidos”  (FREITAS, 2004 p. 354), proporcionando um estudo metodicamente rigoroso 

com o qual apresenta a abordagem de pesquisa de Brandão colocada em prática. A referida 

tese intitula-se: “Pedagogia do Inédito-viável: contribuições da participação pesquisante com 

educadores e educadoras”. 

No ano de 2001, o pesquisador da UFRJ, Antônio Ângelo Favaro Coppe apresenta 

uma dissertação sobre “A vivência em grupos de Encontro: um estudo fenomenológico de 

depoimentos”. Nesta, o autor destaca a carência de estudos sobre grupos de encontro e sobre a 

                                                           
51 Tese: Pedagogia do inédito-viável: contribuições da participação pesquisante em defesa de uma política púbica 

e inclusiva de formação com educadores e educadoras – defendida em 22 de dezembro de 2005, no Programa 
de Pós-graduação em Educação da PUCRS.  
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vivência, enfatizando a necessidade de se viabilizar as pesquisas qualitativa-fenomenológicas 

sobre questões subjetivas do desenvolvimento humano.  

Apesar de não situar-se no contexto acadêmico, no Rio Grande do Sul foram 

organizados e publicados uma série de periódicos intitulados “Cadernos de Biodança”, 

organizados pelo Professor Doutor da UFRGS, e também facilitador didáta em Biodança, 

Feliciano Flores. Nestes periódicos são apresentados (em diversos números) a fundamentação 

da abordagem fenomenológica bem como sua aplicação e sua relação com a Biodança e a 

Educação Biocêntrica a partir do trabalho da pesquisadora também da UFRGS, Dra. 

Terezinha Flores.  

A pesquisa ora apresentada assume como metodologia de pesquisa a proposta da 

Participação Pesquisante de Carlos Rodrigues Brandão, tomando a referida tese de Ana 

Lucia Freitas52 como base metodológica da proposta epistêmico-metodológica de Brandão 

colocada em prática. A perspectiva da Participação Pesquisante é adequada ao processo 

realizado neste trabalho de doutorado, uma vez que está sendo consideradas as investigações e 

práticas anteriores realizadas com a Educação Biocêntrica, ao longo da experiência 

profissional; assim como também se situa como uma abordagem pertinente com a forma 

como se deu a inserção no grupo de pesquisa de campo (o GEPEASE e Sala Verde UFS), 

embasando a investigação realizada na pesquisa empírica.  

Como um dos propósitos da investigação empírica foi elucidar os limites e 

possibilidades da vivência Biocêntrica no âmbito educativo, ou seja, trabalhar os significados 

das vivencias e impactos que ela provoca aos participantes, tomou-se para análise, além dos 

passos do Percurso Metodológico da Participação Pesquisante balizados pela 

Rigorosidade Metódica, a abordagem Fenomenológica, uma vez que a abordagem 

fenomenológica é definida, em geral, como um estudo do vivido e seus significados, como 

pode ser interpretado na afirmação de Amattuzzi (1996, p. 5) ao referir-se à pesquisa 

fenomenológica como “uma pesquisa qualitativa que lida com o significado da vivência”. 

Assim, as obras Brandão (1990, 1999, 2003) e Freitas (2004) são tomadas como 

referencia metodológica da pesquisa tanto na investigação como na análise, assim como a de 

Coppe (2001) é tomada como referência para a análise da percepção dos participantes com 

                                                           
52 Ana Freitas, na tese referida destaca que: “Para além de meu próprio percurso, tem sido possível observar 

outros processos que revelam, de modo mais ou menos explícito esta dificuldade de relacionar a investigação 
realizada com uma abordagem específica. Freqüentemente tem sido possível observar a opção por não nomear 
a abordagem metodológica utilizada e referir-se, genericamente, à pesquisa de natureza qualitativa ou 
naturalista”. 
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relação à vivência Biocêntrica na investigação empírica, em diálogo com os autores de 

referência devidamente citados e referendados ao longo da exposição do trabalho.  

A investigação sobre a própria prática constitui-se ainda um desafio aos parâmetros de 

investigação acadêmica. Neste sentido, Freitas (2004) situa a Participação Pesquisante como 

uma abordagem que oferece a rigorosidade metódica necessária para assegurar o 

compromisso que um trabalho de pesquisa acadêmica exige, representando, assim, a assunção 

do inédito-viável53 como um desafio a ser perseguido traduzindo a consciência da referida 

transição paradigmática como um contexto privilegiado para o fortalecimento de ações 

(trans) formadoras. 

Já com relação à opção pela abordagem fenomenológica para análise, Coppe (2001), 

esclarece que os procedimentos desse enfoque estão fundados em princípios filosóficos que 

incluem, necessariamente, uma postura no qual é refletida uma concepção ontológica, 

epistemológica e metodológica. Para ele, essas concepções fundamentam um trabalho 

empírico.  

A Participação Pesquisante, e a abordagem fenomenológica de análise, situam-se no 

campo da pesquisa naturalista a qual “não envolve manipulação de variáveis, nem 

tratamento experimental; é o estudo do fenômeno em seu acontecer natural”. (ANDRÉ, 1995, 

p. 17). 

 

 

 

 

                                                           
53 Paulo Freire trata da categoria do inédito-viável nos livros Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da 

Esperança, com espaço de 20 anos entre as duas publicações, uma na década de 1960, no exílio, e a outra já de 
retorno ao Brasil, na década de 1980. A escritora e viúva de Paulo Freire, Ana Maria Araújo Freire, na Nota 
1do livro Pedagogia da Esperança, traz uma análise sobre o “inédito-viável”, reproduzida a seguir: “Uma das 
categorias mais importantes porque provocativa de reflexões nos escritos da Pedagogia do Oprimido é o 
"inédito-viável". Profundamente trabalhada por Ana Freitas (2004),essa categoria encerra nela toda uma crença 
no sonho possível e na utopia que virá, desde que os que fazem a sua história assim queiram, esperanças bem 
próprias de Freire. Neste contexto fundamenta a categoria de Rigorosidade Metódica na Participação 
Pesquisante na medida em que orienta uma rigorosidade no pesquisar a qual, diferentemente da rigorosidade 
cientifica positivista que supões a neutralidade cientifica, propõe o exercício de pesquisa buscando trabalhar a 
partir de conhecimentos ainda não existentes, mas conhecimentos que se tecem na construção. Conhecimentos  
que nascem das descobertas a partir da experiência realizada. O percurso percorrido na pesquisa, é denominado 
por Freitas (2004) como produto-produtor, porque ao mesmo tempo que gesta o conhecimento, neles está 
sendo gestado, na produção de conhecimentos inéditos, mas viáveis dentro da perspectiva de uma rigorosidade 
metódica.  
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A pesquisa naturalista 

Entre os desafios que se apresentam tais opções epistemológicas e metodológicas, tem 

sido destacada, a reconstrução conceitual que vem se evidenciando como decorrência deste 

período de transição paradigmática, também no âmbito da pesquisa em educação. É relevante 

a problemática apontada por André (1995), ao levar em conta a fragilidade do termo pesquisa 

qualitativa na atualidade desta reflexão: 

 

 

Se num determinado momento foi até interessante utilizar o termo 
qualitativo para identificar uma perspectiva de conhecimento que se 
contrapunha ao positivismo, esse momento parece estar superado. Esse 
momento foi justamente o final do século XIX, quando surge o enfoque 
qualitativo em oposição ao quantitativo. (...) Esse debate teve um importante 
papel porque permitiu pôr em questão o valor da orientação positivista no 
trabalho científico e fez emergirem questões de natureza filosófica e 
epistemológica – como o critério de verdade no trabalho científico, a 
relevância dos resultados da pesquisa, a questão do objetivismo x realismo 
etc. – que foram, sem dúvida, importantes para a evolução da pesquisa nas 
ciências sociais e, em decorrência, na área da educação (ANDRÉ, 1995, 
p.25). 

 

 

É possível perceber na articulação de André (1995, p. 24), a preocupação com uma 

possível visão reducionista que ainda hoje utiliza o termo “pesquisa quantitativa” para 

identificar uma pesquisa positivista de ciência, visto que “associar quantificação com 

positivismo é perder de vista que quantidade e qualidade estão intimamente relacionadas”. 

Faz-se necessário ultrapassar a dicotomia: qualitativo x quantitativo, considerando seu caráter 

de complementaridade, visto que: 

 

 

É muito mais interessante e ético dizer que “30% dos entrevistados 
consideraram a proposta autoritária” do que afirmar genericamente que 
“alguns professores consideraram a proposta autoritária”. Deixa o estudo de 
ser qualitativo porque reportou números? É evidente que não. No caso, o 
número ajuda a explicitar a dimensão qualitativa. (ANDRÉ, 1995, p. 24). 
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Outro elemento a ser destacado na obra de André (1995, p. 24), refere-se à 

problematização quanto à utilização ampla e genérica do termo pesquisa qualitativa ao que é 

sugerido o emprego dos termos quantitativo e qualitativo “para diferenciar técnicas de coleta 

ou, até melhor, para designar o tipo de dado obtido”. Para determinar o tipo de pesquisa 

realizada, a autora propõe que se utilizem denominações mais precisas: histórica, descritiva, 

participante, etnográfica, fenomenológica, etc. 

Sua proposição desloca a centralidade do debate para a questão metodológica como 

tema a ser aprofundado, considerando o entendimento de que qualidade e quantidade estão 

intimamente relacionadas.  

Neste sentido, Freitas (2004) sugere que a amplitude conceitual da expressão pesquisa 

naturalista ou naturalística emerge como alternativa para designar a perspectiva de pesquisa 

que, nas palavras de André,  

 

 

se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa (que divide a realidade 
em unidades passíveis de mensuração, estudando-as isoladamente), 
defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta 
todos os componentes de uma situação em suas interações e influências 
recíprocas” (ANDRÉ, 1995, p. 17). 

 

 

Estas compreensões demonstram o tencionamento e o redimensionamento das 

questões em torno das quais se problematizam os processos de investigação. O 

questionamento acerca dos pressupostos epistemológicos e dos procedimentos metodológicos 

que sustentam a pesquisa, antecedem a distinção entre pesquisas quantitativas e qualitativas. 

 

 

(...) as discussões hoje devem se centrar em questões mais consistentes 
como: a natureza do conhecimento científico e sua função social; o processo 
de produção e o uso desse conhecimento; critérios para a avaliação do 
trabalho científico; critérios para seleção e apresentação de dados 
qualitativos; métodos e procedimentos de análise de dados, entre outros 
(ANDRÉ, 1995, p.16). 
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Concordando com as autoras e autores que embasam a metodologia aqui apresentada, 

assume-se a necessidade de se buscar um novo paradigma que dê sustentação à busca de 

respostas às questões fundamentais com que se depara o/a pesquisador/a no enfrentamento do 

cotidiano, tais como: 

 

 

O que caracteriza um trabalho científico? O que diferencia o conhecimento 
científico de outros tipos de conhecimento? Quais os critérios para se julgar 
uma boa pesquisa? O que se pode considerar como válido e confiável na 
pesquisa? Como deve ser tratada a problemática da generalização? Qual o 
papel da teoria na pesquisa? Como articular o micro e o macrossocial? Como 
trabalhar a subjetividade na pesquisa? Quais as formas mais apropriadas de 
análise dos dados qualitativos? (ANDRÉ, 1995, p.25). 

 

 

Marli André (1995, p.92) nos desafia ao debate em torno destas questões considerando 

que esta não é uma tarefa unicamente individual, mas requer respostas que precisam ser 

construídas num processo coletivo e sistemático em que as reflexões particulares possam “ser 

expostas à discussão, à crítica, ao debate, para que o conhecimento possa ir se consolidando e 

a abordagem qualitativa possa conquistar credibilidade e maturidade”. Sobretudo, considera 

que “o que importa num trabalho de pesquisa é a perspectiva epistemológica, isto é, como se 

concebe e o que se espera do ato de conhecer”. Ou seja, a dimensão epistemológica da 

pesquisa em educação não se compreende desvinculada da dimensão política que orienta a 

intencionalidade de sua prática.  

Neste sentido, Boaventura de Sousa Santos (1997) é uma referência indispensável para 

inscrever percursos metodológicos que assumam o compromisso efetivo com a transformação 

da realidade pesquisada, já que sua argumentação se orienta em função da disseminação de 

práticas emancipatórias que, nas palavras de Freitas (2004), pode ser representada pela 

Participação Pesquisante: 

 

 

É no intuito de contribuir nesta direção que a Participação Pesquisante 
apresenta-se como uma proposição inédito-viável que, ao realizar-se, amplia 
o cenário da discussão sobre a metodologia da pesquisa em educação ao 
sugerir sua vinculação ao movimento social mais amplo de (trans) formação 
permanente a favor do desenvolvimento de uma transformação das práticas 
de pesquisa científicas estas, passando a ser realizadas de modo que 
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contribuam efetivamente para mudança de qualidade de vida das sociedades. 
(FREITAS, 2004, p. 353). 

 

 

4.1.1 A Participação Pesquisante e a análise fenomenológica: uma opção 

epistêmico-metodológica da pesquisa como compromisso ético. 

 

 

A ousadia de percorrer metodologicamente o caminho da investigação vivencial na 

perspectiva do que Rolando Toro concebeu como um caminho Biocêntrico, permeou toda a 

trajetória profissional e esteve presente desde o início deste processo, configurando no que 

analisa Ana Lucia Freitas (2004, p. 354), como “a opção por assumir os riscos da criação do 

novo – no que diz respeito a outros modos de construção e produção de conhecimento”. 

Tal ousadia se concretiza em função do compromisso com uma educação para vida 

onde a vivência Biocêntrica assume uma centralidade incluindo o próprio processo 

pesquisante, e foi sendo fortalecida pela compreensão de ser esta outra qualidade de 

conhecimento o qual, nas palavras de Boaventura de Sousa Santos (1997), significa um 

conhecimento prudente para uma vida decente. 

Durante o percurso de elaboração desta (sín)Tese, me deparei com os limites de 

expressar em palavras (as palavras adequadas ao compromisso com a socialização de um 

saber possível de ser compartilhado academicamente) as reflexões tecidas a partir da 

elaboração do estudo teórico e dos saberes que a vivência proporciona com relação ao que se 

investigou nesta pesquisa: a vivência Biocêntrica. Daí a assunção da abordagem da 

Participação Pesquisante que inscreve o sujeito que pesquisa também como sujeito da 

pesquisa, e a abordagem fenomenológica para análise, uma vez que esta se situa como um 

método capaz de compreender o que se revela - que constitui o ser do fenômeno, ou o seu 

aparecer.  

Há um movimento peculiar realizado pelos participantes (sujeitos da pesquisa) que se 

modifica na vivência Biocêntrica, numa sincronia com as mudanças deflagradas nos grupos 

em que participam estes sujeitos (neste caso, o grupo da pesquisa de campo), movimento este, 

de caráter altamente subjetivo.  
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A tradução deste movimento é algo extremamente complexo. As palavras e os 

conceitos conhecidos e aceitos academicamente nem sempre contemplam a emoção e o 

significado que este movimento e estas modificações ocorridas contêm. Ocorre-me a todo 

instante a imagem, como possibilidade de dês-ocultar o que está subentendido principalmente 

na análise dos depoimentos dos participantes. Para isso serão apresentadas as fotografias, 

(tiradas com a autorização dos participantes) neste trabalho.  

Assim, tanto o teor participativo no contexto da pesquisa, enriquecido pela própria 

experiência e ancorados na Participação Pesquisante, como a escolha de instrumentos capazes 

de contemplar a complexidade de uma pesquisa de caráter subjetivo, bem como os 

procedimentos de análise subsidiados também pela analise fenomenológica, foram 

balizadores da rigorosidade metódica que se espera de uma pesquisa que se caracteriza por 

“focalizar (situar) o individual, o específico, o peculiar e que não se detém na explicação 

daquilo que estuda, mas busca compreender sua particularidade”. (COPPE, 2001, p. 40) 

Tomo a perspectiva de Terezinha Flores (2006, p. 79) quando afirma que para assumir 

um processo de pesquisa que respeite o fenômeno pesquisado, este deve ser realizado com um 

olhar coerente ao processo inerente a este fenômeno: “os conteúdos somente podem ser 

intercambiados se os métodos, os recursos, apresentarem condições para tal”. A abordagem 

fenomenológica neste caso torna-se adequada para analise no estudo das vivências do grupo, 

na medida em que a compreensão dos significados das vivencias é o foco desta abordagem. 

Como já tratado no capítulo anterior, o termo vivência, referência neste estudo, tem 

influência do conceito formulado pelo filósofo Wilhelm Dilthey, cuja corrente filosófica é 

intermediária entre a Dialética e a Fenomenologia, mas assume neste momento o significado 

do instante vivido, aqui e agora.  

Considerando as definições de vivência apresentadas, a vivência não é algo exterior ao 

sujeito, mas um acontecimento íntimo, singular, intransferível e que se funde ao sujeito que a 

vivencia. Mas sim, “é a maneira pela qual a pessoa significa a si mesma e o mundo, cabendo 

ao pesquisador, apenas, a significação a partir dos dados fornecidos por ela, isto é, pelo seu 

relato (oral ou escrito)”. (COPPE, 2001, p. 45). 

Cabe enfatizar que a experiência aqui referente ao percurso realizado ou a tudo o que 

se vivenciou concretamente na prática exercida, não contém o mesmo significado do termo 

experiência relacionada a experimento, referente à abordagem comportamentalista (ou 
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behaviorista). Este trabalho não realiza, pois, uma experiência54 com os sujeitos participantes, 

mas sim uma vivência. Terezinha Flores (2006) também comprometida com um trabalho 

vivencial diferencia experiência no sentido de experimento, de experiência vivida e vivência 

situando a experiência (no sentido de experimento) como componente presente na tendência 

experimentalista quando no âmbito educacional, vinculada à Escola Behaviorista (behaviour 

= comportamento). Segundo ela, 

 

 

Fazer uma experiência, realizar um experimento, experimentar, são 
expressões de uma tendência educacional reducionista, através da qual o 
sujeito da Educação nem sempre (ou melhor, quase nunca) é o sujeito da 
experiência. (FLORES, 2006, p. 118). 

 

 

Enquanto o experimento em uma pesquisa pode ser previsto e planejado em etapas de 

execução, a vivência em uma tendência fenomenológica tem seu espaço-tempo garantido. A 

vivência como esclarece Flores (1999, p. 118) não se reduz a uma simples experiência-

experimental, mas ao instante vivido no aqui e agora pleno de significado: “a vivência não é 

dada pronta, para que o sujeito a execute, mas ela é significada internamente pelo sujeito, com 

sua história de vida, seu conhecimento construído, modos de pensar, modos de viver”. 

Neste sentido a experiência, enquanto experimento, se apresenta já, através de sua 

planificação, como uma possibilidade de pesquisa onde se observa o que ocorre (os 

resultados) relacionado com o que se procura (com o que se buscou mediante a pergunta que 

origina a pesquisa). Neste caso, nem sempre a extrapolação é considerada. Ou seja, o que 

acontece na periferia do que se está a olhar pode ser visto e desconsiderado. Por vezes, pode 

não ser visto, inclusive.  

Com relação ao fenômeno ora estudado, a vivência Biocêntrica e os efeitos da 

metodologia da Educação Biocêntrica em processos educativos, a pesquisa e o pesquisador, 

precisam incorporar o fenômeno e se dispor a participar do instante vivido procurando, pois, 

estar ao mesmo tempo atento a gama de significados que este contem bem como estabelecer 

                                                           
54 A crítica ora estabelecida, questiona e critica a experiência quando esta é tomada como experimento. 

Diferentemente do sentido de experiência tomado nesta pesquisa para designar os testemunhos da experiência 
vivida, que representa a experiência vivenciada ao longo de uma trajetória em educação, a qual foi 
simultaneamente investigada e sistematizada na perspectiva da Participação Pesquisante.  
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formas de registros destes, de maneira a socializar os saberes dele e nele desencadeados. O 

pesquisador se priva do puro deleite da vivência, concentrando-se, mergulhado nela 

emocionalmente, mas ligado epistemologicamente; ele aproveita os acontecimentos 

periféricos para conseguir (além das respostas ao que procurava) captar e considerar as 

extrapolações que o fenômeno vai apresentando, as quais, neste caso, constituem-se como 

preciosidades à pesquisa de uma proposta em construção.  

Ao mesmo tempo em que o pesquisador é o investigador de sua própria prática, esta 

prática alimenta a pesquisa. É a Participação Pesquisante que, para Freitas (2004), refere-se à 

compreensão acerca das alterações que vem sofrendo, no âmbito das pesquisas em ciências 

sociais, o lugar de quem pesquisa. Brandão (2003) analisa as alterações desta relação sujeito-

objeto em diversos campos de investigação: 

 

 

Aconteceu que na Antropologia “os outros” aos poucos viraram nós, 
enquanto que algumas tendências da Sociologia aprenderam a transformar e 
nós em outros. E tem sido muito fecundo o lugar onde elas se encontram. Eu 
mesmo fui testemunha ocular e participante de situações assim. Acostumado 
como antropólogo a investigar “os outros” de meus mundos culturais que 
eram mulheres, negros e camponeses, comecei a conviver com mulheres que 
investigavam mulheres de seu próprio mundo social, de sua classe e de sua 
tradição cultural. E com negros investigadores de negros: suas vidas, suas 
histórias, suas tradições. E com filhos de lavradores que voltavam ao campo 
(agora no duplo sentido da palavra) para entrevistar os seus pais e avós. E 
mais: mulheres feministas investigando movimentos feministas (...) 
Homossexuais pesquisando homossexuais e frentes de luta em favor dos 
direitos humanos, conduzidas por homossexuais (BRANDÃO, 2003, p. 294 
– 295). 

 

 

Também eu me encontro no lugar de facilitadora de Biodança juntamente com outros 

pesquisadores, a investigar a metodologia da Educação Biocêntrica para saber quais as formas 

mais eficazes de se propor a vivência Biocêntrica e a Educação Biocêntrica como princípio 

que fundamente atitudes e posturas de educadores. Investigamos uma experiência vivida que 

marca profundamente as opções epistemológicas que embasam nosso fazer profissional e 

nossas vidas, e desenha este “meu jeito de ser” educadora no mundo hoje.  

Este movimento acontece na vivência com o outro – os participantes – da pesquisa 

com os quais, de mãos dadas (por vezes colocando a mão na massa juntos – por vezes 

dançando juntos), ajudaram a olhar e a traduzir os acontecimentos decorridos desta dança, em 
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considerações que são possíveis elaborar, as quais são apresentadas como contribuição do 

trabalho de pesquisa alterando, assim, a relação eu - outro na pesquisa. Nesta opção de 

pesquisa os sujeitos participantes do processo têm por opção político-epistemológica, o nome, 

a historicidade e a co-autoria no que é elaborado.  

É precisamente em função desta alteração do lugar do sujeito que pesquisa e de sua 

frequência, (sendo destacados por Ana Freitas os programas de pós-graduação em educação), 

que Brandão (2003, p. 295) identifica a Participação Pesquisante como uma nova nuance da 

pesquisa participante, cuja peculiaridade é a da “avaliação crítica de uma experiência 

pedagógica realizada no lugar onde trabalho e da qual sou participante” que, de acordo com 

Brandão, trata-se de uma construção pedagógica do saber. 

Desta forma, a proposta de Brandão de pesquisar a própria experiência me pareceu a 

mais adequada para dar suporte à sistematização das investigações que venho realizando há 

duas décadas e também para nortear o caminho percorrido na pesquisa de Campo realizada 

durante o processo deste doutorado. Apesar de não existir ainda uma vasta bibliografia sobre a 

proposta, temos duas obras de Brandão (1999, 2003) que apresentam respaldo e subsídio 

teórico. Também a Tese de doutorado de Ana Lucia Freitas (2004), já citada anteriormente, 

subsidia teórica e metodologicamente o percurso da pesquisa ora apresentada e pode também 

subsidiar outros que optarem por esta abordagem.  

Coppe (2001) chama atenção para o papel do pesquisador em uma pesquisa com a 

qual o pesquisador busca através da compreensão das significações produzidas, o sentido que 

a pessoa (o sujeito participante) dá. Concordando com o pesquisador, reconheci como 

estratégia mais adequada para esta análise, sobre a percepção dos participantes com relação à 

Vivência Biocêntrica, (dentre as estratégias possíveis desta abordagem), a proposta de 

Forghieri (1993), que pesquisa a vivência focalizando-a através do envolvimento existencial e 

do distanciamento reflexívo do pesquisador, uma vez que há no movimento existencial do 

pesquisador com seu objeto de estudo, mediante uma atitude pré-reflexiva, a possibilidade de 

se obter uma compreensão mais aproximada do fenômeno, o que representa a capacidade de 

penetração na experiência do outro, ou a capacidade de empatia do pesquisador. Esta 

característica aproxima as metodologias da Participação Pesquisante com a da análise 

fenomenológica. 

Segundo Wood (1994), 
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A compreensão empática, em outras palavras, é um estado de consciência no 
qual uma pessoa experiência e participa de um fluxo de pensamentos e 
sentimentos e seus significados, com outra pessoa, enquanto ao mesmo 
tempo também55 está consciente do contexto maior do qual os dois existem. 
(WOOD, 1994, p. 228).  

 

 

De acordo com Coppe (2001), para que a compreensão empática ocorra, os 

conhecimentos que o pesquisador tem sobre a vivência que pretende estudar devem ser 

colocados entre parêntesis assumindo uma postura de abertura para a vivência e nela 

penetrando espontânea e experiencialmente. Após o envolvimento existencial ocorre o 

distanciamento reflexivo, no qual a vivência é analisada a partir da reflexão que dela foi feita; 

posteriormente, são enunciados os seus significados, que foram apreendidos, durante o 

envolvimento. Mas para isso, segundo Forghieri (1993), é necessário uma distância da 

vivência a fim de se obter a compreensão e tentar captar o sentido da vivência para o 

indivíduo. Estes dois movimentos, o envolvimento existencial e o distanciamento reflexivo 

são, de acordo com Forghieri (1993, p. 62), “paradoxalmente inter-relacionados e reversíveis, 

convertendo-se o primeiro no segundo e este novamente no primeiro, e assim, 

sucessivamente, até chegar a uma descrição que considero satisfatória”. 

A pesquisa realizada por Coppe (2001, p. 46), como já mencionada acima, demonstra 

a importância da redução fenomenológica para o estudo de vivências e oferece subsídios à 

presente pesquisa. No caso da pesquisa citada, o pesquisador no lugar de psicólogo que 

trabalha com Grupos de Encontro na perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa, ao 

trabalhar com a “Resposta Compreensiva ou Reflexo”, trabalha com a redução 

fenomenológica. Da mesma forma nesta pesquisa, eu como pesquisadora, no lugar de 

facilitadora de biodança, trabalhando com as modificações existenciais ocasionadas pela 

vivência Biocêntrica, trabalho também com a redução fenomenológica. Daí a relação 

empática com o trabalho realizado por Coppe (2001), o qual vê na abordagem de análise 

fenomenológica uma possibilidade de se desvendar a vivência do indivíduo, uma vez que a 

presente pesquisa investiga os limites e possibilidades da vivência Biocêntrica investigando 

como ela pode ser aplicada no contexto educativo, quais os impactos que provoca em grupos 

de formação e quais as mudanças que a vivencia deflagra nos participantes do grupo; o que 

significa, segundo Amatuzzi (1996), uma pesquisa que lida com o significado da vivência.  

                                                           
55 Grifo do autor. 
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São muito pertinentes as propostas de ambos os autores, visto que a empatia representa 

um meio de entrar em contato com a subjetividade do outro, assim como está relacionada à 

capacidade de vínculo que é condição para o educador que pretende desenvolver uma 

Educação Biocêntrica, e também condição para o estabelecimento de relações de alteridade 

constituindo-se por isso como elemento indispensável à investigação realizada. 

Assim, a pesquisa que trata esta tese de doutorado assumiu a Participação Pesquisante 

como abordagem de pesquisa para investigação e análise, e a abordagem fenomenológica 

como referencia para análise das percepções dos participantes com relação à vivência 

Biocêntrica. Para Freitas, 2004 trata-se de um desafio à qualidade emancipatória dos 

processos educativos, no sentido de compreender a pesquisa como propõe Brandão (2003), 

como experiência interativa e relacional que a todo o momento está acontecendo diante de 

nós, à nossa volta e entre nós.  

 

Da Pesquisa Participante à Participação Pesquisante.  

Carlos Rodrigues Brandão propõe a Participação Pesquisante para suprir a necessidade 

de construir um movimento em que a pesquisa participante possa ser vivida como uma 

participação pesquisante56. Nas palavras de Ana Freitas, “urge que se desenvolvam processos 

educativos em que os sujeitos envolvidos possam exercer efetiva e afetivamente a co-

responsabilidade e co-autoria dos projetos emancipatórios” (FREITAS, 2004 p. 354) 

Para sustentar esta proposição e possibilitar a compreensão dela, é importante 

considerar que a Pesquisa Participante representou um marco enquanto método de pesquisa 

que apresentava alternativas às pesquisas realizadas sob o legado da neutralidade científica, 

cuja proposição ganhou visibilidade acadêmica mediante a primeira organização de textos 

feita por Carlos Rodrigues Brandão ao tematizar as relações entre participar e pesquisar, 

considerando ser esta: 

 

 

 

                                                           
56 Expressão utilizada por Carlos Rodrigues Brandão durante o trabalho de assessoria continuada à rede 

Municipal de Ensino de Porto Alegre, modalidade de formação desenvolvida pela COOPED/SMED no ano de 
2000 para aprofundar o entendimento teórico prático do processo vivido que orienta-se pela pesquisa sócio-
antropológica como caminho para vivência no Complexo Temático. (FREITAS, 2004-p.355) 
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Uma metodologia nova de conhecimento coletivo do Mundo e das condições 
de vida de pessoas, grupos e classes populares. Conhecimento coletivo, a 
partir de um trabalho, que recria, de dentro para fora, formas concretas 
dessas gentes, grupos e classes participarem do direito e do poder de 
pensarem, produzirem e dirigirem o uso de seu saber a respeito de si 
próprias. (BRANDÃO, 1990, p. 9-10). 

 

 

 

Freitas (2004, p. 356), no entanto, destaca que, apesar de a Pesquisa Participante ter 

proporcionado uma real e significativa alteração na relação sujeito/objeto, permaneceu ainda 

o “acento no pesquisador que ainda que comprometido – de algum modo – com a causa 

popular, é oriundo do contexto acadêmico”.  

Neste sentido, a Participação Pesquisante traz novas contribuições, no sentido de 

promover a superação da distância nas relações entre os sujeitos em pesquisa, uma vez que o 

pesquisador que pesquisa sua própria prática é ao mesmo tempo o sujeito que pesquisa e o 

sujeito da pesquisa. 

 

 

Da pesquisa participante à Participação Pesquisante, a inversão da relação 
substantiva e adjetiva entre os termos sugere, por um lado, as peculiaridades 
e os riscos decorrentes do fato de o/a pesquisador/a pertencer ao campo de 
vivencias que investiga. Por outro lado, o processo de pesquisar a própria 
prática revela-se potencialmente (trans) formador ao contribuir para o 
desenvolvimento profissional do/a pesquisador/a e seu grupo de trabalho. 
(FREITAS, 2004, p. 356) 

 

 

As elaborações da pesquisa ora apresentada foram mobilizada pela ética Biocêntrica 

pautada pela alteridade, que resulta do e no compromisso com os sujeitos na experiência de 

tomar a própria prática como objeto da pesquisa acadêmica. Como enfatiza Brandão (1999), 

quando queremos compreender as razões que movem opções por determinados valores, 

estamos buscando compreensão para a própria existência. 

Tais experiências assumem a Participação Pesquisante como uma nova nuance da 

pesquisa participante (cf. Brandão, 1990) em tempos de transição paradigmática (cf. 

SANTOS, 1997). 
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A Participação Pesquisante nesta pesquisa. 

No lugar de educadora, creio ser pertinente e necessário o estudo criterioso sobre a 

própria prática educativa exercida com os outros, uma vez que estudar atenta e 

academicamente o que se está propondo e realizando no campo educativo remete a um 

compromisso com a educação e com o outro (o que representa a ética).  

Assim, muitas foram as fontes de pesquisa neste estudo: as bibliografias constituídas 

da literatura produzida sobre os conceitos trabalhados, as conversações que foram 

oportunizadas com muitos dos autores de referência, as vivências com e na proposta que está 

sendo estudada que se configuram episódios da caminhada da própria experiência profissional 

e a pesquisa de campo no processo de doutorado. Trata-se, portanto de uma pesquisa da 

própria experiência. Uma pesquisa onde o pesquisador é o sujeito que pesquisa e o sujeito da 

pesquisa simultaneamente.  

Considerando os pressupostos que se entrelaçam entre as teorias de Alteridade de 

Levinas e a da Educação Biocêntrica de Toro, é inevitável que se leve em consideração que 

tanto as pessoas que fizeram parte desta pesquisa, quanto à pesquisadora, encontram-se 

imersos em suas próprias subjetividades.  

 

 

Não é propriamente um método objetivo de trabalho científico que 
determina a priori a qualidade da relação entre os pólos da pesquisa, mas, ao 
contrário, com freqüência é a intenção premeditada, ou a evidencia realizada 
de uma relação pessoal e ou política estabelecidos, ou a estabelecer, que 
sugere a escolha dos modos concretos de realização do trabalho de pensar a 
pesquisa. (BRANDÃO, 1999, p.8) 

 

 

De modo que a inter-relação entre investigador (a) e o que está sendo investigado não 

pode ser pensada separadamente, como demonstra Brandão (1999) ao afirmar que o que 

existe no mundo social e cultural a ser estudado é o que existe no humano, de modo que o 

pesquisador é ao mesmo tempo sujeito e objeto da investigação. O estudo social, o estudo das 

humanidades é o estudo de quem investiga – nós mesmos – os pesquisadores. 
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Ao realizar este estudo de mãos dadas com os outros, acolhendo o que o outro, que 

não eu, enxerga e elabora sobre o processo, aproximo-me de uma postura ética coerente, uma 

vez que “remete a uma relação pessoal e metodológica, antecedente de alteridade que se 

estabelece e que, na maioria dos casos, é a própria condição de pesquisa”. (BRANDÃO, 1999, 

p. 8) 

Por todas estas razões, o percurso metodológico percorrido na elaboração desta tese 

constituiu-se em um processo complexo, cuja experiência de pesquisa não se limitou à 

aplicação do conhecimento existente, mas dispôs-se a criar condições de pesquisa coerentes 

com a trama conceitual complexa multidisciplinar que constitui este estudo em função do 

compromisso com a alteridade e com um Princípio Biocêntrico. 

 

 

Especialmente, a percepção acerca dos limites das atuais abordagens de 
pesquisa para nomear as peculiaridades do percurso delineado evidenciou-se 
diante da complexidade do processo de pesquisar a própria prática. 
(FREITAS, 2004 p.351) 

 

 

Assumir a pesquisa da própria prática com o compromisso com a alteridade é bastante 

desafiador num contexto de transição paradigmática o qual provoca questionamentos com 

relação às abordagens de pesquisa em todas as áreas e em um momento em que a discussão 

entre pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas ocupa ainda tempo e energia dos 

pesquisadores. 

 

 

Falar sobre ciência e conhecimento científico atualmente constitui uma 
“tarefa difícil", pois "novos paradigmas, gerados tanto no âmbito da própria 
ciência como em outras áreas de conhecimento, vêm questionando 
pressupostos e procedimentos" que até há pouco tempo guiavam as 
pesquisas científicas e outorgavam credibilidade aos seus achados (ALVES-
MAZZOTTI, 1999, p.109). 

 

 

No entanto, uma pesquisa cujo conteúdo problematiza as formas de relações e os 

processos educativos que descaracterizam as relações de alteridade e que assume um 

compromisso em contribuir com a formação de pessoas capazes de atitudes e postura ética, 

encontra-se antecedentemente comprometida em não somente abordar o tema, mas percorrer 
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o percurso da investigação coerentemente com o que se propõe, oferecendo uma opção 

epistemológica como alternativa frente à transição paradigmática em que nos encontramos, 

representando possibilidades de ações (trans) formadoras.  “A dimensão epistemológica da 

pesquisa em educação não se compreende desvinculada da dimensão política que orienta a 

intencionalidade de sua prática”. (FREITAS, 2004 p.353) 

Ou seja, a prática de pesquisa em educação assume um compromisso efetivo com a 

transformação da realidade pesquisada, uma vez que a sua argumentação se orienta em função 

da ética. Não é possível fazer uma educação Biocêntrica discursiva. É a partir da prática da 

vivência Biocêntrica que o educador se educa. A própria escrita da sistematização é uma 

vivência. Neste caso, por endereçar-se à academia, uma vivência constantemente auto-vigiada 

procurando honrar a necessidade da consistência acadêmica que responde ao compromisso 

com a socialização de um saber de experiência feito, que possa subsidiar outros projetos 

destinados ao educar e ao viver.  

A fim de possibilitar uma prática de pesquisa coerente com estes propósitos, a 

Participação Pesquisante se apresenta como uma proposição inovadora e viável que, ao 

mesmo tempo que norteia o caminho que o pesquisador em conjunto com os participantes 

percorre no pesquisar, “amplia o cenário da discussão sobre a metodologia da pesquisa em 

educação ao sugerir sua vinculação ao movimento social mais amplo de transformação 

permanente” (FREITAS, 2004 p. 353). 

Trata-se não apenas de uma nova forma de conhecimento, mas de um novo modo de 

produção de conhecimento, em que senso comum e conhecimento científico não se 

hierarquizam nem são excludentes, mas, ao contrário, se fortalecem mutuamente ao serem 

percebidos na complementaridade de suas diferenças.  

 

 

Partindo desta compreensão, a participação pesquisante se constitui como um 
movimento produto-produtor de novas relações escola-universidade ao 
mobilizar a complementaridade da autoria dos educadores e educadoras em 
diferentes âmbitos de atuação. Tendo como referência os próprios saberes de 
experiência feitos, a participação pesquisante emerge como uma possibilidade 
de redimensionar as relações escola-universidade na perspectiva do diálogo de 
saberes. Todavia, a prática da participação pesquisante requer tanto uma nova 
postura dos pesquisadores acadêmicos quanto o desenvolvimento de uma nova 
consciência profissional dos educadores/educadoras na escola. (FREITAS, 
2004 p. 353).  
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O reconhecimento da Participação Pesquisante proposta por Brandão como uma 

tentativa que se vem evidenciando nas práticas atuais de pesquisa (a exemplo da elaboração 

de Ana Freitas que subsidia a pesquisa ora apresentada) coincide com as reflexões de Fazenda 

(1992), tanto no que se refere às preocupações acerca dos “entraves metodológicos e teóricos 

oriundos de um pesquisar a própria prática” (p. 80) quanto no que diz respeito à convicção de 

que estas pesquisas podem “constituírem-se não só em elementos para revisão das práticas 

pedagógicas, como serem geradoras de novas práticas e novas teorias” (p. 84). 

Partindo destas abordagens e reconhecendo as visíveis contribuições do processo de 

pesquisar a própria prática, juntei-me aos colegas pesquisadores que fizeram esta mesma 

opção e assumi a Participação Pesquisante como princípio e metodologia desta pesquisa, 

assumindo com isso, os riscos que lhe são inerentes e orientando a pesquisa realizada nesta 

tese,  

 

 

Fertilizada na diversidade das interações exercidas com outros/as 
interlocutores/as e seus saberes de experiência feitos, em diferentes 
contextos, bem como intencionando igualmente mobilizá-los/as ao exercício 
de sua curiosidade epistemológica, em diversos níveis de reflexão. 
(FREITAS 2004, p. 357). 

 

 

O desafio de pesquisar a própria experiência exige que se pesquise a própria 

experiência de pesquisa, tendo esta como um processo de educação permanente e continuado, 

“onde e quando tudo o que se vive, tudo o que se diz tudo o que se convive e interage é algo 

relevante e digno de ser registrado como um dado e um valor participante de investigação” 

(BRANDÃO, 2003, p. 257) 
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4.1.2. A RIGOROSIDADE METÓDICA na sistematização da experiência vivida, 
investigação e análise na PARTICIPAÇÃO PESQUISANTE 

 

 

Ana Freitas (2004, p. 373) propõe, contra o desperdício da experiência (cf. SANTOS, 

2000), a Rigorosidade Metódica da Participação Pesquisante. 

Em sua tese, e posteriormente livro, a pesquisadora trabalhou exaustivamente o conceito 

de Rigorosidade Metódica formulado por Paulo Freire para resguardar a rigorosidade e 

fidedignidade que um processo de investigação cientifica, em qualquer área de conhecimento, 

exige. Está este processo, entretanto, ancorado em bases que contrapõem os critérios que 

determinam o rigor científico postulado pela ciência moderna positivista, a qual pressupõe a 

neutralidade na investigação científica.  

O potencial formativo existente no processo de pesquisar a própria prática faz da 

Participação Pesquisante uma metodologia produto-produtora (FREITAS, 2004) em que ao 

mesmo tempo em que sustenta a pesquisa está sendo fundamentada nela. 

 

 

O exercício da rigorosidade metódica torna possível o que não ocorreria 
espontaneamente e, neste sentido, revela-se como potencial contribuição para o 
desenvolvimento da autoconsciência dos saberes de experiência feitos, bem 
como da autoria do conhecimento profissional gerado a partir deles. A 
rigorosidade metódica é, pois, elemento indispensável contra o desperdício da 
experiência (cf. SANTOS, 2000) e para o desenvolvimento da cultura da 
pesquisa como dimensão do ensino. (FREITAS, 2004, p. 377). 

 

 

É neste sentido que a sistematização da experiência vivida é, pois, o eixo 

metodológico da Participação Pesquisante. O que concretiza a proposição de Paulo Freire 

(1987, 1992) de não reduzir-se a conhecer o conhecimento existente, mas ampliar a 

expectativa de produzir conhecimentos ainda não existentes. E esta perspectiva, de um 

conhecimento ainda não existente – inédito-viável, desafiou a constituição da Rigorosidade 

Metódica como condição da Participação Pesquisante. De modo que, a Rigorosidade 

Metódica, balizadora do percurso metodológico da Participação Pesquisante nasce das 

elaborações do educador pernambucano Paulo Freire e tem sido enriquecida com, e no 

próprio percurso percorrido com a proposta, por Carlos Rodrigues Brandão e demais 
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pesquisadores que assumiram a perspectiva educativa freireana, como o caso da pesquisadora 

Ana Lúcia Freitas.  

A Rigorosidade Metódica exercida na Participação Pesquisante levou a proposição de 

PRINCÍPIOS 57, que se constituem em afirmações que remetem às ações que irão nortear o 

percurso metodológico da Participação Pesquisante. (FREITAS, 2004).  

 

 

Tal perspectiva mobilizou o desenvolvimento de uma rigorosidade metódica 
própria - exercida e investigada - que permitiu sistematizar alguns princípios 
que sustentam a proposição da participação pesquisante como perspectiva da 
atuação docente comprometida com a constituição de processos educativos 
emancipatórios. (FREITAS, 204, p. 373) 

 

 

Estes princípios sustentam a proposição da Participação Pesquisante em termos de 

sistematização da experiência vivenciada, investigação e análise, resguardando a 

Rigorosidade Metódica necessária à investigação científica.  

  

Princípios suleadores do percurso metodológico da Participação Pesquisante (cf. 

FREITAS, 2004): 

(1) CONVIVÊNCIA - Não basta dizer como fazer; é preciso participar do trabalho 

coletivo impregnando-se do cotidianamente vivido para problematizar durante o percurso e 

comprometer-se com a construção conjunta de alternativas inédito-viáveis às situações-limite 

evidenciadas; (2) ESCUTA SENSÍVEL – A primazia da escuta enquanto um componente de 

solidariedade é ponto de partida para perceber os pontos de entrada da intervenção que se 

realiza como ato pedagógico fundamental à problematização dos saberes de experiência feitos e 

mobilizando mútuas aprendizagens; (3) DIÁLOGO PROBLEMATIZADOR – A conversa é 

uma atitude de acolhimento necessária para fazer evoluir a mútua e legítima escuta como um 

ato de conhecimento que se dá mediante o diálogo em que, ao investigar o pensar sobre o 

vivido, problematizam-se as relações estabelecidas de modo a vislumbrar as situações-limite a 

serem enfrentadas; (4) REGISTRO - Registrar – em suas diferentes formas – é o princípio da 

pesquisa, pois traduz o compromisso com o acompanhamento do processo vivido, 

                                                           
57 Os princípios abaixo formulados pela citada pesquisadora estão apresentados em sua tese de doutorado 

também referenciada nesta pesquisa.  
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sistematizando sua memória e desafiando identidades ao mobilizar a autoconsciência do 

conhecimento gerado na própria história; (5) DEVOLUÇÕES SISTEMÁTICAS - Partilhar os 

registros e a reflexão sobre eles é um caminho para a elevação da consciência da práxis 

educativa libertadora, bem como para sua recriação permanente e coletiva; (7) PARTILHA – 

A criação de espaços coletivos e sistemáticos de partilha da reflexão sobre a prática fortalece a 

assunção da co-responsabilidade necessária para lidar com a angústia gerada pela ausência de 

respostas imediatas às situações-limite percebidas; (8) DIÁLOGO DE SABERES – Dar 

visibilidade a saberes oriundos de fontes diversas contribui para desmistificar a supremacia do 

conhecimento acadêmico e reconhecer o valor epistemológico dos diferentes saberes, 

ampliando as relações estabelecidas no trabalho de formação com educadores e educadoras; (9) 

VISIBILIDADE POSITIVA  – Atribuir visibilidade positiva aos saberes produzidos no 

contexto da escola suscita o diálogo com outros saberes e fortalece a concepção da escola como 

um espaço de produção de novas relações sociais e do professor como sujeito do conhecimento; 

(10) (TRANS)FORMAÇÃO PERMANENTE – A constante avaliação acerca do trabalho 

desenvolvido permite perceber as transformações ocorridas mediante o trabalho coletivo, bem 

como as repercussões do processo vivido no que se refere ao próprio desenvolvimento 

profissional docente, mobilizando a consciência da inconclusão e a assunção dos desafios 

presentes como exigências que decorrem da realização dos desafios anteriores; (11) SONHO 

POSSÍVEL – A atualização permanente e coletiva do sonho que nos move é condição para o 

enfrentamento das situações-limite que obstruem a possibilidade de sua realização. Sonhar 

coletivamente é, pois, uma atitude de formação produto-produtora do inédito-viável. 

Colocados em prática, estes princípios apontam perspectivas de uma atuação docente 

a ser exercida como prática investigativa. Proposição que pressupõe a educação como ato 

político complexo. 

Tais princípios não ocorrem de maneira estanque ou isoladamente, mas relacionados 

entre si, de maneira recíproca “numa dinâmica de procedimentos que, em oposição à previsão 

de etapas fixas a serem cumpridas, constituem-se como procedimentos em movimento” 

(FREITAS, 2004 p. 373).  

A própria experiência da Participação Pesquisante delineou a proposição de um 

percurso metodológico organizado em função de três movimentos simultâneos e 

complementares. Cada um deles vividos, a seu tempo, com ênfases diferenciadas; a saber: (1) 

a reconstrução da experiência vivida; (2) a problematização das convicções gestadas 

pelos saberes de experiência feitos; (3) a sistematização de novas compreensões sobre as 
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situações-limite vislumbradas em função do diálogo com os saberes de referência e com a 

diversidade das interações exercidas. A partilha da reflexão em cada um destes momentos é 

fundamental para vislumbrar práticas inédito-viáveis. 

É fundamental advertir que a sistematização de tais princípios e procedimentos não tem 

a intenção de assumir uma postura prescritiva, mas de contribuir para o desenvolvimento da 

rigorosidade metódica enquanto compromisso coletivo.  

 

 

4.2 Os Testemunhos das Experiências de vivência 

 

 

Dois campos de investigação foram considerados no presente trabalho acadêmico, 

situados como os “saberes de experiência feitos” (FREITAS, 2004): (1) A própria experiência 

percorrida com Educação Biocêntrica em trabalhos de formação de natureza diversa incluindo 

a pesquisa do mestrado – este primeiro campo, tendo sido considerado; e (2) a pesquisa de 

campo desenvolvida junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de 

Sergipe na Universidade Federal de SE (GEPEASE) e Projeto Sala Verde – UFS; o qual foi 

analisado e considerado como a investigação empírica do processo de doutorado.  

Assim, a trajetória vivida (embora esteja nela incluída a pesquisa do mestrado a qual 

foi academicamente legitimada), não está, na pesquisa ora apresentada, constituindo 

elementos de análise. Ela está sendo considerada, uma vez que proporcionou a formulação de 

premissas que desencadearam a problemática da investigação empírica na pesquisa de 

doutorado, como será detalhado a seguir.  

As considerações e análise, suscitadas a partir dos “saberes de experiência feitos” 

tiveram como base de sustentação o referencial teórico: os “saberes de referência” 

(FREITAS, 2004), com os quais se fundamentam os conceitos trabalhados, sobretudo as 

categorias de Educação Biocêntrica (Rolando Toro), e de Alteridade (Emmanuel Levinas) 

configurando-se, então, as bases teóricas da pesquisa, que dialogando com outros autores, 

oferecem sustentação ao trabalho. 

Cabe ressaltar que, no primeiro campo de investigação, o campo dos saberes de 

experiência feitos, (1) a experiência percorrida em trabalhos de formação de natureza diversa 

(incluindo a pesquisa do mestrado), trata de experiências vivenciadas com a Educação 
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Biocêntrica e da ética vista como alteridade, anteriores ao processo de doutoramento. Ocorre 

que desde o ano de 1995 venho colocando em prática e investigando o processo percorrido 

com a proposta, tendo esta experiência sido sistematizada. O estudo e pesquisa realizados no 

mestrado trataram da questão da ética vista como alteridade.  

Desta forma, subsidiada pela perspectiva epistêmico-metodologica de Paulo Freire 

(1987, 1992), Carlos Rodrigues Brandão (1999, 2003) e Ana Freitas (2004), considero que a 

experiência vivenciada, investigada e sistematizada, de uma educadora que se dedica a 

investigar no doutorado o tema com o qual atua, deve ser aproveitada e não considerada 

restritamente como um processo paralelo. As palavras de Brandão demonstram que tal 

empreitada não só tem uma lógica científica legítima, como tem uma lógica política e humana 

que a justifica e a sustenta academicamente. 

 

 

Assim, que uma quase última barreira entre sujeito-e-objeto foi rompida. 
Pois aos poucos os investigados iam sendo instituições, grupos e atores 
sociais do próprio mundo de vida cotidiana ou de instituições socioculturais 
de escolha do investigador. Saímos de um outro - distante (como na 
Antropologia), ou de um outro - distanciado (como na Sociologia), para um 
outro próximo [...]. O outro - idêntico – não mais o próximo diferente (eu 
sou um investigador acadêmico e ele é o menino de rua de minha cidade), 
mas o outro idêntico, o outro – como –eu, o outro eu (eu, educadora de uma 
escola pública investigo horizontes de vida entre educadoras de minha escola 
e de outras da mesma rede). O outro – cúmplice – não mais aquele que vive 
a experiência de vida diversa da minha, mas que vive exatamente a 
experiência vocacional, política ou o que seja que eu escolho viver, 
tomando-a como campo de militância ou de destino e, ao mesmo tempo, 
tema e cenário de “minha pesquisa”. Foi a isto que alguns de nós 
começamos a chamar de participação pesquisante. (BRANDÃO, 2003, p. 
295). 

 

 

Segundo Freitas (2004), a experiência vivida e teorizada justifica a proposição da 

Participação Pesquisante como um desafio à (trans) formação em diferentes âmbitos de 

atuação. Tal proposição decorre da opção político-metodológica de viver a pesquisa como 

construção coletiva, tramada por olhares e saberes oriundos de diversas fontes. 

O Primeiro campo de investigação remete aos testemunhos da experiência de 

vivência e considera o processo realizado junto (1) aos trabalhos de formação, de natureza 

diversa, sistematizados ao longo da experiência profissional com a Educação Biocêntrica. 

Seguirei apontando-os e estabelecendo um recorte que traz episódios onde a Educação 
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Biocêntrica foi investigada com relação à aplicação de sua metodologia, ou sobre os efeitos da 

Postura Biocêntrica, ou ambas as dimensões da proposta. Tais experiências ao longo deste 

período de escuta e olhar sensível resultaram na elaboração dos postulados os quais deram 

origem ao problema de pesquisa de doutorado ora apresentado. 

 

 

4.2.1 O percurso percorrido com a Educação Biocêntrica: os trabalhos de formação 

de natureza diversa 

 

 

Fazendo parte do grupo de educadores tocados pelo Princípio Biocêntrico, venho 

estudando, colocando em prática e sistematizando a proposta de Educação Biocêntrica, desde 

o ano de 1995. Entre os anos de 1995 e 1997 realizei minha formação como professora de 

Biodança, na escola Gaúcha de Biodança (EGB) - momento em que conheci e passei a 

aprofundar, praticar e investigar, a Proposta de Educação Biocêntrica. Sistematizei as minhas 

primeiras experiências com a proposta da Educação Biocêntrica nos anos de 1996 e 1997 

através do trabalho monográfico exigido para concluir a formação e receber o título de 

professora/facilitadora de Biodança. Este trabalho foi fruto do estudo da proposta e da 

sistematização da vivência de estágio com a Educação Biocêntrica aplicada com três grupos 

no Rio Grande do Sul: um grupo de crianças de 2 a 4 anos, um grupo de adolescentes de 11 a 

15 anos e um grupo de educadoras e religiosas. A monografia foi orientada pela facilitadora 

Ruth Cavalcante.  

No ano de 1998, conclui os estudos de formação como facilitadora de Biodança com a 

referida monografia que recebeu o título de Educação Biocêntrica: tecendo a vida. O trabalho 

foi posteriormente organizado num livro lançado em 1998 com o mesmo título: Educação 

Biocêntrica: tecendo a vida (WAISMANN, 1998). Neste período já era professora 

alfabetizadora desde o ano de 1986, o que propiciou as relações entre a vivência Biocêntrica 

experimentada na Biodança e as práticas educacionais com base no que vivia nas escolas 

como professora.  

Esta sistematização apresentou as convergências do paradigma da Educação 

Biocêntrica com outras correntes teóricas que então subsidiavam minha prática docente. Entre 

elas a epistemologia genética de Jean Piaget e a pedagogia progressista de Paulo Freire no 
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diálogo com a experiência docente em escolas públicas e particulares, com a formação de 

professores, na mediação de processos de formação na educação popular e em outros 

processos de formação humana no âmbito da educação não formal. 

Como já foi apresentado na introdução, ao experimentar a vivência Biocêntrica, no 

início dos anos noventa, tive imediatamente a intuição de que estava diante de uma 

metodologia valiosíssima para o contexto da educação, no qual estava vinculada como 

professora alfabetizadora, como assessora da Pastoral da Juventude e como educadora 

popular.  

Percebi que, para além dos estudos realizados nas reuniões pedagógicas, onde haviam 

os momentos de leitura e reflexão de teorias educativas, seguidos da troca de experiências 

entre os participantes, a vivência que eu experimentara no grupo de Biodança poderia 

representar o diferencial que estava faltando para um maior envolvimento, apropriação e 

engajamento por parte dos educadores, oportunizando a experiência da elaboração vivencial 

que dá sentido à reflexão. Oportuniza também a manifestação da identidade que ocorre 

através do encontro com o outro, a vivência de afetividade, onde se estreitavam vínculos que 

eu já supunha ser o principal ingrediente para que a aprendizagem acontecesse.  

Foi esta compreensão que me levou a radicalizar a vivência Biocêntrica nos processos 

de formação humana, como possibilidade de facilitar o processo de manifestação de 

identidades capazes de alteridade em função do compromisso com a ética.  

Compreendi que, apesar de Rolando Toro ter aproveitado um arcabouço teórico de 

uma trama multidisciplinar de referenciais acumulados historicamente, estava ali algo que 

ninguem havia proposto, e que, se constituia em um grande instrumento de formação humana. 

Num primeiro momento este diferencial pode parecer exclusivamente terapêutico. Mas, é 

possível perceber que a utilização da tríade: música, movimento e encontro com o outro, 

através da ausência da linguagem verbal que constituem os exercicios de Biodanza, apresenta-

se como uma estrutura demarcadamente diferente de todas as terapias corticais. Mas os 

educadores que passam por esta experiência, logo percebem que a metodologia não se 

restringe ao campo terapêutico, mas se amplia ao campo pedagógico, quando trabalha 

preventivamente antecipando o que poderia ter que ser tratado terapeuticamente. Ou seja, uma 

proposta educativa de cura e prevenção.  

Estava ali, plantada a semente da Educação Biocêntrica. Ao longo dos anos 

subsequentes, já titulada professora/facilitadora de Biodanza, passei a incluir os exercícios de 
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Biodanza buscando a vivencia Biocêntrica nas atividades pedagógicas em sala de aula e nos 

diversos e diferentes grupos de formação com os quais atuei enquanto educadora. Desde então 

venho pesquisando, sistematizando e aplicando esta proposta reunindo um vasto material e 

acumulando experiências que são consideradas nesta pesquisa. 

Em cada uma das duas experiências de pesquisa distintas, a busca pelos instrumentos 

de investigação e sistematização foi vigiada pela preocupação de que, ao mesmo tempo em 

que não ferissem o teor subjetivo do que se estava investigando, os instrumentos fossem 

aceitos como adequados à rigorosidade metódica exigida em uma pesquisa acadêmica.  

Desta forma, o percurso metodológico ampliou os procedimentos e instrumentos 

formais de pesquisa em função da diversidade das interações estabelecidas que foram 

sugerindo espaços de possibilidades e “potência pedagógica” (FREITAS, 2004); de modo 

que, em cada um destes diferentes campos de investigação foram utilizados diferentes 

procedimentos de pesquisa que fossem representativamente fieis à natureza subjetiva do que é 

investigado. 

Para as considerações sobre a contribuição dos trabalhos de formação de natureza 

diversa, sistematizados ao longo da experiência profissional com a Educação Biocêntrica, 

foram utilizados os procedimentos e instrumentos apresentados a seguir. 

Os registros de Diários de Campo, que ao longo deste processo foram batizados de 

Caderninhos, desde a partilha desta prática por ocasião da experiência com a Educação 

Biocêntrica, realizada junto ao Projeto Sonho Possível, no Rio Grande do Sul no período de 

1999 a 2004. Tais registros apresentam com detalhes (1) o processo de proposição das 

metodologias utilizadas no Projeto Sonho Possível (descritas na sequência deste capítulo); (2) 

os processos percorridos junto à UERGS que desencadearam os resultados da pesquisa no 

mestrado, e (3) o processo realizado durante a Participação Pesquisante na AMANE; todos 

registrados em caderninhos. Ana Freitas (2004) descreve a importância deste instrumento 

afirmando o que segue:  

 

 

A disposição de um caderninho no acompanhamento do processo de trabalho 
permitiu registrar a escuta e a reflexão impregnadas da emoção próxima do 
momento vivido. Igualmente, o registro sistemático desta reflexão próxima 
permitiu recuperar a memória do próprio pensamento e tomá-lo como objeto 
de reflexão mediante um posterior distanciamento das circunstancias em que 
fora mobilizado. (FREITAS, 2004, p. 358). 
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Outros recursos, mencionados a seguir, foram também utilizados ainda para as 

considerações sobre a contribuição dos trabalhos de formação de natureza diversa, 

sistematizados ao longo da experiência profissional com a Educação Biocêntrica. Os 

Relatórios que se constituem como fonte de consulta para análise do processo vivido. As 

Fotografias que representam importante procedimento visual constituindo-se como 

instrumentos para leitura do processo percorrido. As publicações – Revistas, livros e 

capítulos de livros organizados e publicados, com experiências deste percurso relatando as 

experiências e a fundamentação da Educação Biocêntrica ou dos resultados de experiências 

que foram subsidiadas por ela. 

A experiência registrada e sistematizada torna-se fecunda ao processo de investigação da 

própria prática exercida, além de conferir outra qualidade a esta prática, uma vez que a 

investigação, observação, análise e registro do que ocorre com o que se está propondo, 

proporciona atualizar, melhorar, qualificar conteúdos e metodologias da prática, à luz das 

percepções dos interlocutores. Isso confere um compromisso ético com esta prática.  

A sistematização da experiência vivida, a partir de procedimentos de pesquisa em 

movimento, realizada com base nos princípios que norteiam o percurso metodológico da 

Participação Pesquisante (expostos acima), reconhece e destaca a diversidade das autorias dos 

participantes da pesquisa que emergem no processo pesquisante, resultando numa abundância 

de registros gerados no processo de investigação.  

Para Ana Freitas (2004), os registros reunidos no tomo de anexos à tese, e no caso da 

pesquisa ora apresentada, por vezes no corpo do texto como recortes dos testemunhos da 

experiência de vivência, são testemunhos do potencial educativo e (trans) formador da 

proposição de pesquisar a própria prática. Assim, o cuidado atribuído ao registro da 

experiência vivida – em suas mais diversas formas – assim como a atenção dispensada à 

sistematização de seus guardados, são aspectos reveladores deste jeito de pesquisar em que o 

reconhecimento do valor epistemológico da experiência cotidiana e a intencionalidade de 

reconstruir o vivido a partir de seus registros tencionam a experiência da rigorosidade 

metódica e desafiam a autoria dos sujeitos envolvidos. 

Também a pesquisa ora apresentada, que se configura em uma continuidade da 

investigação do processo da experiência vivida na perspectiva da pesquisa continuada e 
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permanente que caracteriza a Participação Pesquisante, exigiu que se estabelecessem 

critérios para selecionar acontecimentos ou resultados desta experiência diante da infinidade 

de possibilidades que contemplam este percurso. Um dos critérios utilizados para a seleção de 

episódios desta experiência foi o da indexalização da experiência realizada como experiência 

que viesse a contribuir em processos educativos subsequentes tornando-se um referencial do 

ponto de vista da construção de saberes científicos.  

Neste sentido, apresento três dos demais registros realizados ao longo da trajetória, os 

quais estão neste momento sendo destacados, por terem sido sistematicamente acompanhados 

situando-se como potencial educativo (trans) formador neste processo de pesquisar a própria 

prática, assim como produziram saberes e instrumentos metodológicos que subsidiam 

diversas práticas científicas e educativas atuais. Os recortes ora apresentados, de cada um dos 

três episódios vivenciados, contemplam os três momentos necessários à rigorosidade 

metódica necessária para legitimar a Participação Pesquisante. 

A partir da escuta e dos diálogos estabelecidos por ocasião da participação nos 

referidos grupos, assim como do registro minucioso, sistematizado, analisado e conservado, 

durante o processo e depois dele tem sido realizado o movimento da perscrutação. Desde as 

ocasiões em que estas experiências foram realizadas, tem-se proporcionado diversos 

momentos de análise dos documentos que proporcionam elaborações de novas compreensões 

possibilitando a perscrutação do próprio pensamento em processo de elaboração de novos 

conceitos e proposições no âmbito educativo e científico. Tais momentos ocorrem em eventos 

de natureza diversa, como encontros científicos e encontros informais (reuniões de 

pesquisadores) assim como no próprio percurso em continuidade em cada novo grupo onde a 

Educação Biocêntrica com a vivência Biocêntrica é desenvolvida.  

Aqui será apresentada cada uma destas três experiências vivenciadas, de forma 

sintetizada (por isso chamada de recortes). Mas cada uma delas pode ser conhecida 

detalhadamente nas obras que resultaram de cada experiência. A primeira, a experiência 

vivenciada no Projeto sonho Possível, pode ser conhecida detalhadamente tanto na coleção de 

periódicos organizados pelo grupo (no qual eu faço parte do conselho editorial, assim como 

escrevo artigos narrando os resultados relacionados à Educação Biocêntrica) - os periódicos: 

Sonho Possível: revista de educação popular - como também na já referida tese de Ana Lucia 

Freitas. A segunda, a experiência vivenciada na UERGS, pode ser conhecida detalhadamente 

na minha dissertação de mestrado conforme registro bibliográfico neste documento. E a 

terceira, a experiência vivenciada na AMANE, pode ser conhecida detalhadamente na obra 
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organizada por mim em parceria com Maria das Dores Melo, e co-autorias, na qual é 

sistematizada a experiência realizada, no livro intitulado: Saberes e Fazeres da Mata Atlântica 

do nordeste: lições para uma gestão participativa, disponível tanto no site da AMANE como 

no site do MMA – ambos citados nas referências bibliográficas no final deste trabalho. 

 

 

A experiência vivenciada em educação popular junto ao Projeto Sonho Possível 

No ano de 1999 encontrei na experiência com um grupo de educação popular, a 

possibilidade de colocar em prática o paradigma Biocêntrico e a proposta da Educação 

Biocêntrica por meio da formação de educadores e da construção de uma escola Biocêntrica. 

Uma escola que foi construída (literalmente) concomitantemente com seu projeto político 

pedagógico de forma coletivamente com a participação de professores, pesquisadores e da 

comunidade onde estava inserida, tendo tido como farol que iluminava a caminhada o 

testemunho de Dom Helder Câmara (outro exemplo de educador Biocêntrico) de que, o sonho 

que se sonha coletivamente – junto com o Outro, torna-se realidade. Uma experiência em 

educação popular comprometida com a vida das pessoas que faziam parte da comunidade 

educativa.  

O grupo de educadores, comprometidos com uma educação integradora e 

emancipatória, principalmente comprometidos com a educação popular, buscava construir um 

projeto educacional que oferecesse respostas à desigualdade e exclusão social. Trata-se do 

grupo de educadores do Projeto sonho Possível, no Rio Grande do Sul. Esta experiência 

vivenciada entre os anos de 1999 e 2004, além de ter marcado profundamente minha 

caminhada existencial tendo exercido forte influência ao ser humano que sou hoje, 

proporcionou avanços significativos com relação à pesquisa e aplicação da proposta da 

Educação Biocêntrica.  

Foi possível por meio das práticas constantemente submetidas ao olhar pesquisante, e 

de uma pesquisa alimentada pelo que a prática ia revelando através de olhares múltiplos do 

coletivo de educadores e educandos participantes, identificar avanços e limites da proposta, 

bem como produzir alternativas metodológicas para sua operacionalização nas práticas de 

formação humana.  

O trabalho realizado, partindo do pressuposto da necessidade de formação continuada 

e permanente, optou por realizar um processo de formação contínuo com encontros semanais 
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de meio turno na escola, mensais de um dia inteiro de trabalho e semestrais com um Retiro 

Pedagógico em cada encontro. Eu atuava no grupo como responsável pela formação e 

capacitação, além de, durante um ano, ter assumido uma turma de alunos do segundo ano do 

primeiro ciclo de formação. A proposta da Educação Biocêntrica fundamentava minha 

atuação. Além da Postura Biocêntrica, percebida e comentada constantemente pelos 

educadores/as, incluí a vivência Biocêntrica nos momentos de formação. Ela era realizada nos 

encontros mensais e nos Retiros Pedagógicos. A sistematização das experiências com a 

Educação Biocêntrica no Projeto Sonho Possível está relatadas nas referidas revistas Sonho 

Possível. O alcance da vivência Biocêntrica pelos participantes pode ser exemplificado em 

algumas passagens nestes artigos. 

 

 

As vivências trabalhadas em nossa formação nos levam a questionamentos 
teóricos e práticos, problematizam nossa opção (que é antes de tudo 
existencial), nossas dores individuais e coletivas. No momento da vivência 
temos oportunidade de mergulhar ao encontro de nós mesmos para logo em 
seguida entrarmos em comunhão com nossos colegas. (WAISMANN 
&BARBOSA, 2003, p. 51) 

 

 

Na ocasião, as análises dos participantes sobre a realização da vivência e sobre seus 

efeitos destacaram os seguintes elementos como aspectos potencializadores da metodologia: 

A integração entre os participantes e deles com o trabalho que realizam que a vivência 

Biocêntrica promove; 

A mobilização de um sentimento de cumplicidade, como algo que “dá liga” ao grupo. 

O depoimento que segue exemplifica este sentimento mobilizado pela vivência Biocêntrica. 

 

 

As dificuldades de relações, que se mostram por “melindres pessoais”, 
competitividade, ciúmes, etc., são superadas, quando a “causa, o projeto” 
torna-se maior que a vaidade pessoal. Vaidade reconhecida e aceita, 
enquanto humanos, diga-se de passagem. No entanto, há um momento de 
transcendência onde, como numa “roda”, cada indivíduo, singular dissolve-
se no todo, formando o grupo, o coletivo. Sem perder sua singularidade, mas 
apresentando na presença do outro e formando o grupo. (WAISMANN 
&BARBOSA, 2003, p. 53) 
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A vivência proporciona o entrelaçamento entre razão e emoção no processo cognitivo. 

 

 

Na medida em que, no processo cognitivo o fenômeno da aprendizagem, 
envolve todo o organismo, e não apenas as funções corticais, e que os três 
níveis: cognitivo, vivencial e visceral, estão neurologicamente relacionados, 
podendo condicionarem-se reciprocamente, ainda que, possuindo forte 
autonomia, a vivencia nos interessa, pois é o que garante a efetivação da 
aprendizagem e, portanto, a possibilidade de mudanças existenciais que se 
desdobram em atitudes, posturas, e mudanças epistemológicas no processo 
de formação. (WAISMANN &BARBOSA, 2003, p. 54) 

 

 

Pode-se dizer que a vivência Biocêntrica representa neste grupo um potente 

instrumento metodológico mobilizador de integração, adesão, e criação.  

Assim, coletivamente, com a participação de educadores, pesquisadores e 

comunidade, formularam-se mecanismos metodológicos que se constituem instrumentos 

potentes para capacitar educadores e ao mesmo tempo para contribuir com a formação do 

humano na perspectiva do princípio Biocêntrico. O grupo chamou de metáforas vivas os 

mecanismos metodológicos criados; e de Retiros Pedagógicos a proposta criada para a 

formação ou capacitação de grupos onde se propõe tais metodologias (criadas na e pela 

equipe do Projeto Sonho Possível).  

 

O Retiro Pedagógico 

A proposta de Retiro Pedagógico é a de relacionar atividades profissionais com a 

dimensão existencial de cada participante, partindo do pressuposto de que há maior entrega 

naquilo em que nos sentimos mais envolvidos e de que há maior compromisso onde há maior 

envolvimento.  

Esta Metodologia gestada no Projeto Sonho Possível (1999-2004) nasceu de três 

experiências: (1) a dos “Retiros espirituais” oriundas da metodologia da Pastoral da Juventude 

(PJ) e dos Movimentos eclesiais de base da Teologia da Libertação - estas trazidas ao grupo 

pelos irmãos lassalistas e pelos integrantes da pastoral PJ; (2) da experiência das “Maratonas 

de Biodança” – dinâmica realizada na Formação de professores de Biodanza, e (3) na 

experiência dos “Encontros Pedagógicos” de Educadores do Núcleo de Educação Popular 

NUPEP.  
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Retiro - porque se propõe, literalmente, que o grupo “se retire”. Esteja coletivamente 

participando alguns dias juntos de atividades em um local fora dos locais habituais onde 

trabalham (na escola, na universidade, nos órgãos públicos, na ONG, na empresa, etc.). Neste 

local intercalam-se atividades recreativas, dinâmicas de grupo, vivências de Biodanza, 

atividades de estudo e reflexão, metodologia participativa de atividades práticas num 

ambiente contemplativo (preferencialmente junto à natureza). 

Pedagógico, porque pressupõe aprendizagem em todas as propostas de atividades, do 

estudo teórico às atividades recreativas e existenciais (como a preparação dos alimentos e a 

dinâmica do uso do espaço – organização, higiene e relacionamento entre os participantes).  

A criação da estratégia metodológica de Retiro Pedagógico se deu nas perspectivas da 

teologia da libertação, da pedagogia freireana e da Educação Biocêntrica de Rolando Toro. 

A abordagem de retiro com os grupos se dá, a fim de aproveitar a vivência entre os 

participantes do coletivo de forma integral e grupal, captando as ações espontâneas que 

ocorrem e aproveitando-as a fim de realizar uma reflexão sobre estas ações espontâneas de 

cada um, no coletivo, relacionando-as com as ações realizadas no âmbito profissional que 

pressupõe planejamento, ação e avaliação para futuras ações e que por esta razão não mais se 

configuram como atividades espontâneas. Na espontaneidade não há, num primeiro momento, 

um controle cortical, o que possibilita a epifania da essência de cada um. 

Neste caso, o objetivo primeiro de um Retiro Pedagógico é o de trazer à tona a 

manifestação espontânea de cada um a fim de captar e ressaltar os principais talentos 

singulares (no que se refere aos objetivos do trabalho desenvolvido naquele grupo), a fim de 

otimizar a contribuição individual na participação coletiva relacionada às especificidades do 

trabalho que é desenvolvido pelo grupo. Ou seja, relacionar as atividades espontâneas 

individuais no coletivo, com as atividades profissionais desenvolvidas no projeto que o fazem 

estar juntos  

 

As Metáforas Vivas 

Às atividades desenvolvidas com finalidade de mobilizar a mais profunda reflexão 

sobre a prática profissional, relacionando-a com a dimensão existencial, visando à percepção 

da relação entre as ações, gestos atitudes que se exterioriza, com os sentimentos, dores e 

sabores internos, demonstrando que o próprio fazer mobiliza outras formas de fazê-lo e, 

sobretudo, com intuito de construir saberes significativos a partir da compreensão elaborada, 
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conforme propõe Rodríguez (1975) ao afirmar que o que não se faz sentir, não se entende, e 

o que não se entende, não interessa, foram batizadas de Metáforas Vivas. 

Metáforas por comportar a conotação de transportar o sentido literal de uma palavra ou frase, 

dando-lhe um sentido figurado. A metáfora se comunica com os dois lados de nosso cérebro, 

compreendido literalmente pelo lado esquerdo associado à mente consciente, lógica e 

racional, onde se encontram as estruturas corticais responsáveis pelo processamento da 

linguagem. Ao mesmo tempo, é compreendido no seu sentido figurado pelo lado direito 

associado à mente inconsciente, intuitiva, criativa e emocional. A metáfora usa uma 

linguagem simbólica que é característica da linguagem primária do inconsciente. Vivas, por 

terem sido vividas, não tendo se restringido a episódios figurados. 

As Metáforas vivas criadas foram: 

Fazer Pão coletivamente e fazer educação; 

Os tapetinhos (ou Pat work)- tecer as idéias em tapeçarias a várias mãos; 

A descida da cachoeira como exercício de desafiar os medos junto à natureza interna e 

externa; 

Limpando os entulhos de nossos poços. 

Estas metáforas foram sendo criadas ao longo da caminhada. A Postura Biocêntrica e a 

vivência Biocêntrica permearam a construção deste trabalho. 

Das elaborações tecidas com relação ao processo realizado por este grupo, destaco as 

seguintes, apontando elementos constitutivos da integração entre razão e emoção, e de 

capacidades desencadeadas a partir dos efeitos da vivência Biocêntrica, as quais estou 

denominando como as vontades de potência que mobilizaram o avanço do grupo:  

 

(1) A vontade de realizar uma prática como educadores que oferecesse respostas 

mais efetivas aos problemas sociais, por meio da educação popular, do que as práticas 

que tem se mostrado ineficazes, foi o que mobilizou este grupo – a fome que leva ao 

preparo do pão.  

(2) O vínculo que se estabeleceu entre os participantes, foi o que fortaleceu o 

grupo e a proposta oferecendo aderência e permeância, apesar dos obstáculos 
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encontrados no caminho de uma proposta desafiante como esta. O que dá a liga - à 

massa do pão.  

(3) A interação entre os diferentes saberes dos participantes foi fermento, que 

fomenta a criatividade e descortina as possibilidades. Saberes estes, provenientes das 

experiências em educação popular, da Pastoral da Juventude (PJ), dos retiros 

espirituais, da experiência educativa dos irmãos lassalistas e da experiência com a 

Biodança, tendo estas experiências dialogado com os saberes dos referenciais teóricos 

pautados pelo Principio Biocêntrico, pelos pressupostos da Educação Biocêntrica, da 

Pedagogia freireana, das formulações de Humberto Maturana, entre outros aportes 

teóricos e alimentados pelas vivências com a comunidade do jardim América no 

município de Sapucaia do sul no RS e dos tantos outros lugares da América Latina, 

onde os participantes desta equipe fizeram pães e educação socializando a utopia de 

uma educação à serviço da vida.  

 

Ao dissertar sobre o papel da Educação Biocêntrica no processo realizado, os 

participantes teceram as seguintes elaborações: 

O jeito de ser é um diferencial importante para os efeitos da metodologia (a postura 

Biocêntrica); 

As vivências fazem com que o que estava escondido em nós venha à tona; 

As vivências dão a liga ao grupo; 

As vivências geram e alimentam a mística. Não há continuidade e efetividade na ação 

sem uma mística; 

 

Tensões e situações limite da proposta evidenciadas que se desdobram em 

aprendizados (descobertas). 

Dois pesquisadores doutores integrantes do grupo, manifestaram resistência à vivência 

durante quase todo o processo (de cinco anos). Eles consideravam que a vivência os expunha 

na medida em que, durante sua realização, o participante se entrega passando, por breves 

momentos, a diminuir seu estado de alerta, ao que os levavam a recear “perder o controle, 

entregando-o ao facilitador”. O que, para eles, não parecia se configurar um trabalho 

democrático e transparente – caso o facilitador obtivesse um “controle” sobre os outros. Tal 



306 

 

“controle” foi por eles explicado como sendo a detenção exclusiva do conhecimento sobre o 

mecanismo de atuação da estratégia, assim como também sobre os resultados dela. Não os 

agradava participar de uma vivência, onde outra pessoa que não ela própria, tivesse de certa 

forma, o controle sobre seus sentimentos, conforme foi na ocasião relatado. Neste caso, um 

destes participantes sugeriu que, o/a facilitador/a deveria antecipadamente expor para cada 

um, ou para o grupo, quais exercícios seriam utilizados, assim como os respectivos efeitos em 

cada um de dos participantes. 

A interação destes participantes se constitui fertilizante para a proposta, pois desafia 

sua ampliação. As percepções e sentimentos dos interlocutores com relação à proposta, 

oferece elementos esclarecedores sobre a relação entre a aceitação dela, com os efeitos que ela 

pode proporcionar; assim como situa seus limites e possibilidades no âmbito educativo, 

conforme será explicitado ao final deste trabalho. 

A reação dos dois integrantes suscitou momentos de dialogo e explicações sobre as 

bases epistemológicas da proposta, desdobrando maior aprofundamento sobre ela. O 

posicionamento deste participante indica a necessidade de se deixar claro as bases 

epistemológicas e filosóficas da proposta, a fim de procurar demonstrar que tal reação 

representa uma resistência, a qual se constitui aspecto a ser trabalhado na vivência 

Biocêntrica.  

Destes dois integrantes, um deles passou a ter simpatia pela proposta e, aos poucos, a 

partir da metade do percurso dos cinco anos percorridos, passou a vivenciá-la. O outro 

percorreu todo o percurso sem participar da vivência Biocêntrica. Participava de todos os 

momentos, mas, no momento das sessões com os exercícios de Biodanza, ninguém o 

encontrava. Este acontecimento é frequente com relação à proposta da metodologia. A 

resistência ocorre por diferentes fatores: resistência ao desconhecido, comum nas pessoas; 

resistência à intimidade e ao contato (que a vivência deflagra) e que são social e culturalmente 

reprimidos; resistência ao potencial subversivo da vivência, entre outros. A resistência de 

integrantes, quando manifesta, é acolhida, respeitada e aproveitada, no sentido de trabalhar 

coletivamente o aprofundamento do significado epistemológico-ontológico da vivência, 

enquanto instrumento metodológico; e, metodológico, enquanto proposta no grupo, com 

relação à finalidade específica ao atual contexto. 

A equipe de formação humana do Projeto Sonho Possível e o trabalho realizado na 

Escola Fundamental La Salle  em Sapucaia do Sul, enquanto esta fazia parte do projeto (até o 
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ano de 2004), representam a concretização da Educação Biocêntrica na prática docente, na 

formação humana e na materialização de uma escola construída e operante na perspectiva da 

Educação Biocêntrica. A Escola La Salle Sapucaia do Sul, não trabalha mais a partir da 

perspectiva do Projeto Sonho Possível desde o ano de 2005, quando por ocasião da mudança 

dos gestores da instituição La Salle RS mudou-se a gestão da escola e da proposta. 

Os integrantes do projeto, hoje cada um exercitando atividades em diferentes lugares, 

seguem trabalhando com a proposta e se encontrando virtualmente e presencialmente, 

fortalecendo vínculos e fazendo pães no mundo, como gosta de narrar o educador Adriano 

Vieira.  

 

A experiência vivenciada de pesquisa acadêmica em educação popular a partir da 

perspectiva epistemológica sistêmica e da ética vista como alteridade junto à UERGS e a 

pesquisa de mestrado.  

A experiência de pesquisa e docência na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(UERGS) em Alegrete no RS, de 2002 a 2004, possibilitou colocar em prática o princípio 

Biocêntrico e a Educação Biocêntrica na docência e na pesquisa acadêmica no âmbito da 

formação de educadores na universidade pública. Tal inserção representa minha primeira 

experiência como professora universitária e pesquisadora, já que, ao mesmo tempo em que 

assumi a docência e a coordenação de pesquisa na unidade universitária da 

UERGS/Alegrete/RS, dei início aos estudos no mestrado cuja pesquisa foi realizada nas e 

com as turmas de pedagogia da UERGS em Alegrete no estado do Rio Grande do Sul. 

Trata-se de uma oportunidade relevante do ponto de vista histórico e científico da 

efetivação de um projeto acadêmico em educação pública voltado às classes populares na 

formação de professores. Foi possível sistematizar a caminhada de uma pesquisa participante 

que apontara para a necessidade de se desenvolver e implementar um projeto político-

pedagógico acadêmico baseado em pressupostos epistemológicos da ciência sistêmica que 

superam a influência positivista e tecnicista da ciência cartesiana, e de se buscar uma prática 

acadêmica com ênfase nas relações pautadas pela alteridade, como indicadores para formação 

de educadores capazes de atuar pedagogicamente nas escolas públicas, de modo a contribuir 

com sua ação educativa, com a construção de conhecimentos pertinentes à emancipação dos 

sujeitos das classes populares – principal meta da formação de educadores da escola pública.  
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Esta experiência ofereceu elaborações importantes na investigação e prática da 

Educação Biocêntrica – no âmbito da docência e da pesquisa acadêmica, apresentada como 

mais um testemunho da experiência de vivência, que constitui a Participação Pesquisante no 

projeto de pesquisa que resultou na tese ora apresentada. 

Neste contexto, destacou-se como ação da Educação Biocêntrica a Postura 

Biocêntrica. Esta constantemente enfatizada pelos participantes, ao que no final da pesquisa 

de campo, foi considerada como um dos ingredientes (ou razão) mobilizadores das relações 

de alteridade.  

Desde estas experiências de Participação Pesquisante relatadas, tenho dado 

continuidade ao estudo, investigação e sistematização da Proposta de Educação Biocêntrica, 

pautando minha prática e meu viver pelo Princípio Biocêntrico colocando em prática os 

conhecimentos construídos na experiência e no com-viver com todas as pessoas que 

participaram da caminhada e permanecem comigo na constituição do que hoje sou - o que 

Ana Lucia Freitas (2004) aborda como saber de experiência feito. 

 

A experiência em formação no âmbito da educação não formal e de gestão 

ambiental junto a AMANE 

Atualmente tenho colocado em prática os princípios da Educação Biocêntrica em 

projetos ambientais, através principalmente da participação nas ações da Associação para 

Proteção da Mata Atlântica do Nordeste, a AMANE - mediante a colaboração em uma das 

linhas de atuação desta ONG, a da Educação para conservação da natureza, onde ao mesmo 

tempo em que contribuo com a formulação de projetos e com os processos de capacitação, 

tomo o espaço desta prática como mais um espaço para a investigação sobre a prática da 

Educação Biocêntrica.  

Esta última experiência narrada, me levou ao encontro de mais uma equipe de 

profissionais formada por pessoas as quais o seu viver no mundo é coerente com o Princípio 

Biocêntrico, demonstrando em suas formas de viver e em suas ações educativas um amoroso e 

radical compromisso com o planeta e com o outro, colocando-se abertos ao diálogo ao 

aprendizado e disponibilizando-se a ensinar. O que se constituiu em mais uma ocasião para a 

pesquisa sobre a contribuição e os limites da Educação Biocêntrica, agora no âmbito da 

educação não formal, por meio da capacitação para gestão participativa em projetos 

ambientais. As elaborações tecidas sobre a importância dos efeitos da Metodologia da 
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Educação Biocêntrica neste contexto se deu, principalmente, através das ações educativas 

desenvolvidas pela AMANE no período de março de 2008 a dezembro de 2009. As 

elaborações ora apresentadas concentram-se na experiência vivenciada durante a execução do 

Projeto de Capacitação em Gestão Participativa de Unidades de Conservação na Mata 

Atlântica do Nordeste por meio da capacitação da equipe técnica e docente da AMANE e por 

meio da capacitação dos gestores em seis cursos realizados em diferentes regiões onde ainda 

está presente o bioma Mata Atlântica na região nordeste. 

A gestão nas áreas de conservação ambiental demarcadas para serem legalmente 

protegidas, denominadas Unidades de Conservação (UC), constitui um tremendo desafio tanto 

ao poder público como à sociedade civil. Por esta razão, a capacitação para gestão 

participativa é o foco neste projeto. Construir coletivamente alternativas mais eficientes do 

que as já conhecidas praticadas e consideradas ineficazes para a conservação da natureza e a 

qualificação da vida das pessoas mediante a geração de renda com base na sustentabilidade, 

tem sido a meta perseguida nos projetos da Amane em especial neste projeto. A sensibilização 

das pessoas para o avanço da tomada de consciência à prática consciente exercida, bem como 

a criação de mecanismos eficazes à conservação da natureza como formulação de políticas 

públicas e processos de educação ambiental, tem sido temas das capacitações. Assim, os 

pressupostos epistemológicos da Educação Biocêntrica junto com outros aportes teóricos, 

como a proposta da eco-pedagogia , constituíram as bases de sustentação teórica dos projetos; 

e a vivência Biocêntrica configurou-se como uma das propostas metodológicas nas 

capacitações.  

Todo o processo desenvolvido e os resultados dos cursos foram sistematizados em um 

livro cujo conteúdo foi elaborado coletivamente por todos os participantes da equipe da 

AMANE no referido projeto e organizado por mim e por Maria das Dores Cavalcante Melo 

intitulado: Saberes e Fazeres da Mata Atlântica do nordeste: lições para uma gestão 

participativa. Esta sistematização revela formulações importantes sobre os efeitos da vivencia 

Biocêntrica e da prática da Educação Biocêntrica.  

Mediante os depoimentos de alguns gestores e da equipe técnica e docente da 

AMANE e a sistematização das avaliações dos participantes foi possível visualizar o destaque 

dado sobre: (1) a vivencia Biocêntrica, na capacitação dos gestores; e (2) a metodologia da 

Educação Biocêntrica com ênfase principalmente na Postura Biocêntrica - na capacitação da 

equipe técnica e docente da AMANE apontados no primeiro (1) como instrumento capaz de 

provocar a abertura do participante, a auto-reflexão e ocasionar mudanças na forma como se 



310 

 

relacionam os participantes durante o curso e no seu fazer enquanto gestor e cidadão; e no 

segundo (2), como forte componente mobilizador da integração entre a os participantes da 

equipe, como fator de aderência e permanência na proposta, mobilizador do 

comprometimento e no desenvolvimento técnico de uma ação docente eficaz ao trabalho com 

grupos heterogêneos.  

As três experiências relatas acima representam, entre outras apresentadas ao longo da 

tese, os testemunhos das experiências de vivência. Estas três últimas constituem um dos 

campos de investigação desta pesquisa, sendo este denominado (1) momentos de 

investigação em trabalhos de formação de natureza diversa, sistematizados ao longo da 

experiência profissional com a Educação Biocêntrica. Ainda que não tenham sido 

considerados como pesquisa empírica no doutorado, não se constituindo assim em elementos 

de análise para responder a problemática da pesquisa de campo, foram considerados, 

principalmente por terem desencadeado as percepções sensíveis que originaram as premissas 

por onde se teceu a problemática desta pesquisa e, inevitavelmente, influenciaram as 

elaborações decorrentes das análises das informações/conteúdos da investigação de campo 

deste estudo, uma vez que estas elaborações se tecem com fios dos elementos teóricos e 

destas experiências vividas. No tecido, as distinções (então tênues) se mesclam.   

As elaborações decorrentes deste processo deram origem às percepções sensíveis: 

categoria proposta por Roberto Sidnei Macedo (2004, p. 36) para, no lugar das hipóteses, 

geralmente utilizadas nas pesquisas quantitativas, referenciar elaborações tecidas em 

processos continuados, formuladas na perspectiva do não fechamento, “mas do trabalho de 

articulação que considera o caráter inacabado e insuficiente do pensamento, no conjunto da 

pluralidade dos olhares que miram as práticas humanas, interpretando-as”. 

 

 

4.2.2 As percepções sensíveis deflagradas a partir dos testemunhos das 

experiências de vivência 

 

 

A experiência profissional, aqui chamada de testemunhos da experiência de vivência, 

destacada e relatada de forma sintetizada, foi alimentada com e no percurso existencial 

realizado enquanto mãe, facilitadora de Biodança, mulher e pessoa comprometida com a vida 
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(com o Princípio Biocêntrico). As considerações do que foi elaborado como resultado destes 

processos, destacando os resultados da pesquisa realizada no mestrado, possibilitou chegar 

neste momento ao que chamo de (sín)TESE que revelam as seguintes percepções sensíveis: 

 

a) A primeira é a de que as relações interpessoais, nos processos de 

desenvolvimento das pessoas, ocupam um lugar fundamental. A depender de como 

elas se estabelecem os participantes se fecham, confundindo até mesmo a antipatia que 

se criou pela pessoa com aversão ou medo do tema tratado. Isso ocorre nas diversas 

áreas da ação humana: da educação, passando pela saúde, as relações sociais e de foro 

íntimo; 

b) Estas relações interpessoais, nos processos de educação formal 

(institucionalizado) ou não formal, necessitam mais atenção, monitoramento e 

planejamento. A intersubjetividade enquanto relação de linguagem ocupa um lugar 

importante. Provoca processos cognitivos e influencia a forma como as pessoas se 

desenvolvem e consequentemente como se desenvolvem as sociedades; 

c) As relações de alteridade, sobretudo em processos de educação, facilitam à 

aprendizagem e o desenvolvimento: aguçam a sensibilidade, propiciando maior 

acolhimento por parte do educador. O que provoca maior abertura por parte dos 

educandos. Tanto na relação interpessoal, como na relação com o que se está 

conhecendo; 

 

d) A aprendizagem desencadeada em processos, onde se verificaram relações de 

alteridade, possibilitam maior engajamento e compromisso nos sujeitos envolvidos. O 

que propicia uma ação política mais efetiva. Que é chamada também de cidadania; 

maior sensibilidade e capacidade de cuidado para com as pessoas e para com o 

ambiente. Com relação aos educadores, este engajamento e capacidade proporcionam 

o compromisso político-pedagógico. 

e) Compromisso político–pedagógico representa um exemplo de como se operam, 

na prática, os conceitos filosóficos de ética e de alteridade no campo da educação. 

f) A vivência Biocêntrica, proposta pela educação Biocêntrica, contribui para o 

desenvolvimento das pessoas nos aspectos mais truncados de sua expressão e inter-
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relação, alterando limitações consideradas problemáticas, que geralmente configuram-

se nos maiores desafios nos processos educativos.  

 

Tais percepções que nasceram como resultado de duas décadas de vivência 

pesquisante e pesquisa vivenciada enfatizam o papel político e transformador da pesquisa em 

educação e, neste caso, o compromisso do pesquisador/educador, considerando o cerne da 

pesquisa que é a busca de sentido nos processos educativos, alimentando o propósito de 

aprofundar e ampliar o estudo sobre a proposta formulada por Rolando Toro. 

A experiência vivida, investigada e sistematizada, levou assim à elaboração de três 

premissas com as quais, como já exposto anteriormente, parto para a investigação nesta 

pesquisa: 1) a importância e urgência de que as atitudes e posturas dos indivíduos sejam éticas 

para a permanência e qualidade da vida; 2) a relação de alteridade representa uma relação 

ética e leva à postura e atitude ética; 3) uma educação Biocêntrica capacita as pessoas a 

estabelecerem relações de alteridade, contribuindo ao desenvolvimento de postura e atitudes 

éticas. 

Os resultados da investigação da própria trajetória, juntamente com os resultados da 

pesquisa no mestrado (2002-2004), ancorados pelo subsidio teórico, fornecem elementos por 

onde se alicerça a afirmação de que a Educação Biocêntrica contribui para o desenvolvimento 

de atitudes e postura ética. Além das investigações por mim realizadas, outros educadores 

vêm trabalhando com a proposta e disseminando seus resultados em inúmeras publicações 

hoje disponíveis sobre o tema, já mencionados anteriormente. 

Com base na afirmação de que uma educação Biocêntrica capacita as pessoas a 

estabelecerem relações de alteridade, contribuindo ao desenvolvimento de postura e atitudes 

éticas, a pesquisa de campo ora apresentada objetivou apurar as formas mais eficazes da 

aplicação da metodologia da Educação Biocêntrica (MEB) identificando os efeitos da 

Vivência Biocêntrica (base metodológica da Educação Biocêntrica) a fim de situar seus 

limites e possibilidades no âmbito educativo. Para alcançar o objetivo da pesquisa de 

campo, investigou-se (1) quais são os impactos que a MEB provoca no âmbito educativo, (2) 

quais são as mudanças que a vivência Biocêntrica deflagra nos participantes, (3) quais as 

formas mais eficazes de aplicação da MEB no âmbito educativo. 
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Desta forma, o estatuto epistemológico desta pesquisa são as atitudes e a posturas 

das pessoas, na relação que estabelecem uma com as outras e delas no seu viver no mundo, 

que é ao mesmo tempo mediado pela educação e forjadores de processos educativos. 

O propósito desta pesquisa é, assim, a busca pelo sentido nos processos educativos. 

A investigação sobre as formas mais eficazes da aplicação da vivência Biocêntrica 

como base metodológica da Educação Biocêntrica no âmbito educativo, busca conferir maior 

segurança com relação à apropriação da proposta nos meios acadêmico-científicos e 

educativos, visto que apesar de que os estudos sobre o Paradigma Biocêntrico datem cerca de 

cinco décadas e que a Biodança enquanto prática terapêutica tem sido praticada e estudada 

neste período em diversos países, sua incorporação no campo da educação formal tem 

ocorrido mais recentemente58, gerando insegurança em muitos educadores, gestores do campo 

da educação formal e pesquisadores na academia. 

Na área da saúde têm sido realizadas investigações que, tal como esta ora apresentada, 

busca identificar formas eficazes de aplicação da metodologia59. Considero, assim, relevante a 

investigação acadêmica sobre as formas eficazes de aplicação da Educação Biocêntrica, 

sobretudo da aplicação da vivência Biocêntrica em diferentes grupos em formação nos 

                                                           
58 No Ceará, a reflexão e formação de educadores biocêntricos, assim como a sistematização da Educação 

Biocêntrica, tem sido realizada desde a década de 80. A facilitadora didáta e educadora Ruth Cavalcante deu 
início a este processo no estado do Ceará, junto à Secretaria de educação do Município de Fortaleza, e na 
Escolinha Raio de Sol (escola de educação infantil que dirigia), assim como tem orientado trabalhos no 
Colegiado das Escolas de Formação de Biodança do Ceará, Piauí, Bahia e Rio Grande do Sul. Desde então, a 
equipe que é também composta pelo facilitador didáta Cezar Wagner, vem atuando com a Educação 
Biocêntrica. No Rio Grande do Sul, desde 1995, por ocasião do meu trabalho bibliográfico, facilitadores de 
Biodanza vêm estudando, pesquisando e atuando com a proposta. Nos anos noventa, formamos um grupo que 
assessorava diversos municípios do estado levando a proposta da Educação Biocêntrica. Este grupo era 
composto por mim, e pelos facilitadores, Cleber Castilhos e Cleuza Denz. Éramos na época subsidiados pelos 
facilitadores didátas e também doutores da UFRGS, Feliciano e Terezinha Flores. No município de Gravataí no 
RS, os facilitadores de Biodanza Gerson Jung e Carmen Bez Batti, dão continuidade ao trabalho iniciado por 
mim e Carmen nos anos noventa, através de assessorias multidisciplinares com a Educação Biocêntrica. Ainda 
no Rio Grande do Sul, o professor Agostinho Dalla Vecchia vem pesquisando e sistematizando a Educação 
Biocêntrica. Suas elaborações podem ser encontradas, entre outras publicações em seu livro intitulado: A 
Educação integrada à vida, e a professora Dra Ana Luiza Menezes vem atuando com a Educação Biocêntrica 
junto com o professor Dr. Feliciano flores junto às Universidades (na UFRG e na UNISC). No Espírito Santo, 
a facilitadora de Biodanza e educadora, Laís Bezerra (de quem eu li, pela primeira vez um trabalho sobre 
Educação Biocêntrica), dirige uma escola infantil com a proposta. No estado da PB a professora Dra da UFPB, 
Elisa Gonçalves, promoveu um curso de Especialização em Educação Biocêntrica realizado junto ao Programa 
de Pós Graduação em educação da UFPB. Com seu trabalho, a professora Elisa, tem formado equipes de 
educadores em educação Biocêntrica e vem atuando em nível municipal e estadual no estado, estando a 
proposta de Educação Biocêntrica como um projeto de políticas públicas, além de ter conquistado o prêmio de 
Dr. Honores Causa à Rolando Toro, junto à UFPB. No estado de Santa Catarina, a professora Dra da UFSC, 
Ana Maria Borges, vem atuando academicamente com a Educação Biocêntrica, sendo disciplina nos cursos do 
departamento de Educação da UFSC.  Muitos outros trabalhos vêm sendo realizados no mundo, com a 
proposta. Na impossibilidade de citar todos, selecionei estes, dos quais tomei conhecimento de perto.  

59 Revista AIEB- Associazione Europea Insegnanti di Biodanza Sistema Rolando Toro. Anno 1996. N. 1 e Anno 
1997. N. 2 
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distintos âmbitos da educação (formal, não formal), principalmente dada a necessidade de 

distinguir a utilização da metodologia para fins terapêuticos que é bastante diferente da 

utilização dela para fins pedagógicos. E esta diferença se não for consideravelmente 

explicitada e devidamente trabalhada, ocasiona problemas graves aos participantes, como 

pode ser visto no final deste trabalho. 

Desta forma como (sín)TESE desta caminhada, assumindo o percurso da Participação 

Pesquisante emergiram as questões de pesquisa. São elas: (1) quais os limites e 

possibilidades da vivência Biocêntrica como metodologia educativa; (2) quais as formas 

mais eficazes da aplicabilidade da Educação Biocêntrica em processos de formação 

humana (no âmbito educativo)? 

Para responder a estas questões levou-se em consideração (2) a pesquisa de campo 

desenvolvida junto ao GEPEASE (Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Ambiental de 

Sergipe) e Projeto Sala Verde – UFS tendo como base de sustentação (3) o referencial teórico 

que fundamenta os conceitos trabalhados, sobretudo as categorias de Educação Biocêntrica 

(Rolando Toro), e de Alteridade (Emmanuel Levinas) configurando-se, então, as bases 

teóricas da pesquisa, que dialogando com outros autores, oferecem sustentação ao trabalho de 

pesquisa. 

A partir desta problemática esta pesquisa teve como objetivo geral 

Propor caminhos em que processos educativos na formação humana contribuam para o 

desenvolvimento de atitudes e postura ética, elucidando os limites e possibilidades da 

vivência Biocêntrica como metodologia educativa e da prática da Educação Biocêntrica em 

processos de formação humana, buscando identificar as formas mais eficazes de aplicação da 

proposta e em que nível ela contribui à ética vista como alteridade. 

A fim de alcançar o objetivo geral foi necessário elencar os seguintes objetivos 

específicos os quais se buscou o alcance no entrelaçamento entre a Pesquisa de Campo com o 

referencial teórico e as considerações decorrentes dos testemunhos das experiências de 

vivência: 

 

1. Identificar quais os principais entraves no alcance dos objetivos propostos pelo 

grupo da pesquisa com relação ao trabalho que realizam, e observar se houveram 

modificações mediante a prática da Educação Biocêntrica sobre os respectivos 

entraves; 



315 

 

2. Identificar (e descrever) os efeitos da vivência Biocêntrica com relação às 

mudanças de postura ocorridas nas pessoas e analisar as relação entre tais mudanças 

pessoais com as mudanças no grupo, estas relacionadas aos objetivos por eles 

elencados no projeto em que fazem parte, relacionando tais mudanças com os 

pressupostos teóricos, buscando elucidar a relação entre a metodologia da Educação 

Biocêntrica e a ética vista como alteridade; 

3. Identificar as formas mais eficazes da aplicação da vivência Biocêntrica como 

base metodológica da Educação Biocêntrica no âmbito educativo.  

 

 

O percurso profissional realizado, o qual está sendo batizado de testemunhos das 

experiências de vivência e que está associado à trajetória percorrida no campo da educação 

formal e não formal, está sendo considerado nesta pesquisa por ter sido, como já explicitado, 

balizador dos pressupostos que desencadearam as percepções sensíveis por onde nascem as 

perguntas da pesquisa.  

Assim, para o alcance do objetivo geral, consideram-se os testemunhos das 

experiências de vivência, a pesquisa de campo (ou os saberes de experiência feitos) e a base 

teórica (ou os saberes de referência). Ou seja, o escopo do trabalho como um todo. Cada 

capítulo fundamenta a argumentação de que os critérios balizadores da educação quando 

ainda imersos predominantemente no antropocentrismo e na ciência moderna positivista e 

tecnicista, não mais sustentam propostas educativas que efetivamente contribuam para uma 

postura e atitudes éticas. Isto que respalda teoricamente o caminho percorrido para atingir o 

objetivo de propor uma proposta educativa, baseada em outro paradigma como alternativa 

que, neste caso, corresponde à Educação Biocêntrica. Enquanto que os objetivos específicos, 

tratando-se das especificidades inerentes ao percurso percorrido na investigação empírica, são 

buscados alcançar na pesquisa de campo, realizada com o Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação Ambiental de Sergipe – o GEPEASE e Sala Verde - UFS – ambos os grupos 

vinculados a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal de Sergipe - UFS. 

A pesquisa de campo se constituiu um terreno fértil germinador das elaborações que foram 

tecidas no período de doutoramento.  

Os objetivos específicos são alcançados através da análise da investigação empírica, 

realizada mediante os três movimentos do percurso metodológico da Participação 
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Pesquisante, assim como pela abordagem fenomenológica que subsidiou a análise sobre a 

percepção dos participantes com relação à vivência Biocêntrica; as análises são 

interpretadas com base no referencial teórico e considerando os testemunhos das experiências 

de vivência, proporcionando as considerações que correspondem às contribuições desta 

pesquisa de doutorado.  

Desta forma, o estudo como um todo também realiza os três movimentos simultâneos 

e complementares da rigorosidade metódica da Participação Pesquisante proposta por Freitas 

(2004): (1) a reconstrução da experiência vivida; (2) a problematização das convicções 

gestadas pelos saberes de experiência feitos; (3) a sistematização de novas compreensões 

sobre as situações-limite, vislumbradas em função do diálogo com os saberes de referência e 

com a diversidade das interações exercidas.  

As opções realizadas ao longo da construção desse trabalho, tanto no que diz respeito 

ao referencial teórico quanto aos campos de realização da pesquisa, se deram em função de 

uma trajetória profissional que se encontra comprometida com a prática de uma educação que 

contribua para a formação de pessoas capazes de atitudes e postura ética. 

As elaborações construídas ao longo da experiência vivida e investigada possibilitaram 

a sistematização de conclusões que não fecharam a busca, mas abriram a investigação no 

doutorado delineando um tipo próprio de pesquisa acadêmica que trata de categorias e 

processos, uma vez que estes são inseparáveis. 

Transitar por estas diferentes áreas alarga o campo de visão, e complexifíca a 

significação do que se aprende. A palavra não abarca a vivência. A realidade parece 

distinguir-se da significação.  

 

 

Como se a experiência oferecesse primeiramente conteúdos – formas, 
solidez, aspereza, cor, som, sabor, odor, calor, etc. – e como se, em seguida, 
todos estes conteúdos se animassem de metáforas, recebessem uma 
sobrecarga que os levassem para além do dado. (LEVINAS, 1993 p. 21)  

 

 

 

Assumir como estatuto epistemológico questões subjetivas como atitudes e postura, 

numa pesquisa sobre processos de formação no âmbito educativo, significa assumir um 

compromisso com o constante questionamento sobre: O que o ser humano tem feito com o 
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conhecimento construído/adquirido, durante todo e qualquer processo de formação. Não 

somente o compromisso com a investigação sobre como se adquire o conhecimento, mas a 

busca pelo sentido. Ou seja, a pergunta sobre quais atitudes e postura resulta do 

conhecimento construído nos processos de formação que são processos educativos. Como 

agem as pessoas na convivência com o outro e com o mundo? Daí a busca pelo sentido. Daí a 

necessidade de mudança do paradigma antropocêntrico para o paradigma Biocêntrico.  

Enquanto a ciência moderna pergunta como se faz para adquirir, conseguir, conquistar, 

a perspectiva ético-epistemológica que move esta pesquisa considera que além do como, 

precisamos considerar os porquês nos processos educativos, buscando comprometer-se com 

as consequências, resguardando assim o sentido.  

Por esta razão, trata-se de uma pesquisa que exige a contextualização, característica da 

pesquisa naturalista, devido à impossibilidade de se interpretar um fenômeno de pesquisa fora 

do contexto. Por tratar-se de uma pesquisa realizada em um Programa de Pós-Graduação em 

Educação, situado no contexto da educação brasileira com suas carências e necessidade de 

investigação e construção de alternativas que se originem de uma práxis comprometida com a 

transformação social, senti como necessidade e dever dar continuidade às investigações que 

vinha realizando sobre a experiência com a Educação Biocêntrica, mediante uma pesquisa 

específica neste contexto da pesquisa do doutorado. Além disto, fazia-se necessário investigar 

os efeitos da vivência Biocêntrica com relação às transformações ocorridas em um 

determinado grupo, com a devida autorização dos participantes para que fossem analisados os 

movimentos realizados, bem como utilizados os registros do acompanhamento das respectivas 

mudanças incluindo depoimentos e fotografias. 

Assim, além das considerações acerca dos resultados das pesquisas realizadas em 

trabalhos de formação de natureza diversa, sistematizados ao longo da experiência 

profissional com a Educação Biocêntrica, no período de treze meses, foi realizado o 

acompanhamento de um grupo mediante a pesquisa de campo, em que se colocou em prática 

a metodologia da educação Biocêntrica. Colocar em prática a metodologia da Educação 

Biocêntrica em um grupo de pesquisa significa, além de assumir a postura Biocêntrica, 

realizar ações, dinâmicas e atividades específicas com acento na vivência Biocêntrica, que é a 

base metodológica da proposta e que pode ser alcançada por meio dos exercícios de Biodança. 

. Cabe destacar que a própria experiência com a Educação Biocêntrica me levou ao 

grupo no qual foi realizada a Pesquisa de Campo. A prática da metodologia de “Fazer Pão 
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coletivamente e Fazer Educação” foi solicitada por um grupo de pesquisadores em educação 

Ambiental da Universidade Federal de Sergipe.  

A inserção no campo da educação ambiental me levou a incluir no processo de 

pesquisa para elaboração desta (sin)Tese, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 

Ambiental de Sergipe – GEPEASE, que responde pelos estudos e pesquisas que subsidiam as 

ações de extensão da UFS na formação de professores em educação ambiental da Sala Verde 

– UFS; projeto de parceria entre UFS e Ministério do Meio Ambiente – MMA. 

Foi incluída nas ações do grupo (estudo, pesquisa, e extensão) a metodologia da 

Educação Biocêntrica, tendo este processo de pesquisa se constituído em mais uma 

oportunidade de Participação Pesquisante, e tendo os participantes deste grupo contribuído 

com a investidura de olhar coletivamente, olhar bem, olhar criteriosamente sobre os efeitos da 

vivencia Biocêntrica e sobre os limites e possibilidades da metodologia da Educação 

Biocêntrica, buscando as divergências e convergências com os propósitos de processos 

educativos e de um viver no mundo considerado ético. 

 

 

4.3 A Pesquisa de Campo 

 

 

4.3.1 O contexto da Pesquisa de Campo 

 

 

A pesquisa de campo foi realizada com o Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação Ambiental de Sergipe (o GEPEASE) e Projeto Sala Verde - UFS (parceria 

entre a Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) e Ministério do Meio ambiente (MMA). Ambos os grupos atuam com 

educação ambiental na Universidade Federal de Sergipe – UFS. 

 

A Sala Verde – UFS 

A partir de uma das ações do Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi criado o 

programa “Sala Verde”, cuja proposta é a de implementação de espaços que constituam 
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potenciais centros de informação e de Educação Ambiental (EA) 60 no país, além do reforço 

às estruturas já existentes em diversas instituições. No edital lançado pelo MMA para abertura 

de Novas Salas Verdes em 2005, a Universidade Federal de Sergipe concorreu e foi 

contemplada com o Projeto “Sala Verde na UFS”, ligado à Pró-reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários (PROEX). 

O projeto tem como eixo, principal, contribuir para a formação continuada dos 

professores da rede municipal do Estado de Sergipe, oferecendo aos mesmos, subsídios 

teórico-metodológicos para que abordem as questões de sua localidade na sala de aula, de 

modo a propiciar a construção da cidadania voltada para a conservação do meio 

socioambiental e articular o conhecimento científico ao contexto do meio onde está inserido. 

A “Sala Verde na UFS” visa à democratização do acesso às informações, materiais e 

publicações sobre as questões ambientais e também oferecer atividades diversas voltadas à 

Educação Ambiental (como cursos, palestras e oficinas), que estimulem o auto-gerenciamento 

de maneira que, quando a equipe da Universidade sair do projeto, os educadores dos diversos 

municípios envolvidos possam continuar trilhando caminhos em busca de um ambiente sadio 

e socialmente justo.61  Desta forma, o Projeto Sala Verde na UFS atua tanto no âmbito da 

educação formal, quando capacita os/as professores/as das escolas municipais do estado, 

como no âmbito da educação não formal, quando realizam ações de educação ambiental em 

comunidades populares, comunidades tradicionais e ou ações no âmbito da conscientização e 

defesa ambiental.  

Os Objetivos da Sala Verde - UFS 

Contribuir para a formação continuada de professores na construção de saberes 

pedagógicos e ambientais, auxiliando os professores na elaboração de projetos na área de 

Educação Ambiental. Dentre as atividades realizadas estão: reuniões pedagógicas para 

planejamento das atividades; visitas mensais nos municípios envolvidos e organização de 

eventos sobre EA. 

A equipe é formada por professores doutores, mestres e recém formados engajados em 

ações de Educação Ambiental (EA), assim como, por alunos de diversas áreas, como biologia, 

artes visuais, agronomia, pedagogia, turismo e química mostrando um caráter interdisciplinar 

                                                           
60 A partir de agora será utilizada a abreviação EA para designar o termo Educação Ambiental. 
61 http://www.ufs.br/salaverde/ 

61 Folder Institucional do GEPEASE disponibilizado em anexo. 
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que o Projeto Sala Verde na UFS possui a fim de contribuir ainda mais para a construção da 

EA dentro e fora da UFS. 

 

O GEPEASE62  

O Grupo de Estudos e Pesquisa em educação Ambiental de Sergipe, surgiu a partir da 

necessidade de estudar para subsidiar os trabalhos desenvolvidos na Sala Verde da UFS, 

assim como incentivar a implementação da Educação Ambiental no estado. Assim o 

GEPEASE se constitui em um espaço de estudo, construção coletiva de conhecimentos e 

saberes pedagógicos, importantes para fortalecer a relação teórico-prática das ações 

educativas sob a perspectiva ambientalista.  

Os objetivos do GEPEASE são: 

Contribuir para o fortalecimento das ações de pesquisa e aprofundamento teórico em 

educação ambiental; 

Contribuir para a formação profissional de professores através de projetos de pesquisa, 

bem como a oferta de curso de especialização; 

Socializar as vivências de ações em EA desenvolvidas na Sala Verde – UFS. 

As ações realizadas pelo GEPEASE contemplam os três pilares da universidade, quais 

sejam: ensino, pesquisa e extensão. Uma característica importante do grupo é o caráter 

multidisciplinar de sua equipe gestora. O grupo é formado por professores/pesquisadores e 

estudantes da graduação e pós graduação de diferentes campos de saberes, tais como 

geografia, ciências sociais, pedagogia, artes, biologia, engenharia florestal, filosofia e de 

profissionais de outras instituições de Ensino Superior e de Organizações Não 

Governamentais (ONGs). 

 

 

4.3.2 O grupo da pesquisa de campo 

 

 

De acordo com Gonçalves (2004) o Grupo da Pesquisa de Campo oferece a 

possibilidade de pensar coletivamente um tema que integra o cotidiano de seus participantes. 
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Segundo Castilho (1998), por meio do grupo, o indivíduo destaca sua identidade. Da realidade 

investigada, ele consegue dar forma e reconhecer sua própria forma, como um espelho que 

reflete sua própria imagem. O grupo facilita o aprender a pensar, transformando dilemas em 

pensamentos relacionados à realidade, configurando, portanto, um instrumento de mediação e 

transformação da realidade individual e grupal. 

Os membros de um grupo interagem, influenciando as opiniões dos outros e tendo 

suas opiniões influenciadas. E, de modo bilateral, essa troca leva a um crescimento do grupo, 

tendo em vista as discussões e reflexões nele e por ele propiciadas. 

O grupo pode ser entendido, assim, como um instrumento de aprendizagem, 

fundamentando e alavancando a realização de uma tarefa. (GONÇALVES, 2004). 

No referido estudo, a tarefa fundamental do grupo consistia em apresentar suas 

necessidades com relação ao trabalho no projeto que realizam; suas impressões, opiniões, 

sentimentos com relação à vivência Biocêntrica realizada; suas avaliações com relação à 

metodologia da Educação Biocêntrica aplicada, bem como proporem a reestruturação dos 

instrumentos e procedimentos utilizados ao longo do trabalho da pesquisa. Estas impressões, 

colocadas pelos integrantes da pesquisa, constituem dados que forneceram subsídios para 

análise. 

A democratização do conhecimento (situada num contexto da escola pública), o 

desenvolvimento da criatividade, a iniciativa de trabalhar em prol de um ambiente e uma vida 

mais saudável e socialmente justa que o projeto de educação ambiental – Sala Verde na UFS 

pretende, relaciona-se com os temas propostos nesta pesquisa: ética vista como alteridade, e 

Educação Biocêntrica, justificando a realização da pesquisa com este grupo, bem como a 

opção epistemológica e metodológica realizada. 

Trata-se de uma proposta em educação superior voltada a realizar pesquisa e formar 

professores capacitados a trabalhar especialmente com as classes populares, no âmbito da 

educação ambiental, buscando contribuir ao desenvolvimento de um ambiente e uma vida 

mais saudável e socialmente justa. Sendo que a relação de Alteridade situa-se como categoria 

fundamental a ser concretizada no trabalho com as classes populares e com a preservação, 

conservação e conscientização relacionadas às relações estabelecidas entre as pessoas e com o 

ambiente que as cercam. 

O objetivo da Pesquisa de Campo foi apurar as formas mais eficazes da aplicação da 

metodologia da Educação Biocêntrica (MEB), identificando os efeitos da Vivência 
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Biocêntrica (base metodológica da Educação Biocêntrica) a fim de situar seus limites e 

possibilidades no âmbito educativo. Como o grupo de pesquisa de campo atua tanto no 

âmbito da educação formal, como da educação não formal, é possível afirmar que a pesquisa 

contemplou assim os dois âmbitos educativos.  

A aplicação da metodologia da Educação Biocêntrica MEB63, através da vivência 

Biocêntrica, como procedimento de pesquisa, considera acima de tudo, o fato de que as 

relações interpessoais constituem a essência nos processos pedagógicos necessários ao 

estabelecimento de ações na educação ambiental – condição primeira para as ações destes 

sujeitos, tanto neste espaço de aprendentes (espaço do estudo, da pesquisa, do planejamento e 

da avaliação das ações – o GEPEASE), como no espaço de ensinantes (espaço de capacitação 

de professores em EA – Projeto Sala Verde – UFS).  

Considerando que o trabalho com EA deva ser realizado a partir da 

transdisciplinaridade, contemplar no processo de formação e capacitação dos educadores 

ambientais, as diferentes dimensões deste processo torna-se relevante neste contexto. A 

formação destes sujeitos deveria prepará-los para o trabalho com educação de forma ampla, 

sendo a EA proposta habilitadora a lidar com a trama complexa que forma a sociedade. O 

trabalho com EA exige a sensibilização, o que justifica e confere relevância a pesquisa ora 

apresentada.  

 

 

4.3.3 O pesquisador 

 

 

A Participação Pesquisante é considerada uma estratégia metodológica na qual existe 

ampla e explícita interação entre o pesquisador e as pessoas envolvidas na situação 

investigada, pressupondo um aumento do conhecimento e do “nível de consciência” das 

pessoas ligadas à situação e do próprio pesquisador que participa do contexto investigado. 

O papel do pesquisador, na abordagem da Participação Pesquisante, é estimular a 

participação e criar um clima favorável e de confiança, que proporcione condições para 

mudança, permitindo ao grupo ser o produtor desta mudança. 

                                                           
63 A partir de agora poderá ser utilizada a sigla MEB para designar o termo Metodologia da  Educação 

Biocêntrica. 
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Além do conhecimento específico sobre o tema, o pesquisador deve desenvolver a 

sensibilidade necessária para perceber nos sujeitos que fazem parte da pesquisa, o implícito; 

os sentimentos não manifestados verbal e claramente, fazendo emergir o conteúdo 

relacionado à tarefa, ao tema. 

É essencial que o pesquisador não confunda o implícito do grupo com seu conteúdo 

interno, visto que as maneiras de pensar, de agir e de sentir podem determinar sua atuação no 

grupo, principalmente, quando o pesquisador está fazendo parte do coletivo investigado. 

 

 

4.3.4 Como se chegou ao Grupo da Pesquisa de Campo 

 

 

No dia 18 de maio de 2007 por ocasião do Seminário Integrador do Projeto Sala 

Verde na UFS, fui convidada a desenvolver a Oficina de Feitura do Pão (metodologia 

criada pelo grupo Sonho Possível, do qual faço parte no RS).  

Esta inserção propiciou o convite para realizar outras atividades de Educação 

Biocêntrica com o GEPEASE e participantes do Projeto Sala Verde – UFS. A partir desta 

ação, e do diálogo estabelecido, houve a proposta por parte da coordenação do GEPEASE 

e do Projeto Sala Verde – UFS, de consultar o grupo sobre possibilidade de 

desenvolvimento da Pesquisa de Campo do doutorado junto a estes dois grupos. 

No dia 25/07/07 em Reunião do GEPEASE e Projeto Sala Verde - UFS apresentei a 

Proposta de Pesquisa ao Grupo, respondendo ao convite da coordenação do Projeto. A 

proposta foi submetida à apreciação dos integrantes, a fim de consultá-los sobre o interesse e 

as possibilidades de se formalizar o compromisso da pesquisa, sendo apresentados os 

objetivos e o desenvolvimento da pesquisa, através de apresentação no PowerPoint com 

proposta do Projeto de Pesquisa (ata em anexo).  

Os participantes que estiveram presentes naquele momento tiveram também os 

esclarecimentos sobre a estratégia de desenvolvimento do trabalho, que previa, para todos os 

encontros, objetivos e tarefas específicas, com preleção teórica/dialogada quando necessária 

discussão proposta do grupo para concretização da tarefa; síntese, avaliação do trabalho e 

fundamentalmente, a vivência Biocêntrica. 
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Em reunião no dia 22 de agosto de 2007, o grupo respondeu concordando com o 

desenvolvimento da pesquisa no GEPEASE e Projeto Sala Verde - UFS. Tendo os 

participantes concordado com o exposto, e manifestando interesse no desenvolvimento da 

pesquisa, a programação do percurso de pesquisa foi estimada para ser realizada no período 

de doze meses a partir daquela reunião. 

O grupo de participantes da pesquisa de campo, portanto, foi escolhido 

intencionalmente, observando os critérios qualitativos de ser um grupo com saberes 

espontâneos a respeito da situação investigada, comprometido, amadurecido, embora 

heterogêneo e com interesse e certa autonomia para propor e implantar as mudanças 

necessárias ao processo que da razão a existência do projeto do qual fazem parte. Enfim, um 

grupo que compreendeu e reconheceu a importância e a necessidade do estudo e, portanto, sua 

responsabilidade de ação. 

Ressaltamos que essa pesquisa não teve como objetivo proceder a uma análise 

terapêutica do grupo, ao que em geral torna-se necessário deixar claro desde o início, 

tratando-se de uma abordagem desta natureza. Afinal, os efeitos terapêuticos da vivência 

Biocêntrica são sentidos pelos participantes.  

Assim, participaram do grupo de pesquisa, professores pesquisadores e estudantes de 

diferentes áreas de atuação64 que tem como interesse em comum as questões do meio 

ambiente e a Educação Ambiental (EA).  

Os integrantes do grupo, tendo concordado em participar do estudo, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido disposto em anexo, e passamos à Organização 

do Processo de Pesquisa, elaborando a proposta de trabalho com o grupo da pesquisa de 

campo, cujo objetivo principal foi o de vivenciar a metodologia da Educação Biocêntrica 

(MEB) e analisar juntamente com a pesquisadora as respostas e resultados desencadeados 

pelo grupo.  

 

 

 

                                                           
64 Conforme  sistematização do Mapeamento que apresenta a caracterização do grupo e participantes através dos 

mapas, Social, Espacial, e Temporal. 
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4.3.5 A Participação Pesquisante na pesquisa de campo 

 

 

A proposta apresentada inicialmente previa como metodologia de pesquisa, a Pesquisa 

Participante. Ao longo do percurso desenvolvido, tal proposta foi sendo alterada assumindo-

se a metodologia da Participação Pesquisante como mais adequada ao contexto do trabalho 

como um todo. Esta decisão foi tomada com auxílio das professoras pesquisadoras doutoras 

Maria Inez Araújo - coordenadora dos grupos da pesquisa de campo, e professora do 

departamento de Educação da UFS, que contribuiu apontando especificidades no percurso 

realizado que pareciam superar a forma como estava sendo sistematizado o referido percurso. 

E também, e principalmente devido às sugestões de Ana Lúcia Freitas, professora Dra. da 

PUCSRS, mediante parecer na banca de qualificação do doutorado. A professora Ana Freitas, 

que conhece a metodologia e utilizou-a com êxito em sua pesquisa de doutorado, tendo 

contribuído com a sistematização da proposta, sugeriu claramente que o que se estava 

realizando condizia mais com a perspectiva da Participação Pesquisante do mesmo autor da 

Pesquisa Participante.  

Assim deu-se continuidade à pesquisa com o grupo da Pesquisa de Campo mediante a 

Participação Pesquisante. A atuação desta parceria correspondeu à contribuição da 

pesquisadora com o trabalho realizado pelo grupo, através de palestras e oficinas ministradas, 

acompanhamento das atividades de planejamento e avaliação com a equipe na universidade e 

acompanhamento das ações em EA com os educadores de um dos municípios envolvidos no 

projeto Sala Verde - UFS. Tal inserção possibilitou através da escuta das necessidades e 

dificuldades demandadas pelos participantes, propor a execução da pesquisa com o grupo do 

projeto, que se deu então através da continuidade do acompanhamento do trabalho 

inicialmente proposto e pelo desenvolvimento das atividades de Educação Biocêntrica com o 

grupo, sendo esta investigada e todo o processo sistematizado. 

Durante o processo de pesquisa foram desenvolvidas ações relacionadas à 

contrapartida na pesquisa. A partir de agosto de 2007 assumi a coordenação do 

acompanhamento do trabalho de formação de educadores do município de Arauá SE, um 

convênio entre o Projeto Sala Verde parceria entre PROEX/UFS, MMA e Secretaria 

municipal da Educação do respectivo município. Esta atuação respondeu à necessidade de 

contrapartida no processo de Participação Pesquisante junto ao GEPEASE e Projeto Sala 

Verde - UFS.  
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Como contrapartida da investigação (atributo tanto da Pesquisa Participante quanto da 

Participação Pesquisante), o grupo foi subsidiado com os dados levantados na pesquisa, com a 

sistematização elaborada pela pesquisadora e com o conhecimento da pesquisadora 

socializado com o grupo, bem como o conhecimento construído coletivamente.Desta forma, 

vivemos a experiência de pesquisa onde a ação está ligada em todos os aspectos à produção 

do conhecimento e às possíveis transformações das pessoas envolvidas, configurando-se uma 

forma de intervenção.  

 

 

4.3.6 Procedimentos de Investigação na Pesquisa de Campo 

 

 

Nesta pesquisa de campo, realizada junto ao GEPEASE e Projeto Sala Verde - UFS 

foram utilizados os seguintes procedimentos, recursos e instrumentos nas ações investigativas. 

As OBSERVAÇÕES DESCRITIVAS GERAIS (ODG) – contemplando como ação 

de pesquisa o Mapeamento que oferece um panorama geral do grupo de pesquisa de campo 

formulando os mapas social, espacial e temporal. 

Seguindo orientação de Schatzman e Strauss, elaborada por Neves (2006), foi 

realizado um mapeamento inicial do local estudado com informações relacionadas aos três 

mapas seguintes: 

 

• Mapa social (número e tipos de pessoas, hierarquia, divisão de 

trabalho…); 

• Mapa espacial (localização das pessoas, equipamentos, salas…); 

• Mapa temporal (fluxo de pessoas, horários, reuniões, rotinas…); 

 

De acordo com Neves (2006), depois de registrar e analisar as informações iniciais 

coletadas, a pesquisa se estreita e começa-se a fazer observações focalizadas. Finalmente, 

após mais análises e repetidas observações em campo, é possível estreitar a investigação e 

fazer observações específicas. 
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Tomamos emprestada a figura a seguir, onde Neves (2006) ilustra a passagem de 

observações gerais, descritivas, para observações focalizadas até a chegada a observações 

seletivas e específicas. Esta figura explicita que até o final da pesquisa, não se deve abandonar 

as observações gerais, ou seja, o conjunto da situação estudada, bem como a importância da 

observação no trabalho das pesquisas qualitativas. 

 

 

Figura 5 Sequência das Observações na Pesquisa Qualitativa 

 

 

 

Esta figura não é de autoria da pesquisadora que a batizou com este nome para fins de identificação no trabalho. 
A figura é de autoria de NEVES65 (2006), citando como fonte: SPRADLEY, J. (1980, p.34). 

 

 

A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE  (OP) é uma técnica que contém inspiração e 

método que considera como implicações políticas-libidinais66, o fato de que os sujeitos 

envolvidos (no caso, os educadores) constroem conhecimentos sobre sua própria condição de 

educadores.  

As observações realizadas e os registros delas se deram a partir dos seguintes 

procedimentos: 

 

                                                           
65 Tradução das autoras. Esta figura refere-se à pesquisa etnográfica e está sendo, utilizada, nesta pesquisa por 

compreender que ilustra os momentos das observações realizadas neste trabalho.  
66 Conceito apresentado pelo professor Dr. Roberto Sidnei Macedo através de explicações na disciplina 

Abordagens e Técnicas de Pesquisa 2007- 
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• Observação de todos os momentos da investigação com o grupo da 

pesquisa de campo e registro de tudo o que era observado; 

• Desenvolvimento da metodologia do Retiro Pedagógico; 

• Realização do diagnóstico coletivo vivencial - metodologia para análise 

coletiva das considerações obtidas na OP 

 

As Entrevistas abertas e Semi-estruturadas – as entrevistas abertas ou semi-

estruturadas formalizam a escuta dos saberes dos sujeitos participantes da pesquisa a partir do 

olhar destes participantes permitindo a ampliação da escuta fluída no acompanhamento 

cotidiano. 

Os Questionários semi estruturados contendo questões referentes à participação de 

cada um no projeto, como (por que fazem parte do projeto, o que se propõem junto ao 

projeto, e principalmente quais os avanços e dificuldades encontradas por eles no decorrer 

do trabalho no projeto). Esta entrevista com questões semi estruturadas, apresenta um elenco 

de questões fechadas referentes a informações necessárias para análise das demais como: 

tempo em que o projeto existe, tempo em que o entrevistado esta no projeto, etc. Estas 

informações são importantes para a análise. 

O Diário de Campo consiste em uma forma de registro de observações, comentários e 

reflexões, onde o pesquisador registra todo o processo da pesquisa. Pode ser utilizado para 

registros de atividades de pesquisas e/ou registro do processo de trabalho. O diário de Campo 

é usado diariamente para garantir a maior sistematização e detalhamento possível de todas as 

situações ocorridas no dia e das entrelinhas nas falas dos sujeitos durante a intervenção. 

Para Lewgoy e Arruda (2004, p. 123-124), o diário consiste em um instrumento capaz 

de possibilitar “o exercício acadêmico na busca da identidade profissional” à medida que, 

através de aproximações sucessivas e críticas, pode-se realizar uma “reflexão da ação 

profissional cotidiana, revendo seus limites e desafios”. É um documento que apresenta tanto 

um “caráter descritivo-analítico”, como também um caráter “investigativo e de sínteses cada 

vez mais provisórias e reflexivas”, ou seja, consiste em “uma fonte inesgotável de construção, 

desconstrução e reconstrução do conhecimento profissional e do agir através de registros 

quantitativos e qualitativos”. 

No diário de campo foram registrados: 
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• Registros das observações (ODG, OP) 

• Elaboração e sistematização das considerações coletivas resultantes da OP – as 

quais apontaram os entraves no alcance dos objetivos do GEPEASE e Sala Verde – 

UFS ou os problemas donde se focará atenção na investigação.  

• Quadro de análise das elaborações realizadas a partir da OP de forma 

participativa com o grupo da pesquisa; 

• Quadro de problematização das falas (considerações) dos participantes sobre os 

resultados da OP e do processo realizado no âmbito das ações do GEPEASE e Sala 

Verde-UFS; 

• Registros de reações, diálogos e posicionamentos resultantes das Projeções de 

Imagens e Vídeos reflexivos e sensibilizadores para mobilização de posicionamentos; 

• Quadro sobre a auto-percepção relacionada à vivência de Biodança; 

• O processo como um todo. 

 

As Fotografias – As fotografias permitem a ampliação dos registros no 

acompanhamento do processo, oferecendo “visibilidade ao cenário da escrita” (FREITAS, 

2004, p. 359). 

A propósito do uso da imagem em pesquisas acadêmicas, compartilho com Carlos 

Rodrigues Brandão (1999) ao lastimar o acinzentamento do terreno das ciências humanas no 

que diz respeito ao uso da imagem e fotos, esperando que seja mais presente o intercalar de 

imagem com o texto no campo da educação e da filosofia. 

 

 
É necessário, aliás, revermos o papel ou, sobretudo, o poder da escritura no 
trabalho de pesquisa. Quer se trate da elaboração de um roteiro de entrevista, 
da redação de um questionário [...] é sempre a cultura da linguagem escrita, 
da escritura e da redação que predomina, que se impõe. A pesquisa 
sociológica está nas mãos dos que monopolizam e dominam a escritura. O 
mundo dos sociólogos é, com efeito, muito cinzento. Diferentemente do 
mundo dos etnólogos ou dos geógrafos, ele contem poucas imagens, fotos 
desenhos. À força de lidar com conceitos, esquecemos o sabor do concreto. 
(BRANDÃO, 1999, p.78). 
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A expressão do sujeito, capturada na fotografia, contribui no momento da transcrição 

das unidades de significados elaboradas dos depoimentos deste sujeito. Cabe ressaltar que a 

confiança que possibilita a entrega do sujeito no exercício que leva à vivência, assim como 

sua espontaneidade nos depoimentos, são facilitados pelo vínculo que o pesquisador 

estabeleceu com os sujeitos da pesquisa. Vínculo este proveniente da participação do 

pesquisador a partir da Postura Biocêntrica no contexto da pesquisa. 

Achutti (1997) destaca a contribuição da fotoetnografia como estudo de antropologia 

visual sobre o cotidiano. Este autor enfatiza a função de registro das fotografias como uma 

função auxiliar no trabalho de campo que se configuram como evocadoras de memória que 

apóiam a construção do texto, mas propõe uma inversão na relação entre texto e imagem ao 

argumentar a força da linguagem fotográfica para expressar o que o registro através da escrita 

reduz. Para esta pesquisa, na qual o movimento corporal realizado durante a vivência 

Biocêntrica e após a realização da vivência indicam mudanças ocorridas no sujeito, esta 

perspectiva no uso da fotografia torna-se relevante. O autor sugere o emprego das fotografias 

inclusive em relação à divulgação dos resultados, considerando que 

 

 

São conhecidas as razões que ainda conferem supremacia ao texto e a fala: 
hábito, preconceitos, dificuldades econômicas e a falta de domínio de outras 
técnicas. Não se trata aqui de buscar alternativas ao texto escrito ou de 
acirrar os ânimos, nem de propor um ‘duelo’ imagem versus texto. Trata-se 
de reforçar que, mesmo sendo fundamental o verbo, o convívio com outras 
formas de construção narrativa virá enriquecer as enunciações 
antropológicas (ACHUTTI, 1997, p. 65) 

 

 

Este sentido se aproxima do atribuído às imagens fotográficas selecionadas para esta 

pesquisa. Cabe destacar que, no entanto, para resguardar o sentido ético da pesquisa, embora 

sejam consideradas diversas fotografias que retratam o percurso realizado (estas observadas 

exclusivamente por mim pesquisadora) para análise da pesquisa, apenas as fotografias cujos 

participantes autorizaram a utilização da imagem, por escrito, são apresentadas neste trabalho. 

 

Os Exercícios de Biodanza: Os exercícios de Biodança são realizados, conforme já 

explicado anteriormente, mediante as sessões de Biodanza. O objetivo do movimento em 

Biodanza é despertar vivências e ativar processos de integração neuro-motora. Os exercícios 
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são movimentos corporais não coreografados. Podem ser danças, caminhares e outros 

movimentos. Sempre realizados no grupo. Podem ser feitos em pares, em grupos ou 

individualmente. Mas sempre no grupo. Exercícios específicos aliados à música, ao contato 

com o outro e a consigna do facilitador, levam o participante à vivência Biocêntrica. O 

movimento realizado (a dança plena de sentido) ocorre sem uso da linguagem. Assim, a 

música acessa o sistema límbico-hipotalâmico. O efeito é o resgate dos princípios originais da 

vida, remetendo o participante a reconexão com seus potenciais de auto-regulação de saúde, 

de respeito e reconhecimento de seu próprio ritmo, onde ele (a) passa a agir e interagir com o 

meio de maneira mais serena e centrada. Nesta pesquisa de campo foram igualmente 

propostos para que se chegue à vivência Biocêntrica.  

Neste contexto de pesquisa, cujos participantes eram pessoas com pouco ou nenhuma 

experiência em Biodanza, foram planejadas sessões de Biodanza de Iniciação, as quais 

objetivam iniciar o processo de integração. Aos poucos, ao longo das seis sessões realizadas 

no âmbito da pesquisa, foram acrescentados exercícios de aprofundamento, buscando elevar o 

grau de intensidade vivencial nas Cinco Linhas: Vitalidade, Sexualidade, Criatividade, 

Afetividade e Transcendência, sendo que, em nenhuma sessão foi aprofundado exercícios na 

linha da sexualidade. A descrição de cada sessão com os exercícios realizados na pesquisa de 

campo encontram-se em anexo.  

O olhar investigativo concentra-se nas reações, respostas apresentadas, 

posicionamento frente às intervenções e nas mudanças de postura dos indivíduos, 

configurando-se, como dito anteriormente, num objeto de pesquisa profundamente subjetivo 

de natureza extremamente complexa. 

 

A organização/sistematização das informações/conteúdos da investigação 

Coerente com as opções epistemológicas aqui realizadas aproveitou-se a proposta de 

Brito (2001), a partir da qual utiliza-se para deixar mais claros tanto os procedimentos de 

pesquisa, como os de tratamento e análise, o procedimento de esclarecer e explicitar as opções 

metodológicas contextualmente, mediante descrição dos procedimentos priorizados e das 

formas pelas quais as informações foram obtidas e sistematizadas. De acordo com Popkewitz 

(1990, p. 65), tal procedimento resulta em uma prática de ciência com um “forte senso de 

epistemologia social, isto é, da inter-relação da ciência com as condições históricas das quais 

ela funciona”. Razão pela qual se situa como estratégia adotada nesta pesquisa, a fim de 
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conferir maior confiabilidade e coerência com a rigorosidade metódica Freitas (2004), 

respeitando as especificidades da abordagem naturalista de pesquisa científica. Neste sentido 

segue a descrição de como foram realizados os procedimentos de pesquisa, enfatizando que 

tais procedimentos ocorrem em movimento, em oposição à execução de procedimentos 

previamente estabelecidos como etapas fixas a serem cumpridas. 

 



333 

 

 
Quadro 11 - PROCEDIMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES/CONTEÚDOS NA PESQUISA DE CAMPO 

INSTRUMENTO  PROCEDIMENTO para obter informações Conteúdo/informações (obtido/as) 
Diário de campo Registros no DIÁRIO DE CAMPO das escutas informais e formais, 

do processo como um todo, bem como da escuta do próprio 
pensamento mobilizado nas interações 

Registro de todo o processo 

Observações Descritivas Gerais (ODG) A partir da participação nas reuniões do GEPEASE e SV a 
pesquisadora reuniu informações e realizou uma descrição do grupo 
através dos  
MAPAS: social, espacial e temporal 

Descrição do grupo - mapeamento 

Observação Participante (OP) A partir da presença nas reuniões do GEPEASE e Sala Verde – 
UFS, através da participação atenta no cotidiano e deixando fluir as 
emoções e reflexões instigadas pelas intervenções realizadas e 
geradas no acompanhamento do processo, mediante observação e 
escuta sensível, a pesquisadora reuniu informações e registrou o que 
estava sendo observado e por ela lido, propiciando: 1) uma 
caracterização do grupo (levantamento da situação em que o grupo 
se encontrava com relação à sua finalidade - do GEPEASE a da Sala 
Verde - UFS); 2)as situações que ocorriam; 3) as reações e 
posicionamentos dos participantes com relação à MEB; 4) as 
transformações ocorridas 5) as próprias elaborações 

 
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO: 
Situação em que o grupo se encontrava (com relação 
à sua finalidade - do GEPEASE a da Sala Verde - 
UFS) antes da intervenção com a MEB; 
Acontecimentos, posicionamentos, intervenções 
realizadas, elaborações pessoais, o que ocorria de 
significativo. 
 

Exercícios de Biodança  
Vivência Biocêntrica (VB) 

Depoimentos dos participantes com suas percepções 
com relação à VB 
Expressões através do corpo, observadas pela 
pesquisadora (enquanto professora/facilitadora de 
Biodança) e capturadas nas fotografias 

Diagnostico coletivo vivencial para auto-
percepção do grupo e analise coletiva das 
considerações obtidas na OP 
 
Exercícios de Biodança 

Metodologia do Retiro Pedagógico com as seguintes estratégias: 
(dinâmicas e vivência Biocêntrica) 
Dinâmica para auto-percepção do grupo e elaboração participativa 
das considerações coletivas resultantes da OP 
Vivência Biocêntrica 

Sistematização participativa das elaborações coletivas 
sobre a auto-percepção do grupo e das considerações 
coletivas resultantes da OP– as quais apontaram os 
entraves no alcance dos objetivos do GEPEASE e Sala 
Verde – UFS (estabelecidos pelo grupo) ou, os 
problemas donde se focou atenção na investigação. 
Registros sobre a Vivência Biocêntrica (tanto das 
observações da pesquisadora, como de depoimentos ou 
falas dos participantes). 
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Dinâmica para Perscrutação participante das 
elaborações; 
Exercícios de Biodança 

Intervenções mediante o Dialogo com os sujeitos envolvidos 
mobilizando-os ao registro e problematizando sua autoria de 
pensamento através de propostas concretas que provocassem a 
elaboração de narrativas orais e escritas sobre a própria experiência 
Vivência Biocêntrica 

Elaboração do quadro de sistematização da 
Perscrutação participante das elaborações coletivas 
com o posicionamento dos participantes com relação a 
MEB e depoimentos sobre a VB. 

Diálogo 
Relatórios 
Vídeos como instrumento sensibilizador 
Exercícios de Biodança 

Realização de intervenções pela pesquisadora que constituem a 
MEB: instigando a reflexão e discussão utilizando materiais para 
sensibilização com ênfase do diálogo 
problematizador/transformador e na vivência Biocêntrica. 

Registro, no diário de campo, das escutas formais, bem 
como da escuta do próprio pensamento sobre elas 
mobilizado nas interações a partir das intervenções 
com a MEB.  

Questionários Aplicação de questionário pela pesquisadora Registro relacionado ao entendimento dos 
participantes com relação ao que se investigava. Ou 
sobre 1) os problemas identificados, 2) os 
acontecimentos ao longo do processo identificando se, 
na visão deles, estava ocorrendo modificações; 3) 
identificação das modificações individuais e coletivas 
ocorridas e 4) sobre a relação entre as intervenções 
mediante a MEB e as modificações ocorridas no 
grupo. 

Entrevistas Após tomar os dados iniciais como data da entrevista, sexo, tipo de 
participação ou atribuição no grupo a entrevista que foi realizada 
pela pesquisadora, foi iniciada pela pergunta disparadora (Coppe, 
2001): É importante que tu me descrevas, o mais 
detalhadamente possível, o que em tua opinião foi mais 
marcante nas vivencias Biocêntricas realizadas aqui no grupo.  

Transcrição dos depoimentos dos participantes sobre 
suas percepções com relação à Vivência Biocêntrica. 
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4.3.7 O Plano de ação na Pesquisa de Campo colocado em prática 

 

 

Iniciou-se a caminhada da Pesquisa de campo em agosto de 2007 com a MEB que 

permeou todo o percurso da pesquisa. Neste contexto, a MEB incluiu, entre outras atividades, 

rodas verbais (onde os participantes se colocam espontaneamente sobre os sentimentos 

deflagrados nas vivências realizadas); estudo e análise de textos e vídeos (recursos de 

multimídia em geral), utilizados para reflexão e sensibilização sempre com conteúdo referente 

ao que se está trabalhando, reflexão sobre situações reais vivenciadas no grupo, (seguidas de 

rodas dialogadas sobre o conteúdo destas situações). Todas estas ações desenvolvidas através 

de uma postura de profunda escuta e consideração pelo que é colocado por cada participante 

do grupo. Além da prática dos exercícios de Biodança realizados com os quais objetiva-se a 

vivência Biocêntrica de cada participante. 

O que caracteriza fundamentalmente a metodologia da Educação Biocêntrica (MEB) é 

a Postura Biocêntrica, já que como é possível observar, com exceção dos exercícios de 

Biodança (os quais somente podem ser propostos por facilitadores/professores titulados em 

Biodanza), as demais estratégias são encontradas em outras metodologias. Mas o jeito do 

educador/pesquisador se diferencia, por sua atenta, criteriosa e cuidadosa capacidade 

perceptiva; por sua sensibilidade; sua capacidade de escutar e considerar o que é demonstrado 

e dito pelos participantes, por sua capacidade de estabelecer vínculos e assim se relacionar 

com base na alteridade e pela sua eficiência nas intervenções que contribuem efetivamente no 

potencial transformador.  

Ao todo foram realizados 16 encontros com a MEB em 12 meses de pesquisa (de 

agosto de 2007 a agosto de 2008) sendo que foram realizadas a vivência Biocêntrica em 6 

deles. 

Inicialmente (de agosto de 2007 a fevereiro de 2008) o grupo se reunia mensalmente 

realizando encontros de meio turno de reunião. As reuniões destinadas ao GEPEASE 

objetivam o estudo e a reflexão. As reuniões destinadas ao Projeto Sala Verde - UFS 

objetivavam relatos, planejamento e avaliação dos trabalhos realizados junto aos municípios.  

Durante estes primeiros encontros, foram realizados diversos procedimentos 

(conforme apontados anteriormente) efetuando os três movimentos do percurso metodológico 

da Participação Pesquisante.  
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O quadro abaixo detalha os passos de cada um dos três movimentos percorridos no 

percurso metodológico realizado no Processo da Participação Pesquisante.  

 

 

Quadro 12 - Quadro operacional dos movimentos realizados para a Sistematização das informações no processo 
da Participação Pesquisante Quadro elaborado à partir das proposições apresentadas por Ana Freitas (2004). 
 

 
Primeiro movimento: 
escutar/registrar/dialogar: 

(1) participação atenta do cotidiano, deixando fluir as emoções e 
reflexões geradas no acompanhamento do processo; 
(2) registro, através de um caderninho, das escutas informais, bem como 
a escuta do próprio pensamento mobilizado na interação; 
(3) diálogo com os sujeitos envolvidos mobilizando-os ao registro e 
problematizando sua autoria de pensamento através de propostas 
concretas que provoquem a elaboração de narrativas escritas sobre a 
própria experiência. 

 
 
Segundo movimento: 
perscrutar67: 

(1) análise de documentos e registros de natureza diversa, bem como das 
sistematizações elaboradas pelos diferentes sujeitos envolvidos no 
processo, elaborando novas compreensões a partir das relações 
estabelecidas mediante a diversidade da produção existente; 
(2) perscrutação do próprio pensamento, em processo de elaboração, 
revisitando caderninhos de reflexão de modo a perceber as questões 
recorrentes, as emergentes, bem como a evolução das compreensões 
geradas no processo vivido; 
(3) transcrição e análise de outros instrumentos de pesquisa, 
estabelecendo relações entre o conteúdo que emerge da escuta 
formalizada e o conteúdo percebido na escuta fluída mediante o 
acompanhamento do cotidiano. 

 
Terceiro movimento: sistematizar 
e perseguir a criação do inédito-
viável: 

(1) sistematizar – de diferentes formas - a experiência e a reflexão sobre 
ela, de modo a viabilizar a partilha do conhecimento gerado no processo 
e a mobilizar o desenvolvimento da curiosidade epistemológica no 
exercício do diálogo com os saberes de referência para ampliar a 
visualização de alternativas às situações-limite vivenciadas; 
(2) partilhar a reflexão escrita através de sua publicação, ampliando o 
horizonte de diálogo com outras experiências e as possibilidades de 
novas parcerias; 
(3) participar de eventos que viabilizem o conhecimento de outras 
experiências e novas parcerias de modo a ampliar o horizonte de 
possibilidades. 

 

 

Participaram dos encontros de pesquisa com a MEB 21 pessoas ao longo dos 16 

encontros. Destas, duas (2) participaram de todas as vivências e nove (9) participaram de 50% 

das vivências.  

                                                           
67 Termo empregado conforme definição encontrada em "investigar minuciosamente; indagar com escrúpulo; 

perquirir" (FERREIRA, 1999, P.1552). 
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Durante as reuniões realizadas em meio turno na UFS, sem os exercícios de Biodança, 

outras pessoas participavam esporadicamente e de forma aleatória. A participação sistemática 

nas atividades de pesquisa foi o critério utilizado para contabilizar, dentre o contingente maior 

de pessoas que transitavam pelo GEPEASE e Sala Verde – UFS, os 21 participantes cujo 

movimento, participação, respostas e transformações foram analisadas. Ou seja, o grupo de 

pesquisa de campo, constituído por àqueles que participaram dos encontros inclusive os que 

foram realizados os exercícios de Biodança de forma sistemática. 

O primeiro procedimento de investigação contou com as Observações Descritivas 

Gerais (ODG), com as quais é possível traçar um panorama da situação e do que ocorria ali 

no grupo de pesquisa. 

 

 

Informações/Conteúdos das Observações Descritivas Gerais (ODG) 

 

O MAPEAMENTO 
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MAPA TEMPORAL 

 

A rotina do grupo de pesquisa 

O grupo se reuniu mensalmente de agosto de 2007 a fevereiro de 2008. 

De março a agosto de 2008 o grupo passou a se reunir duas vezes por mês 

quinzenalmente sendo uma reunião de meio turno realizada nas dependências da universidade 

e um encontro de dois turnos realizado em um dia do final de semana na casa de um 

participante do grupo de pesquisa, conforme cronograma descrito no quadro abaixo. 

 

Quadro 13 – Cronograma de ações realizadas na pesquisa de campo. 

 

CRONOGRAMA AÇÕES DA PESQUISA DE CAMPO – MAPEAMENTO TEMPORAL 
22/08/07 Resposta afirmativa do grupo para realização da pesquisa em reunião GEPEASE e SV. 

Proposta de realização da pesquisa por 12 meses a partir desta data 
Agosto 2007 
Inicio da pesquisa /Inicio MEB/TE1 – ODG - Mapeamento 
19/09/07 Reunião UFS meio turno - MEB 

24/10/07 Reunião UFS meio turno - MEB 

07/11/07 Reunião UFS meio turno- MEB 
23/11/07 Reunião UFS meio turno - MEB 

29/11/07 Seminário integrador – vivencia aberta e palestra 

21/12/07 Reunião UFS meio turno - MEB 
Nesta foi definido o esquema quinzenal (1 dia semana ½ turno. Um dia 
inteiro final semana 

18/02/08 Reunião UFS meio turno - MEB  
Apresentação resultados OP 
Definição data do Retiro Pedagógico PARA 02/03 

02/03/08 - DOMINGO Retiro pedagógico GEPEASE 
19/03/08 Reunião UFS meio turno - MEB 

Houve vivencia e analise coletiva das considerações  da pesquisa  
06/04/08 – DOMINGO Encontro dois turnos – casa - Ivanilde com vivencia  

08/05/08 Reunião UFS meio turno - MEB 

18/05/08 DOMINGO Encontro dois turnos – casa - Carla com vivencia 

01/07/08 Reunião UFS meio turno - MEB 
20/07/08 DOMINGO  Encontro dois turnos casa – Waldson - com vivencia 

05/08/08 Reunião UFS meio turno - MEB  
19/08/08 Reunião UFS meio turno - MEB 
31/08/08 – domingo Encontro dois turnos – casa – Carla com vivencia 

 

TOTAL 16 encontros de pesquisa de campo 
6 vivências 
2 aulas abertas com vivência (no Seminário Integrador da Sala 
Verde e na Oficina do I ESEA). 



339 

 

MAPA SOCIAL 

 

Os 21 participantes estavam assim distribuídos: 

Formação acadêmica 

Graduados = 5 

Graduandos = 10 

Mestres = 2 

Mestrandos = 2 

Doutores = 2 

Hierarquia e divisão de trabalho 

3 professores adjuntos/pesquisadores da UFS; 

2 professores substitutos na UFS 

3 professoras do ensino Fundamental da rede pública de SE; 

3 técnicos/educadores ambientais de ONG 

4 monitores/estudantes de graduação 

6 participantes – estudantes 

Áreas de atuação 

Geografia, Biologia, Ciências Sociais, Pedagogia, Engenharia Florestal. 

 

MAPA ESPACIAL 

 

Espaços Físicos 

Os espaços em que foram realizados os encontros de pesquisa foram as dependências 

da Universidade e as casas de dois dos participantes (além da minha) que se dispuseram a 

receber o grupo nas atividades realizadas nos finais de semana. Um dos encontros, o retiro 

Pedagógico, foi realizado em um lugar afastado, junto à natureza (próximo ao Parque Serra de 

Itabaiana, uma Unidade de conservação (UC) federal de Mata Atlântica localizada no municio 

de Itabaiana.  
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Na universidade, as reuniões mensais de meio turno, ocorreram em sua maioria, nas 

salas do Departamento de Educação (DED) no Centro de Educação e Ciências Humanas 

(CECH) da Universidade Federal de Sergipe.68. Além das dependências do CECH também 

foram utilizadas a sala da PROEX no prédio da Reitoria e salas de aulas dos prédios das 

didáticas.  

A Sala Verde da UFS localiza-se na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários da Universidade Federal de Sergipe (PROEX/UFS). 

 

Localização das pessoas 

A coordenação da Sala Verde da UFS e do GEPEASE é representada pela professora 

Dra Maria Inêz Araújo de Oliveira que é professora adjunta do DED.  

Os demais professores participantes intercalam suas atividades de docência, e pesquisa 

com as atividades de extensão da Sala Verde e pesquisa e estudo do GEPEASE; assim como 

os estudantes que intercalam suas aulas com as atividades dos referidos grupos. As 

professoras do ensino fundamental da rede publica de SE - participantes, os técnicos da ONG 

que também participam, assim como eu, no lugar de pesquisadora, participamos 

exclusivamente das atividades da Sala Verde e GEPEASE na UFS.  

 

Equipamentos 

Para a realização das atividades da pesquisa, o grupo de pesquisa colocou à disposição 

todo o equipamento disponível (computadores, data show, material de apoio, bibliografias, 

etc.). 

Após o mapeamento do grupo, se deu a continuidade da pesquisa com a Observação 

Participante (OP) com a qual foi possível o registro de percepções importantes para 

caracterizar o grupo quanto à situação em que ele se encontrava no momento inicial do 

processo.  

Através da OP foram registradas as considerações elaboradas a partir do que estava 

sendo observado (captado) no e sobre o grupo. Estas considerações foram constantemente 

registradas no Diário de Campo, proporcionando o registro de informações que subsidiaram 

                                                           
68 Serão utilizadas as siglas DED – para o Departamento de Educação, CECH para Centro de educação e 

Ciências Humanas e UFS para Universidade Federal de Sergipe. 
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as analises das primeiras percepções obtidas através das Observações Descritivas Gerais e 

também possibilitou a percepção de dificuldades que obstaculizavam o alcance das metas e 

objetivos propostos pelos participantes do grupo com relação às ações do GEPEASE e Sala 

Verde.  

 

A participação do grupo na análise e sistematização do conteúdo de pesquisa: as 

elaborações a partir da OP 

A fim de proporcionar a efetiva participação do grupo na análise do processo, ou seja, 

para que os participantes olhassem junto com a pesquisadora e com ela contribuíssem, através 

de suas percepções sobre o que emergia no grupo com relação à sua finalidade, foram 

apresentadas ao grupo, as primeiras percepções sentidas através da (OP). Estas levaram à 

percepção de Problemas enfrentados pelo Grupo com relação ao alcance de seus objetivos. 

Para análise dos participantes sobre as impressões da pesquisadora, ou seja, para que 

os participantes analisassem os problemas enfrentados pelo grupo, percebidos pela 

pesquisadora através da OP, foi desenvolvido com o grupo, nos dias 1 e 2 de março de 2008 a 

metodologia do Retiro Pedagógico. A descrição detalhada deste procedimento como um 

momento da pesquisa de campo encontra-se em anexo. 

A partir dos produtos decorrentes do Retiro Pedagógico, quais sejam: 1) a 

sistematização das considerações coletivas resultantes da OP (as quais apontaram os entraves 

no alcance dos objetivos do GEPEASE e Sala Verde – UFS – ou - os problemas donde se 

focará atenção na investigação), 2) os depoimentos dos participantes sobre a vivência 

Biocêntrica, e 3) a avaliação do Retiro Pedagógico, realizou-se no encontro do dia 19/03/08, a 

dinâmica para Perscrutação participante das elaborações, com a qual se analisa, interpreta 

e problematiza os referidos produtos de forma coletiva com os participantes, o que caracteriza 

a Participação Pesquisante. 

Esta atividade se constituiu momento fecundo de obtenção de informações ricas para 

analise uma vez que desencadeou o aprofundamento das percepções dos participantes no 

momento em que a partir da integração entre o momento vivencial (por ocasião dos exercícios 

de Biodanza) com o momento de análise reflexiva (por ocasião da elaboração coletiva do 

quadro de sistematização da Perscrutação participante das elaborações coletivas), propiciou a 

perscrutação do próprio pensamento em processo de elaboração (tanto dos participantes como 

da pesquisadora), propiciando a percepção das questões recorrentes, das questões emergentes 
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assim como a evolução das compreensões geradas no processo vivido. A descrição detalhada 

desta atividade de pesquisa de campo encontra-se em anexo. 

Pesquisar os limites e possibilidades da proposta mediante investigação sobre (1) 

como ela pode ser aplicada, (2) quais são os impactos que causa, (3) quais são as mudanças 

que deflagra através da vivência da metodologia, levou a investigação sobre as relações 

intersubjetivas tecidas pelos participantes integrantes da pesquisa de campo e a relação destas 

pessoas com o trabalho que realizam.  

A partir da submissão das considerações elaboradas pela pesquisadora mediante a OP 

aos participantes, o grupo de pesquisa chegou à síntese dos resultados da OP elaborada de 

forma participativa, sistematização que aponta dois aspectos como principais responsáveis 

pelo insucesso no alcance de objetivos do GEPEASE e Sala Verde – UFS, naquela ocasião: 

 

A) Dificuldades em conseguir reunir os próprios membros do grupo do projeto nos 

dias e horários por eles mesmos acordados; 

B) Dificuldade de colocar em prática algumas ações propostas pelo próprio grupo, 

tais como: dificuldade no envio de material e estudo prévio de textos, discussão dos 

textos nas reuniões e cumprimento das pautas estabelecidas, organização e 

sistematização das ações realizadas (mediante registro de reuniões, por exemplo), e 

execução de ações externas relacionadas aos objetivos dos referidos grupos. Ações 

estas que efetivariam a finalidade do GEPEASE e Sala Verde – UFS. 

 

Assim, enfrentou-se o desafio de uma intervenção no processo que o grupo realizava 

para atingir os objetivos do GEPEASE e Sala Verde - UFS. De modo que a própria 

intervenção com a MEB consistiu o principal instrumento investigativo. Ou seja, diante da 

amplitude de uma investigação de natureza profundamente subjetiva, a MEB, principalmente 

os efeitos da vivência Biocêntrica, visava enquanto foco de investigação aqui definido, uma 

intervenção metodológica vivencial com finalidade de contribuir para a superação das 

dificuldades identificadas no e pelo grupo, ao mesmo tempo em que estava sendo investigada 

quanto a: 1) sua eficácia com relação a esta finalidade específica (a de contribuir com a 

superação dos obstáculos) e 2) os limites e possibilidades de sua proposição, enquanto 

instrumento metodológico educativo em processos de formação. De modo que os problemas 

identificados pelo grupo foram o foco de atenção da investigação – onde se procurou 
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identificar os efeitos da proposta (se a metodologia contribui para mudanças no contexto 

considerado problemático) e de forma mais ampla, os limites e possibilidades da proposta e 

sua eficácia.  

Chegou-se a este foco de investigação, entrelaçando os pressupostos presentes nos 

principais referências teóricos que subsidiam este trabalho, com o resultado das primeiras 

observações realizadas e diálogos estabelecidos com os integrantes do grupo de pesquisa. A 

opção por analisar as mudanças ocorridas no grupo com relação especificamente aos avanços 

do grupo, tendo os problemas por eles identificados como parâmetro para análise de 

transformação, foi instigada principalmente pela orientação e subsídio do professor Robert 

Verhine que acompanhou este momento da pesquisa, por ocasião de suas aulas na disciplina 

Projeto de Tese II realizada no semestre 2007/2, momento em que, problematizando o caráter 

subjetivo da investigação, enfatizou a necessidade de se definir indicadores que subsidiassem 

as elaborações que seriam construídas durante o processo de análise do que se estava a 

investigar.  

Assim, foram identificadas as principais demandas do grupo, vistas neste momento, 

como o lugar onde focar o olhar pesquisante, a fim de investigar se, a partir da MEB, 

principalmente com a sistemática da Vivência Biocêntrica, ocorrem modificações 

relacionadas especificamente aos problemas identificados no e pelo grupo, tendo sido 

definidos indicadores de superação os quais uma vez alcançados, conferem as transformações 

necessárias para o avanço do grupo e indicam as modificações decorrentes da MEB. Ou as 

respostas ao que se está investigando. 

Com este foco definido foi observado: 

 

• Reações e respostas apresentadas pelos participantes, diante das 

intervenções feitas com a MEB durante a pesquisa empírica; 

• Posicionamentos frente às intervenções; 

• Capacidade de sistemática no grupo; 

• Efeitos da Vivência Biocêntrica 

• Mudanças com relação aos problemas apontados. 
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As modificações relacionadas abaixo se constituíram critérios para aceitação das 

modificações desencadeadas a partir da prática da metodologia da Educação Biocêntrica no 

grupo de pesquisa e se constituem os indicadores para análise dos efeitos da metodologia 

nesta investigação. Estes indicadores foram estabelecidos coletivamente com o grupo. 

 

INDICADORES  (modificações esperadas) 

 

• Identificação das razões dos obstáculos e proposição de alternativas; 

• Encontro de soluções criativas para os problemas que obstaculizam o trabalho: 

(proposição de temas para o trabalho, leitura e estudo efetivo dos textos, participação 

efetiva dos participantes no grupo (com questionamentos e contribuições, troca de 

experiências e produção de novos conhecimentos);  

• Capacidade em assumir a necessidade de mudanças de objetivos e ou 

estratégias se for o caso, e de propor alternativas viáveis. 

• Assumir as alternativas propostas, efetivando sua implementação.  

 

O trabalho de pesquisa então consistiu em acompanhar o grupo, propondo 

intervenções (que se constituíram instrumentos de coleta e análise das informações obtidas na 

investigação) mediante a Metodologia da Educação Biocêntrica – MEB, na qual se inclui a 

vivência Biocêntrica (VB), investigando as transformações ocorridas mediante intervenção 

através da metodologia. Na organização coletiva do Plano de ação da pesquisa, foi proposta 

uma seqüência e periodicidade na realização das sessões com os exercícios de Biodanza, para 

que possibilitasse sistemática capaz de ser analisada. 

 

A realização das sessões com os exercícios de Biodanza que visam à vivência 

Biocêntrica neste contexto 

Como exposto anteriormente, nos primeiros encontros com o grupo de pesquisa, foram 

realizadas as ODG e a OP, assim como intervenções a partir da MEB. O fato de o grupo se 

reunir mensalmente durante um turno (ou uma manhã ou uma tarde), dificultava a realização 

da vivência Biocêntrica, visto que para se chegar a ela, é necessária a realização de uma 

sessão com uma sequência de exercícios de Biodanza que, conforme esclarecido, demandam 
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tempo e espaço específicos. Ademais, um dos problemas enfrentados pelo grupo era a 

dificuldade em efetivar a pauta proposta para cada reunião, principalmente em virtude da 

dificuldade em iniciar os trabalhos nos horários previstos, o que transformava um turno 

planejado para 4h de trabalho, em um tempo real de menos de 3h exercidas. Ao longo das 

reuniões, este problema passou a ser trabalhado através da MEB. A partir do Retiro 

Pedagógico realizado em março de 2008, principalmente através da Sistematização 

participativa das elaborações coletivas sobre a auto-percepção do grupo e das considerações 

coletivas resultantes da OP e mais tarde através da elaboração do quadro de sistematização da 

Perscrutação participante das elaborações coletivas, o grupo efetivou a primeira 

transformação com relação aos problemas enfrentados: de forma criativa, encontrou 

alternativa para superação de um de seus problemas. Partindo da análise que fizeram a fim de 

identificar qual era o real obstáculo, caminharam (ou melhor, dançaram) à transcendência 

dele.  

O grupo identificou que o problema era encontrar um dia possível para todos, tendo 

em vista a dificuldade em reunir seus integrantes. Como alternativa para solucionar o 

problema, houve a proposta por parte dos integrantes do grupo de intercalar os encontros 

entre um dia da semana e um dia do final de semana ao longo do mês. Desta forma foi 

proposto por integrantes e aceito pela maioria do grupo, a estrutura de encontros quinzenais 

intercalando uma reunião de um turno na universidade realizada durante a semana, e um 

encontro de um dia inteiro realizado no final de semana (sábado ou domingo) na casa de um 

dos participantes, com almoço coletivo organizado por todos. 

Cabe ressaltar que a proposta partiu de integrantes do grupo, sem auxílio da 

pesquisadora com o que diz respeito a sugestões. A alternativa nasceu no grupo, ao que foi 

analisado coletivamente como mudança deflagrada a partir e por causa da MEB (neste caso, 

da priorização de tempo no e com o grupo para a realização da vivência Biocêntrica). 

A possibilidade de se encontrar aproveitando dois turnos de trabalho possibilitou 

ampliar o trabalho desenvolvido pelo grupo, onde durante o período da manhã era realizada a 

vivência Biocêntrica e as ações a ela relacionadas e no turno da tarde, desenvolviam-se as 

demais ações do grupo mediante a continuação da MEB. 

A organização destes encontros mobilizou os integrantes a participarem mais nas listas 

virtuais de discussão (uma estratégia almejada pelo grupo que estava sendo difícil efetivar), 
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bem como a partilha do almoço coletivo e as vivências, proporcionaram maior integração 

entre os participantes que passaram a estreitar vínculos envolvendo-se mais nas atividades 

Para fins de análise desta pesquisa, esta alternativa sugerida e assumida pelo grupo 

representa o alcance de uma das mudanças elencadas como indicador para o monitoramento 

de análise de resultados, como se pode observar na Planilha de Monitoramento dos resultados.  

A partir de março de 2008, foram incluídos na MEB os exercícios de Biodanza de 

forma regular. O grupo passou a se reunir 2 vezes por mês quinzenalmente, sendo um 

encontro durante a semana na UFS (meio turno) sem a vivência, nos quais a investigação se 

dava mediante as estratégias descritas acima; e outro em um dia inteiro do final de semana 

com todas as estratégias mencionadas e mais a vivência Biocêntrica. Nos encontros de um dia 

inteiro de trabalho nos finais de semana, eram realizados os exercícios de Biodanza e as rodas 

verbais em um turno e no outro turno, as intervenções da MEB no acompanhamento das 

demandas do grupo. A vivência Biocêntrica foi assim iniciada em março de 2008 passando a 

ser sistematicamente realizada até agosto de 2008, ou seja, mensalmente durante o período de 

seis meses. 

 

Os questionários 

Buscando aprofundar o conhecimento sobre as percepções dos participantes, visando 

maiores esclarecimentos quanto 1) ao entendimento dos integrantes sobre os problemas 

identificados, 2) ao entendimento dos participantes sobre os acontecimentos ao longo do 

processo identificando se, na visão deles, estava ocorrendo modificações, bem como 

identificar com ajuda dos participantes as modificações individuais e coletivas ocorridas e 3) 

ao entendimento dos participantes sobre a relação entre as intervenções mediante a MEB e as 

modificações ocorridas no grupo, foi aplicado um questionário com o qual se obtém as 

percepções e elaborações dos participantes, mas no nível reflexivo e individual. 

Os resultados (respostas) deste instrumento constituem conteúdo para análise sobre as 

mudanças ocorridas no grupo relacionadas às modificações esperadas (apresentadas 

anteriormente) obtendo-se a posição do grupo antes e depois da experiência sistemática da 

Vivência Biocêntrica no período de seis meses. 

Este Instrumento possibilita (a partir das respostas dos participantes às perguntas 

elaboradas) análise sobre os seguintes aspectos:  
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• Posicionamento pessoal sobre as considerações obtidas na OP – ou os 

“Problemas Encontrados” - de forma mais sintética referindo-se a cada item destes 

problemas; 

• Posicionamento pessoal sobre os efeitos da MEB e da vivência Biocêntrica; 

• Informações para análise dos objetivos específicos e das questões investigadas. 

 

Todos os momentos com o grupo foram considerados fecundos para registros no 

Diário de Campo. Nos encontros em que foram desenvolvidas abordagens teóricas, utilizou-se 

como estratégia principal a exposição dialogada com apoio de recurso multimídia. 

Nos encontros em que foram desenvolvidos os exercícios de Biodanza utilizou-se 

aparelho de som. Os encontros de um dia no final de semana ocorreram quase sempre aos 

Domingos e constituíram momentos de integração entre o grupo com almoço coletivo, 

organizado e partilhado com todos, e realizado na casa de um participante, oportunizando 

maior vinculação entre os participantes e envolvimento com o trabalho.  

Foram disponibilizados aos participantes sínteses dos encontros (em forma de Atas e 

ou Relatório de encontro), as apresentações de PowerPoint e vídeos, os textos utilizados, bem 

como sugestões de bibliografias sobre os temas tratados. As narrativas dos participantes foram 

transcritas e os encontros analisados um a um, considerando os aspectos relevantes para o 

alcance dos objetivos propostos. 

Para efeitos de análise, ao final do trabalho, pretendeu-se verificar possíveis 

modificações principalmente relacionadas aos problemas reconhecidos pelos participantes do 

grupo, bem como analisar os demais fenômenos que se apresentaram, tendo estes últimos, 

lugar tão importante ou mais, nos dados coletados, dependendo da relevância dos mesmos, 

como elementos a serem analisados. 

Assim, a partir da delimitação do problema, o caminho percorrido foi organizado em 

três grandes momentos: 

 

• O estudo e sistematização dos testemunhos das experiências de vivência e do 

referencial teórico de análise; 

• O diálogo com a realidade (pesquisa de campo); e  
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• O registro da reflexão originada no entrecruzamento desses movimentos. (FREITAS, 

1999, p.12). 

 

Para que, a partir do quarto momento da pesquisa: a interpretação orientada pelo 

entrelaçamento da reflexão sobre o referencial teórico e o diálogo com a realidade pesquisada, 

fosse possível responder às perguntas da pesquisa.  

 

 

4.4 Análise 

 

A análise da pesquisa de campo ora apresentada foi realizada mediante os três 

movimentos do percurso metodológico da Participação Pesquisante tendo à abordagem 

fenomenológica subsidiado a análise da percepção dos participantes com relação a 

Vivencia Biocêntrica.  

 

 

4.4.1 A análise a partir do Percurso Metodológico da Participação Pesquisante. 

 

 

Primeiro Movimento: A reconstrução da experiência vivida: 

Escutar/registrar/dialogar 

A partir da escuta atenta do cotidiano da pesquisa de campo, as emoções e reflexões 

decorrentes da interação entre a vivência Biocêntrica e os exercícios de auto-reflexão, de 

reflexão em diálogo, da problematização das falas e do próprio pensamento, geraram-se 

elaborações tecidas pelos participantes as quais, colocadas em diálogo com as tecidas pela 

pesquisadora, foram tecendo as elaborações que respondem às questões de pesquisa de acordo 

com os objetivos específicos.  
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Segundo Movimento: A problematização das convicções gestadas pelos saberes 

de experiência feitos: 

 

Perscrutar 

A análise de diversos documentos e registros de natureza diversa (como tentativas de 

registros de reuniões realizadas pelo grupo anteriormente, documentos relacionados ao 

GEPEASE e Sala Verde – UFS, textos que subsidiam as propostas do grupo), assim como 

análise das sistematizações elaboradas (de acordo com o conteúdo/informações obtidas – estas 

produzidas coletivamente pelo grupo), propiciou a elaboração de novas compreensões a partir 

das relações estabelecidas mediante a diversidade da produção existente. 

As reações e respostas dos participantes, assim como seus posicionamentos frente às 

intervenções por meio da MEB, mobilizaram o tencionamento com as percepções sensíveis 

decorrentes dos testemunhos das experiências de vivência, sendo que as reflexões oriundas 

destes tencionamentos eram mobilizadas pela relação com os saberes de referência (neste 

caso fundamentalmente pelo Modelo Teórico da Biodanza e pelo aspecto da epistemologia de 

Toro relacionado aos mecanismos de ação, sobretudo com o que diz respeito à renovação 

existencial proporcionada pela ação da VB) - elemento que apontou mais precisamente a 

distinção da metodologia para fins terapêuticos e pedagógicos, que situa seus limites e 

possibilidades no âmbito educativo.  

A análise sobre o que ocorria no grupo com os participantes, em relação com os 

saberes de referência, mobilizou a perscrutação do próprio pensamento no processo de 

elaboração que resultaram na percepção de questões recorrentes e emergentes, assim como a 

evolução das compreensões geradas no processo vivido. Cabe enfatizar que este movimento 

aconteceu mais de uma vez. A cada instrumento e técnica desenvolvidos coletivamente, ou 

seja, por ocasião das sistematizações coletivas realizadas, este movimento era realizado, tal 

como o foi, no quarto momento da pesquisa, qual seja, neste da análise. 

As sistematizações propiciadas eram analisadas juntamente com a percepção dos 

participantes com relação à vivência Biocêntrica analisada por meio da abordagem 

fenomenológica. Também aspectos da análise Fenomenológica são inevitavelmente 

contemplados no processo de análise a partir do percurso metodológico da Participação 

Pesquisante, visto que as abordagens são complementares. 

 



350 

 

 

Terceiro Movimento:  

A sistematização de novas compreensões sobre as situações-limite vislumbradas 

em função do diálogo com os saberes de referência e com a diversidade de interações. 

Sistematizar e perseguir a criação do inédito-viável 

As sistematizações foram realizadas primeiramente de forma coletiva com os 

participantes da pesquisa de campo e posteriormente pela pesquisadora. Os produtos destes 

dois momentos se constituem as contribuições da pesquisa. Ao longo destas sistematizações, a 

curiosidade epistemológica é mobilizada no exercício do diálogo com os saberes de referência 

para ampliar a visualização de alternativas às situações-limite vivenciadas, gerando reflexões 

em torno do que está sendo produzido, através da partilha do conhecimento gestado no 

processo que ocorre na socialização da pesquisa.  

O quadro abaixo traz um resumido esquema dos momentos de análise das 

informações/conteúdos decorrentes da investigação sobre as intervenções com a MEB. 

 

Quadro 14- A análise nos três movimentos da Participação Pesquisante 

PRIMEIRO MOVIMENTO: 
ESCUTAR/REGISTRAR/DIALOGAR: 

SEGUNDO MOVIMENTO: 
PERSCRUTAR 

TERCEIRO MOVIMENTO: 
SISTEMATIZAR E 
PERSEGUIR A CRIAÇÃO 
DO INÉDITO-VIÁVEL  

CONTEÚDO/INFORMAÇÕES 
(OBTIDO/AS) 

ELABORAÇÕES TECIDAS SISTEMATIZAÇÕES  
CONTRIBUIÇÕES DA 
PESQUISA 

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO = 
Situação em que o grupo se encontrava 
(com relação à sua finalidade - do 
GEPEASE a da Sala Verde - UFS) antes 
da intervenção com a MEB; 
Acontecimentos, posicionamentos, 
intervenções realizadas, elaborações 
pessoais, o que ocorria de significativo. 

As respostas, reações e 
posicionamentos dos 
participantes frente as 
intervenções com a MEB 
tencionaram as percepções 
sensíveis que em relação com 
os saberes de referencia, 
propiciaram a perscrutação do 
próprio pensamento (dos 
participantes e da pesquisadora) 
desencadeando a percepções de 
questões recorrentes, e 
emergentes assim como a 
evolução das compreensões 
geradas no processo vivido. 
Tais elaborações foram tecidas 
em diálogo com a percepção 
dos participantes com relação à 
vivência Biocêntrica. 

As sistematizações realizadas 
coletivamente com o grupo da 
pesquisa de campo e 
posteriormente pela 
pesquisadora constituindo as 
contribuições da pesquisa. 
Ao longo destas 
sistematizações, a curiosidade 
epistemológica é mobilizada no 
exercício do diálogo com os 
saberes de referência para 
ampliar a visualização de 
alternativas às situações-limite 
vivenciadas, gerando reflexões 
em torno do que está sendo 
produzido, através da partilha 
do conhecimento gestado no 
processo. 

Sistematização participativa das 
elaborações coletivas sobre a auto-
percepção do grupo e das considerações 
coletivas resultantes da OP = problemas 
donde se focou atenção na investigação 
Quadro de sistematização da Perscrutação 
participante das elaborações coletivas com 
o posicionamento dos participantes e 
depoimentos sobre a VB. 
Registro, no diário de campo, das escutas 
formais, bem como da escuta do próprio 
pensamento sobre elas mobilizado nas 
interações a partir das intervenções com a 
MEB. 
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Entendimento dos participantes com 
relação ao: 1) problemas identificados, 2) 
acontecimentos ao longo do processo 
identificando se, na visão deles, estava 
ocorrendo modificações; 3) identificação 
das modificações individuais e coletivas 
ocorridas e 4) sobre a relação entre as 
intervenções mediante a MEB e as 
modificações ocorridas no grupo. 

 

 

4.4.2 A análise fenomenológica sobre a percepção dos participantes com relação a 
vivência Biocêntrica 

 

 

Como já explicitado anteriormente, na perspectiva de pesquisa ora apresentada, o 

método fenomenológico mostrou-se o mais adequado para a compreensão dos significados da 

experiência subjetiva dos participantes, sendo a pesquisa realizada por Coppe (2001) a 

referência para análise da investigação sobre os efeitos e mudanças que a vivencia Biocêntrica 

produz, com o qual, em diálogo com as referencias de Freitas (2004) e Brandão (1999 e 2003) 

são tomadas para a análise da investigação sobre os impactos da MEB a fim de se elucidar os 

limites e possibilidades da metodologia, estabelecendo as elaborações que levam às formas 

mais eficazes de sua aplicação no âmbito educativo – objetivo da pesquisa de campo. 

Seis são os tipos de pesquisa fenomenológica apontadas por Amatuzzi (1996) e 

também retomada por Coppe (2001): 

 

1º) A pesquisa fenomenológica como filosofia: é a filosofia buscando esclarecer o 

conhecimento e, a partir daí, o mundo (e nele o ser humano). 

2º) A fenomenológica eidética, que busca a elucidação das vivências a partir da 

experiência comum, por reflexão e via redução fenomenológica. 

3º) A fenomenologia hermenêutica elucida o vivido, partindo do pressuposto 

heideggeriano de que a interpretação é essencial na compreensão. 

4º) A pesquisa fenomenológica de tipo experimental é uma abordagem da 

fenomenológia empírica com o método experimental. 
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5º) Pesquisa colaborativa é uma pesquisa fenomenológica conduzida em grupo e 

beneficiando-se do processo grupal, em que o grupo se reúne periodicamente, 

trabalhando o mesmo tema teórica e vivencialmente. 

6º) A "pesquisa fenomenológica 'empírica' ou 'científica': é uma aplicação do 

enfoque fenomenológico ao trabalho de pesquisa em psicologia, como ciência que 

trabalha a partir de 'dados empíricos’ (no caso, depoimentos focais ou qualquer 

objetivação do vivido)” (AMATUZZI, 1996, p. 7). 

 

Considero que esta classificação (tipificação) representa um enfoque que resguarda 

diferentes especificidades de uma mesma abordagem (ou distintas formas de investigar e 

analisar), visto que é possível observar que há elementos comuns em cada um deles, estando 

classificados em tipos diferentes para didaticamente enfatizar suas especificidades. Assim, 

para a análise no presente estudo, evidenciam-se características do 10, 20, 30, 50 e 60 tipos de 

pesquisa fenomenológica, considerando os diferentes procedimentos utilizados, assim como 

por serem características também encontradas na perspectiva da Participação Pesquisante. 

A análise das elaborações desencadeadas pelo Retiro Pedagógico contempla a 

fenomenologia eidética e hermenêutica A experiência comum e a reflexão são propiciadas 

na interação entre o existencial e o profissional que a metodologia proporciona, bem como nas 

considerações coletivas resultantes da OP (as quais apontam os problemas enfrentados pelo 

grupo) - considerações estas, decorrentes do diagnóstico coletivo vivencial. As reflexões 

realizadas pelo grupo mediante a redução fenomenológica realizada com o grupo - instigada 

e facilitada pela pesquisadora - levam à elucidação das vivencias e do vivido, assim como 

proporciona a interpretação essencial para a compreensão do vivido, neste caso, 

interpretada a partir das concepções de Levinas e Toro – a que resulta da integração entre 

consciência e afetividade – condição para que se realize resguardando a alteridade. 

A forma como se procedeu na pesquisa de campo – em grupo, beneficiando-se do 

processo grupal de forma recíproca (onde a pesquisadora se beneficiou com o que o grupo 

revelava e o grupo com o que a pesquisadora oferecia – contrapartida característica da 

Participação Pesquisante) onde o grupo se reuniu periodicamente, trabalhando o tema de 

pesquisa teórica e vivencialmente, caracteriza a pesquisa fenomenológica colaborativa. 
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Na medida em que foram analisados depoimentos focais enquanto conteúdo 

extraído da investigação empírica, a pesquisa fenomenológica empírica ou cientifica foi 

adequada para este estudo.  

Finalmente, quando todos estes procedimentos (realizados e interpretados por uma 

pesquisadora com formação em filosofia) contribuíram para 1) revelar os efeitos da VB neste 

contexto (confirmando as elaborações realizadas anteriormente por Rolando Toro), 2) apontar 

os impactos que a MEB provoca, e 3) elucidar seus limites e possibilidades no âmbito 

educativo, o conhecimento sobre as formas mais eficazes para a aplicação da proposta 

representa a ampliação do conhecimento adquirido na pesquisa, ou seja, o esclarecimento do 

conhecimento e, a partir daí o mundo (e nele o ser humano). Característica da pesquisa 

fenomenológica como filosofia.  

Para a análise dos depoimentos seguiu-se os passos de Coppe (2001). [ 

 

 

 

 

 

 

Após a discussão, a redação final foi realizada tomando como base Amatuzzi (1996) e 

Coppe (2001).  

 

 

Ao se utilizar o método fenomenológico enquanto método de estudo da 
subjetividade, o pesquisador busca compreender o mundo para o sujeito, ou 
seja: captar significados do mundo deste sujeito a partir da sua descrição do 
vivido. Se o objetivo da Fenomenologia é descrever para compreender, a 
compreensão se dá pela redução fenomenológica que é ir à essência das 
coisas mesmas. (COPPE, 2001, p. 48). 

 

 

Nesta pesquisa, ir à essência da coisa mesma consiste em, através dos depoimentos 

tomados e do que foi observado como modificações ocorridas no grupo a partir da 

intervenção com a MEB, apreender o significado vivido com relação a vivencia Biocêntrica: 

descortinando os efeitos da VB e as mudanças que a MEB desencadeia para o indivíduo, bem 

Depoimentos  

 

Elementos do 
significado 
vivido 

Estrutura do 
vivido 
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como chegar à implicação disto para a vida do grupo, ou seja, para o trabalho educativo (que 

o grupo realiza). 

Segundo Coppe (2001, p. 50), para ter acesso ao sentido da vivência, ou seja, para se 

tornar passível de análise o fenômeno investigado, faz-se necessário instrumentos que 

possibilitem ao sujeito um contato com a experiência vivida.  

Para analisar a percepção dos participantes com relação à Vivência Biocêntrica 

buscando identificar seus limites e possibilidades como metodologia educativa, os 

depoimentos dos participantes com relação à vivência foram obtidos através de entrevista. 

Após tomar os dados iniciais como data da entrevista, sexo, tipo de participação ou atribuição 

no grupo a entrevista que foi realizada pela pesquisadora, foi iniciada pela pergunta 

disparadora (COPPE, 2001): É importante que tu me descrevas, o mais detalhadamente 

possível, o que em tua opinião foi mais marcante nas vivencias Biocêntricas realizadas 

aqui no grupo. 

A relação entre os efeitos da vivência Biocêntrica e as demais estratégias da MEB, 

sobretudo da Postura Biocêntrica exercida, são analisados mediante as observações dos 

movimentos durante a vivência e as reações, respostas e posicionamentos dos participantes, 

tendo as mudanças ocorridas com relação aos problemas identificados, indicadores de efeitos 

da metodologia.  

Segundo Bicudo & Martins (1994, p. 35 e 36), o objetivo do método fenomenológico 

para análise dos significados da vivência “é buscar a essência (ou estrutura) do fenômeno que 

deve se mostrar nas descrições, ou seja, o objetivo a ser atingido são as descrições da essência 

do fenômeno experienciado”, o que delimita o campo de análise neste foco. Como bem 

enfatiza Coppe (2001, p. 46 e 47), cabe ressaltar que as descrições que os sujeitos fazem “se 

referem às experiências que viveram no grupo”. Assim, procedeu-se nesta analise tal como se 

propõe nas pesquisas naturalistas, ou seja, os conteúdos são coletados através das descrições 

feitas pelos sujeitos em seus depoimentos e pelas observações realizadas pela pesquisadora.  

 

Orientações para análise dos depoimentos 

Tomando como subsídio a análise fenomenológica elaborada por Coppe (2001), para a 

análise dos depoimentos deste estudo seguiu-se a proposta de Amedeo Giorgi (1989 in 

COPPE, 2001, p. 51), operacionalizada da seguinte forma: 
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1) Visão global: lê-se toda a descrição para ter uma idéia geral da mesma, ou 

seja, uma visão global do conjunto do depoimento, visando captar seu sentido diante 

do objeto da pesquisa (AMATUZZI, 1996). 

2) Divisão do relato em unidades de significado: tendo captado o sentido, o 

pesquisador volta ao início e lê novamente o texto com o objetivo específico de 

descriminar "unidades de significado" focalizando o fenômeno a ser pesquisado - neste 

caso, os efeitos que a VB provoca e as modificações que deflagra. Segundo Amatuzzi 

(1996), a elaboração das unidades de significado é uma divisão do texto mais ou 

menos equivalente a uma divisão em parágrafos. 

3) Transcrição para a linguagem de pesquisa com relação ao fenômeno 

investigado: tendo delineado as "unidades de significado", o pesquisador então 

percorre as mesmas novamente e expressa os significados (com relação ao que é 

investigado) mais diretamente contidos nelas. Isto funciona mais exatamente com 

respeito às "unidades de significado" mais reveladoras do fenômeno em consideração, 

ou, segundo Amatuzzi (1996), compreensão do pesquisador. 

4) Síntese: o pesquisador sintetiza todas as unidades de significado 

transformando-as num consistente relato com a experiência do sujeito. Segundo 

Amatuzzi (1996), a síntese primeiro é específica, e depois geral, extraindo a estrutura 

do vivido. Uma categorização das sínteses específicas pode facilitar a transição do 

passo 3 para o passo 4. 

 

De acordo com Coppe (2001), com estas etapas realizadas, a análise dos dados 

consiste em comparar as sínteses específicas do primeiro para o segundo depoimento, e assim 

sucessivamente, até encontrar o critério de saturação (que para o pesquisador é um dos 

critérios de validação da pesquisa qualitativa). Coppe (2001) considera como critério de 

saturação o fenômeno que ocorre quando um certo número de dados coletados deixarem de 

apresentar algo de novo para a compreensão fenomenológica. 
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4.4.3 Análise das informações/conteúdos que emergiram da intervenção com a Metodologia da Educação Biocêntrica (MEB) 

Quadro 15 - Análise das informações/conteúdos que emergiram da intervenção com a Metodologia da Educação Biocêntrica (MEB) 
PRIMEIRO 

MOVIMENTO: 
ESCUTAR/REGISTR

AR/DIALOGAR: 

SEGUNDO MOVIMENTO: PERSCRUTAR TERCEIRO MOVIMENTO: SISTEMATIZAR E PERSEGUIR A 
CRIAÇÃO DO INÉDITO-VIÁVEL  

CONTEÚDO/INFOR
MAÇÕES 
(OBTIDO/AS) 

ELABORAÇÕES TECIDAS 
As respostas, reações e posicionamentos dos participantes frente as intervenções com a MEB 
tencionaram as percepções sensíveis que em relação com os saberes de referencia, propiciaram a 
perscrutação do próprio pensamento (dos participantes e da pesquisadora) desencadeando a 
percepções de questões recorrentes, e emergentes assim como a evolução das compreensões 
geradas no processo vivido. Tais elaborações foram tecidas em diálogo com a percepção dos 
participantes com relação à vivência Biocêntrica. 

SISTEMATIZAÇÕES CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 
As sistematizações realizadas coletivamente com o grupo da pesquisa de campo e 
posteriormente pela pesquisadora constituindo as contribuições da pesquisa.Ao 
longo destas sistematizações, a curiosidade epistemológica é mobilizada no 
exercício do diálogo com os saberes de referência para ampliar a visualização de 
alternativas às situações-limite vivenciadas, gerando reflexões em torno do que 
está sendo produzido, através da partilha do conhecimento gestado no processo. 

Questões recorrentes Questões emergentes Compreensões geradas no processo 
vivido 

Como OPERAM AS 
MODIFICAÇÕES 

POR QUE 

CARACTERIZAÇÃO 
DO GRUPO = 
Situação em que o 
grupo se encontrava 
(com relação à sua 
finalidade - do 
GEPEASE a da Sala 
Verde - UFS) antes da 
intervenção com a 
MEB; 
Acontecimentos, 
posicionamentos, 
intervenções realizadas, 
elaborações pessoais, o 
que ocorria de 
significativo. 

Problemas enfrentados 
pelo grupo:  
A)Dificuldades em 
conseguir reunir os 
próprios membros do 
grupo do projeto nos dias 
e horários por eles 
mesmos acordados; 
B)Dificuldade de colocar 
em prática algumas ações 
propostas pelo grupo, tais 
como dificuldade no 
envio de material e estudo 
prévio de textos, 
discussão dos textos nas 
reuniões e cumprimento 
das pautas estabelecidas, 
organização e 
sistematização das ações 
realizadas mediante 
registro de reuniões por 
exemplo, execução de 
ações externas 
relacionadas aos objetivos 
do referido grupo. Ações 
estas que efetivariam a 
finalidade do GEPEASE e 

INDICADORES 
Identificar as razões dos 
obstáculos e propor 
alternativas; 
 
Encontrar soluções 
criativas para os 
problemas que 
obstaculizam o trabalho:  
 
Capacidade em assumir 
a necessidade de 
mudanças de objetivos e 
ou estratégias se for o 
caso, e de propor 
alternativas viáveis. 
 
Assumir as alternativas 
propostas, efetivando 
sua implementação.  
 
 
 

Através da MEB nos encontros da 
pesquisa, o grupo identificou as razões 
que obstaculizavam o alcance dos 
objetivos com relação as ações do 
GEPEASE e Sala Verde – UFS e 
propuseram alternativas para superação 
destes obstáculos. 

Auto-permissão para 
que se assumam as 
fragilidades com 
desprendimento; 
 
A responsabilidade 
passa a ser assumida 
pelo coletivo; 
 
Coragem de assumir as 
fragilidades e a 
criatividade para propor 
alternativas; 
 
A expansão da 
identidade integra os 
potenciais humanos. A 
criatividade é 
estimulada. 
 
A Perscrutação do 
próprio pensamento em 
processo de elaboração 
mobiliza uma reflexão 
genuína que opera a 
partir da integração 
entre consciência e 

 
 
 
xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sistematização 
participativa das 
elaborações coletivas 
sobre a auto-percepção 
do grupo e das 
considerações coletivas 
resultantes da OP = 
problemas donde se 
focou atenção na 
investigação 

Os mecanismos 
de ação 
transformadoras 
da VB atuam 
estimulando as 
funções 
integradoras. 
Assim, as 
dificuldades e 
fracassos frente 
aos temores 
existenciais são 
transformados 

 

Vinculação 

facilitada pela VB. 

Fortalecimento 

da identidade 
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da Sala Verde – UFS. afetividade e que 
desencadeia mudanças 
existenciais e coerência 
entre discurso, intenção 
e ação. 
 
Na medida em que nas relações 

intersubjetivas (entre os 

participantes do grupo e deles com o 

trabalho que se propõe neste grupo, 

se estabelecerem relações de 

reciprocidade, feedbeak, respeito, 

tolerância, compromisso, 

criatividade e afetividade, 

demonstradas em gestos concretos 

que efetivam suas propostas, se 

está tecendo entre os sujeitos e 

destes, com o trabalho, 
relações alteridade e 
postura Biocêntrica. 
 
 
 

Quadro de 
sistematização da 
Perscrutação 
participante das 
elaborações coletivas 
com o posicionamento 
dos participantes e 
depoimentos sobre a 
VB. 

Identificação Objetiva 
dos Obstáculos: 
Flutuação na participação; 
Falta de objetividade nas 
reuniões; 
Pautas demasiadamente 
extensas inadequadas com 
o tempo; 
Ineficiência na 
sistematização e 
organização dos 
documentos; 
Realidade atual para com 
a qual as demandas são 
insustentáveis para com a 
natureza do trabalho com 
EA. 
 
 

Identificação objetiva 
de alternativas  
Definição de um 
“núcleo duro” do grupo 
= participantes 
assíduos; 
Definição de atribuições 
dos integrantes do 
“núcleo duro” do grupo; 
Objetividade nas 
reuniões e ações; 
Realização de reuniões 
quinzenal sendo uma, 
de dois turnos; 
Divulgação do 
GEPEASE e Sala Verde 
– UFS, educomunição, 
EA; 
Pautas reais e factíveis; 
Estudo e sistematização; 
Realização de mais 
retiros pedagógicos; 
Manutenção da VB. 
 
 

O grupo encontrou soluções criativas 
como alternativas para a superação dos 
problemas que obstaculizavam o alcance 
de seus objetivos com relação ao trabalho 
que realizam. 
 

Registro, no diário de 
campo, das escutas 
formais, bem como da 
escuta do próprio 
pensamento sobre elas 
mobilizado nas 
interações a partir das 
intervenções com a 
MEB. 

Decisão do grupo, por intercalar os 
encontros entre um dia da semana e um 
dia do final de semana. As reuniões do 
GEPEASE e SV-UFS passaram a 
acontecer quinzenalmente: uma na 
universidade, em um turno, e outra 
realizada em um dia do final de semana 
durante todo o dia, na casa de um dos 
participantes, com almoço coletivo 
organizado por todos. Os dois turnos 
ampliaram o trabalho desenvolvido pelo 
grupo, onde durante o período da manhã 
eram realizadas as VB e as ações a ela 
relacionadas e no turno a tarde, 
desenvolvia-se as demais ações do grupo 
mediante a MEB. 
A organização destes encontros mobilizou 
os integrantes a participarem mais nas 
listas virtuais de discussão (uma 
estratégia almejada pelo grupo que estava 
sendo difícil efetivar), bem como a 
partilha do almoço coletivo e as 
vivências, proporcionaram maior 
integração entre os participantes que 
passaram a estreitar vínculos envolvendo-
se mais nas atividades 
 
O grupo intensificou seus estudos e 
efetivou seus propósitos promovendo e 
realizando um curso de especialização em 
educação ambiental com ênfase na 
formação de professores. 
O grupo organizou e realizou o I 

A VB estimula os impulsos 

internos de inovação e 

expressividade e desenvolve 

formas de expressão pessoal e 

aptidões criativas. 
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Encontro Sergipano de Educação 
Ambiental – ESEA; 
O grupo fortaleceu as ações da Sala 
Verde – UFS nos municípios redefinindo 
as coordenações e monitores responsáveis 
em cada município além de reorganizar a 
documentação de convenio entre a UFS e 
os municípios. 
 
 

Entendimento dos 
participantes com 
relação ao: 1) 
problemas 
identificados, 2) 
acontecimentos ao 
longo do processo 
identificando se, na 
visão deles, estava 
ocorrendo 
modificações; 3) 
identificação das 
modificações 
individuais e coletivas 
ocorridas e 4) sobre a 
relação entre as 
intervenções mediante a 
MEB e as modificações 
ocorridas no grupo. 

A dificuldade de estudar e 
trabalhar com os textos 
por parte dos integrantes 
do grupo se deve a forma 
como se vive a academia 
que é insustentável 
 
O déficit na formação 
ética do ser humano 
atualmente com a lógica 
do descaso, da burlagem e 
do “tirar vantagens” foi 
apontada como uma das 
razões da não coesão em 
trabalhos de natureza 
diversa; 
O acúmulo de atividades 
profissionais dificultam o 
envolvimento; 
A oscilação com relação a 
participação ativa e 
assídua no grupo ocorre 
por diferentes fatores: 
Acumulo de tarefas dos 
profissionais e estudantes 
que interferem na 
capacidade de priorizar 
momentos de estudo, 
pesquisa e ação; 
A dificuldade 1 
desencadeia a dificuldade 
em estabelecer um 
cronograma de reuniões e 

As trocas de 
experiências e de 
percepções aproximam 
os integrantes do grupo 
e reduzem as 
dificuldades 
 
A VB sensibiliza 
facilitando a abertura de 
cada um que gera 
confiança que gera 
maior envolvimento. 
A identificação objetiva 
de obstáculos promove 
a definição objetiva de 
soluções. As 
alternativas encontradas 
com objetividade são 
mais factíveis 
O grupo precisa de 
vivencia. O estudo de 
textos sem vivencia não 
produz mudanças. 
É necessário estabelecer 
conexões entre as 
diferentes realidades 
nos distintos 
,municípios de atuação, 
entre os diferentes 
temas trabalhados e 
entre as diferentes 
percepções e 
posicionamentos dos 

Foi identificado um grupo menor que 
participam de forma efetiva dentre o 
contingente de participantes itinerantes; 
O trabalho se efetivou com mais 
consistência quando se passou a 
efetivamente iniciar os trabalhos com 
quem estivesse presente no horário 
acordado. 
O problema da indefinição de cronograma 
de encontros e atividades foi sendo 
solucionado a partir da reorganização que 
levou a periodicidade quinzenal dos 
encontros. 
 
A falta de objetividade nos encontros 
assim como as pautas inadequadas foi 
progressivamente superada por meio da 
MEB  
A VB trabalha a progressividade, o 
feedback e a auto-regulação o que 
auxiliou a objetivação do grupo e a 
tomada de iniciativa. 
Os encontros realizados aos domingos, 
durante todo o dia, na casa de um 
integrante com almoço coletivo 
proporcionou vinculação, integração e 
envolvimento gerando maior 
comprometimento e participação. 
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atividades que 
oportunizasse a 
organização prévia dos 
integrantes do grupo. 
A falta de objetividade 
nos encontros assim como 
as pautas inadequadas 

integrantes. 
Na medida em que os 
participantes passam a 
se conhecer melhor, 
estabelecem vínculos. O 
grupo se integra e se 
reconhecem num 
objetivo comum. 
Preparar o alimento e 
fazer a refeição juntos é 
uma vivencia e se 
relaciona intimamente 
com o fazer pedagógico 
e administrativo do 
grupo. 

 

 



360 

4.4.4 Análise dos depoimentos: percepção dos participantes com relação à vivência 
Biocêntrica 

 

Análise do depoimento de Débora 

Data da entrevista: 20/07/2008 

Sexo: Feminino 

Formação acadêmica/área de atuação: Mestre/Biologia 

Tipo de participação ou atribuição no grupo: professora no Ensino Fundamental da 

Rede Pública. Colaboradora/participante no GEPEASE e Sala Verde - UFS 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS COMPREENSÃO 
Uma dança que trabalha o corpo. Que mexe o 
corpo. Relaxa o corpo. 

Débora destaca o efeito corporal que a dança do 
exercício de Biodança, produz. 
Mexe o corpo 
Considera este efeito positivo. Demonstra isso ao 
dizer que trabalha e relaxa o corpo. 

A música é suave. Agradável A consciência do efeito da vivência em Débora se 
dá pela sensação agradável que a música nela 
provocou. 

Síntese específica de Débora 
Débora entrou em vivência a partir dos exercícios de Biodança.  
Foi capaz de sentir os efeitos da vivência; 
Para Débora, os efeitos da vivência são agradáveis; 
Débora elabora e destaca 2 efeitos da vivência: 

1) efeito transformador: o trabalho com o corpo; 2)efeito relaxante. 

O efeito agradável que a música provocou em Débora foi o canal de elaboração cortical da vivência. 
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Análise do depoimento de Leizitânea 

 

Data da entrevista: 20/07/2008 

Sexo: Feminino 

Formação acadêmica/área de atuação: graduada/biologia 

Tipo de participação ou atribuição no grupo: professora substituta na UFS. 

Colaboradora participante no GEPEASE e Sala Verde UFS 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS COMPREENSÃO 
Envolve os sentidos Sensibilização na percepção dos sentidos 
Envolve a relação com o outro Percepção ampliada sobre o outro na relação. 

Síntese específica de Leizitânea 
Leizitânea sente os efeitos da vivência através da percepção de seus efeitos na ampliação dos sentidos. A 
ampliação da sensibilidade com relação aos sentidos levou-a a uma percepção ampliada sobre o outro na 
relação. O canal de elaboração cortical da vivência em Leizitânea foi a sensibilização e ampliação dos 
sentidos; e a ampliação da percepção do outro em relação, foi o que esta  vivência desencadeou na 
participante. 
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Análise do depoimento de Maria Inez 

Data da entrevista: 20/07/2008 

Sexo: Feminino 

Formação acadêmica/área de atuação: Dra em educação 

Tipo de participação ou atribuição no grupo: professora adjunta na UFS. 

Coordenadora do GEPEASE e Sala Verde UFS. 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS COMPREENSÃO 
Proporciona o conhecimento do seu corpo.  O conhecimento do corpo a que Inez se refere 

como efeito da vivencia biocentrica remete a auto-
percepção de si mesma.  

Liberar seus medos; seus monstros. Inez considera que a vivencia biocentrica dissolve 
os medos e os entraves (aspectos internos 
truncados considerados monstros) proporcionando 
expressividade (ao liberar estes aspectos) 

Síntese específica de Maria Inez 
A vivência Biocêntrica para Inez proporcionou a percepção ampliada de si mesma ao que ele explica 
como o conhecimento do próprio corpo. Em estado de vivência, o encontro com a auto-imagem contribui 
para o contato com os medos e entraves e a faz expressa-los através dos movimentos corporais.  
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Análise do depoimento de Viviane 

Data da entrevista: 20/07/2008 

Sexo: Feminino 

Formação acadêmica/área de atuação: graduada/biologia 

Tipo de participação ou atribuição no grupo: professora do Ensino Fundamental da 

Rede Pública. Colaboradora participante no GEPEASE e Sala Verde UFS 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS  COMPREENSÃO 

“A fala, através do corpo. A pessoa se comunica 
com seu corpo” 

A vivência Biocêntrica leva a um movimento 
corporal expressivo 

Síntese específica de Viviane 
A vivência deflagra a comunicação corporal e enfatiza a expressividade através do corpo. 
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Análise do depoimento de Acássia 

 
Data da entrevista: 20/07/2008 

Sexo: Feminino 

Formação acadêmica/área de atuação: mestre/geografia 

Tipo de participação ou atribuição no grupo: professora titular na UFS. Pesquisadora 

no GEPEASE e Sala Verde UFS 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS COMPREENSÃO 

“Representa a linguagem corporal. O movimento realizado a partir da vivência 
representa um canal de expressão e comunicação 
que ocorre através do corpo. Para Acássia trata-se 
de uma linguagem. O corpo se comunica. É a 
linguagem do corpo. 

Cada um se expressa para o outro e para si mesmo. A vivência oportuniza expressão intersubjetiva e 
intra- subjetiva. 

Um momento que se pode desfrutar. A vivência biocentrica oportuniza um momento de 
prazer e desfrute. 

A música propicia esta entrega. Destaque para o efeito potencializador de abertura 
e sensibilização que leva à entrega - produzido 
pela música. 

Síntese específica de Acássia 
A vivência para Acássia representa do ponto de vista pessoal uma oportunidade de desfrute e encontro 
consigo mesmo. De forma ampla, a VB situa-se como um recurso de expressividade que descortinou a 
percepção da linguagem corporal. Desta forma, a VB para ela desenvolve tanto a expressão intra-
subjetiva como a intersubjetiva. Acássia percebe o potencial terapêutico e pedagógico da VB quando 
relata que a música propicia a entrega. A VB, proporcionando a sensibilização de cada um, leva à 
entrega (ao outro, para com o grupo, para com o que se realiza no grupo). 
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Análise do depoimento de Ivanilde 

 

Data da entrevista: 20/07/2008 

Sexo: Feminino 

Formação acadêmica/área de atuação: graduada/pedagogia 

Tipo de participação ou atribuição no grupo: educadora ambiental técnica em uma 

OSCIP. Colaboradora/participante no GEPEASE e Sala Verde - UFS 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS COMPREENSÃO  

Equilíbrio entre mente e corpo. Ivanilde reconhece a influência da vivência 
Biocêntrica em sua transformação individual 

Propiciou para mim, a aproximação com o gruo, 
na primeira vez, no Retiro Pedagógico. 

A vivência contribuiu para o estabelecimento de 
vínculos a partir da aproximação com o grupo que 
a metodologia desencadeou. 

É também uma terapia pessoal. Ivanilde reconhece o potencial terapêutico da 
vivência como contribuição para o seu crescimento 
pessoal. 

Síntese específica de Ivanilde 
Ivanilde atribui à vivência Biocêntrica um potencial terapêutico pessoal e transformador em nível grupal, 
a partir da aproximação com o grupo possibilitado pela vivencia. Ela reconhece o potencial 
transformador da vivência em nível pessoal. Nela, proporcionou integração a que ela chama de equilíbrio 
entre mente e corpo.  
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Análise do depoimento de Fernanda 

 

Data da entrevista: 20/07/2008 

Sexo: Feminino 

Formação acadêmica/área de atuação: graduanda/biologia 

Tipo de participação ou atribuição no grupo: monitora 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS COMPREENSÃO  
Me chama atenção a reação do corpo durante o 
exercício.  

Fernanda sente e destaca o efeito do exercício de 
biodança como desencadeador de respostas 
corporais que ocorre quando o participante entra 
em vivência. 

O desafio de olhar para o outro, tocar no outro e as 
respostas que o corpo vai dando, na medida em 
que isso vai acontecendo. 

Fernanda reconhece o potencial mobilizador 
facilitador da vivência possibilitando a 
interconexão com o outro de forma espontânea e 
verdadeira através do olhar e do contato. 

Síntese específica de Fernanda 
Fernanda percebe as reações do seu corpo ao entrar em vivência. Reconhece a vivência biocêntrica como 
instrumento que facilita o contato e as relações com o outro. 
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4.4.5 Categorização das sínteses específicas dos depoimentos: mudanças que a 

vivência Biocêntrica deflagra nos participantes  

 

 

Após a leitura das sínteses específicas dos depoimentos, em que a estrutura especifica 

da vivência configurou-se (de acordo com o objetivo de identificar os efeitos da VB) foi 

realizada sua categorização conforme (orientações para análise) para, a partir da apreensão da 

estrutura geral da vivência, extrair a estrutura do vivido conforme orientações de Coppe, 

(2001). 

O conteúdo das categorias extraídas das sínteses específicas é por Coppe (2001, p. 

100) considerado uma invariante por ser “um elemento comum, presente em todos ou quase 

todos os depoimentos”.  

 

TRANSFORMAÇÕES NO INDIVÍDUO PERCEBIDAS PELO EFEITO 

CORPORAL DA VIVÊNCIA BIOCÊNTRICA 

O efeito corporal da vivência é a categoria essencial extraída e que se apresenta em 

todos os depoimentos. 

O efeito corporal da VB sentido pelos participantes, segundo relatam, desencadeia 

desde sensações individuais prazerosas de relaxamento, passando pela reconexão e integração 

consigo mesmo, até efeitos que desencadeiam abertura à relação com o outro.  

Os efeitos corporais da vivência são reconhecidos pelos participantes a partir da 

percepção de uma sensibilidade aguçada (ampliação dos sentidos), ampliação da capacidade 

de contato com o outro e da coragem de se expressar.  

Na medida em que a VB proporciona um auto-relaxamento, produz abertura por parte 

de quem a está vivenciando. A pessoa passa a se comunicar com o corpo, conforme relatam, 

atribuindo à VB uma potência terapêutica que produz transformações. Isso ocorre, conforme 

explicado por Toro (2002), devido as funções intra-orgânicas de autorregulação, renovação 

orgânica69 e otimização da homeostase. 

                                                           
69 Considerando os níveis das sessões de Biodanza por se tratar, o grupo da pesquisa de campo, de um grupo 

constituído por pessoas que tinham pouca, ou nenhuma experiencia em Biodança, realizaram-se ao longo dos 
seis encontros, sessões de iniciação com exercícios básicos, tendo-se introduzido alguns exercícios das linhas 
de vitalidade, criatividade e afetividade.  
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Segundo os relatos, estas sensações os fizeram reconhecer a linguagem corporal, que 

se expressa no nível intra-subjetivo e intersubjetivo.  

 

ABERTURA À RELAÇÃO COM O OUTRO 

O efeito corporal da vivência contribui tanto para o auto-conhecimento e integração 

em nível individual como facilita a relação com o outro, na medida em que, como relatam os 

participantes, propicia abertura para a relação e aproxima as pessoas. Aquilo que era difícil 

comunicar verbalmente, a partir da emoção desencadeada pela vivência, o corpo comunica. A 

expressividade e a criatividade são assim estimuladas.  

O efeito corporal da vivência, a partir da expressão do movimento produz permissão 

para o olhar e o contato, estimulando a afetividade e facilitando a relação com o outro. 

 

APROXIMAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM OS MEMBROS DO GRUPO E 

COM O OFICIO 

Outra contribuição da vivência Biocêntrica identificada nos depoimentos é seu 

potencial de vinculação. A partir da vivência, os participantes relatam ter se aproximado mais 

uns dos outros. Os exercícios de integração sensitivo-motora, afetivo- motora e expressiva, 

estimulam a adaptação ao ritmo, a afetividade, a expressão dos movimentos e a criatividade 

que correspondem à capacidade de caminhar (trabalhar/conviver) com o outro; à capacidade 

de aceitação e acolhida do indiferenciado (vinculação), à capacidade de intercomunicação e à 

capacidade de feedback e criação coletiva de alternativas respectivamente. Assim, da 

aproximação com os membros do grupo, gerou-se a auto-análise e auto-percepção do papel de 

cada um no contexto. Ao que desencadeou maior vinculação com o trabalho realizado. 

Aproximação e vinculação com o oficio gera maior envolvimento e comprometimento.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
Apesar de se observar na expressão dos participantes durante as vivencia, características corporais do estado 

regressivo, e de identificar nos depoimentos dos participantes indícios de ativação das funções trofotrópicas, 
não estou considerando a função celular como função intra-orgânica trabalhada a partir do que é relatado 
nos depoimentos, por não ter se realizado exercícios de aprofundamento e radicalização de vivência 
(exercícios estes, propostos somente a partir do segundo ano de participação regular em sessões semanais 
no mesmo grupo com o mesmo facilitador. O que não significa que esta função não tenha sido estimulada e 
desenvolvida. 
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DO POTENCIAL TERAPEUTICO AO POTENCIAL PEDAGÓGICO DA VB 

Esta categoria demonstra um dos aspectos centrais da investigação que pretendeu, 

entre outros objetivos, elucidar os limites e possibilidades da VB no âmbito educativo. 

Destaque para como alguns participantes enfatizaram o potencial terapêutico da vivência 

relacionando as conquistas individuais às conquistas coletivas (com os outros/no e para o 

grupo). Débora traz o efeito terapêutico da dança nas transformações corporais, ao que ela 

denomina como “trabalho com o corpo”. Ivanilde afirma textualmente que se trata de uma 

terapia pessoal; Maria Inez refere-se ao autoconhecimento proporcionado pela VB e destaca a 

dissolução dos medos e entraves que segundo ela, com a VB “são liberados”; Acássia realiza 

a passagem do efeito terapêutico da vivencia para seu potencial pedagógico quando transita 

do desenvolvimento da expressão intra-subjetiva para a intersubjetiva atribui ao efeito 

potencializador da VB, a capacidade de entrega individual que leva à abertura ao outro e à 

relação. Fernanda revela o potencial mobilizador facilitador da vivência possibilitando a 

interconexão com o outro de forma espontânea e verdadeira através do olhar e do contato. 

 

 

4.4.6 SÍNTESE GERAL 

 

Os depoimentos dos participantes do grupo da pesquisa de campo mostram que a 

vivência Biocêntrica produz alcances significativos. 

As categorizações das sínteses demonstram especificamente, de acordo com o objetivo 

proposto, os alcances da VB vivenciadas pelos participantes (estrutura específica da vivência) 

no grupo e as suas consequências (COPPE, 2001). 

Os depoimentos demonstram: 

 

a)  Que os participantes entraram em vivência a partir dos exercícios básicos de 

Biodanza realizados; 

b) Que inicialmente, a percepção dos efeitos da vivência se deu (neste contexto) 

fundamentalmente a partir dos efeitos corporais que a vivencia provoca; 

c) Os participantes relatam transformações em nível individual que ampliaram 

suas capacidades de percepção, de reconexão consigo mesmo, e de abertura ao outro; 
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d) Os participantes mostram mudanças no sentido de se tornarem pessoas mais 

conscientes de si mesmas, aumentando a auto-estima levando à aproximação entre os 

componentes do grupo; 

e) A VB no grupo de pesquisa estimulou nos participantes as vias de coerência 

entre o que se sente com o que se pensa, e o que se diz com o que se faz; 

f) A VB, mesmo sendo desafiante, é gratificante, possibilitando a ampliação das 

capacidades individuais que levam a identificação com os demais, que desencadeia 

vinculação com o outro e integração do grupo; 

g) A VB a partir dos efeitos terapêuticos, ou seja, das transformações individuais, 

desencadeia transformações existenciais que levam a mudanças no contexto, 

conferindo um potencial pedagógico uma vez que provoca a reaprendizagem do estilo 

de viver. 

 



 

CAPITULO V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro humano é um ato de sensibilização das funções 
expressivas e de comunicação, que põe em ação os circuitos de 
vínculo em feed-back. 

Rolando Toro Araneda 
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5 AS RENDAS: O QUE O PERCURSO PESQUISANTE REVELOU 

 

 

5.1 Elaborações a partir das análises: Impactos provocados pela MEB no contexto 

educativo  

 

 

A partir das elaborações fruto da análise das informações/conteúdos decorrentes do 

conjunto de instrumentos investigativos, e no conjunto total dos depoimentos, pode-se 

estabelecer que a estrutura descritiva geral do alcance da vivência Biocêntrica pelo 

participante pode ser delineada da seguinte forma: 

O participante vivencia um processo de autoconhecimento (percepção de si) 

inicialmente a partir das sensações corporais despertadas pela VB. Esta percepção 

ampliada de si desencadeia um crescimento pessoal; a partir da assunção de suas 

capacidades e limites e a partir da auto-aceitação, passa a se abrir para o contato com o 

outro. A partir da permissão que a vivencia Biocêntrica produz para o contato e o olhar, 

o participante experimenta sua capacidade de vinculação, tanto com o outro individuo, 

como sua capacidade de se vincular com maior entrega ao grupo e ou ambiente em que 

faz parte. A percepção desta capacidade de vínculo e o estado interior que a vinculação 

com o outro proporciona, desencadeia transformações existenciais individuais, na 

medida em que o sujeito se reconhece na presença do outro como capaz, e passando a se 

sentir melhor (consigo mesmo), integra a identidade e passa a interagir de forma mais 

integrada; consequentemente, o grupo se fortalece. As transformações existenciais 

sucessivas, que a Vivência Biocêntrica desencadeia no nível individual, leva ao 

reaprendizado existencial, transformando estilos de viver, o que ocasiona 

transformações no meio. É a passagem dos efeitos terapêuticos da VB para seus efeitos 

pedagógicos, ou, sua importância, no âmbito educativo.  

A estrutura geral do alcance da VB pelos participantes aponta, então, os efeitos da 

Vivência Biocêntrica e as mudanças que deflagra nas pessoas e no âmbito educativo. O 

depoimento de uma participante do grupo da pesquisa de campo apresentado abaixo ilustra 

este alcance: 
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A criatividade que estou falando está cada vez mais ausente em nossa vida, 
ela nos é tomada todos os dias pelos mais variados meios de comunicação, 
pelas escolas e universidades que impõem um padrão para tudo que existe, a 
capacidade de pensar diferente e de maneira criativa, pautada pela coragem 
e criticidade que existe em nós seres humanos é violentamente e ao mesmo 
tempo sutilmente roubada de cada um de nós desde muito cedo. Várias vezes 
o que precisamos é de espaços para trabalharmos certos valores que tanto 
são necessários a uma vida crítica e atuante. Este jeito de trabalhar com a 
gente nesta pesquisa, o retiro pedagógico, a vivência, o jeito mesmo de tu 
olhar e perguntar as coisas, a forma como tu escuta. Tu presta mesmo 
atenção no que todos aqui falam. E eu já notei que tu considera, porque dias 
depois tu relembra uma fala de alguém ou da exemplos pra um conteúdo que 
tu explica com algo que aconteceu no grupo. Isso vai mudando. Na vivência, 
eu me sinto mais poderosa. Mais criativa. Vou perdendo o medo. Na 
verdade a gente tem vontade ser mais afetivo e a gente tem idéias. Mas vai 
deixando de lado. A vivência faz isso vir pra fora em forma de atitude. Acho 
que é meio subversiva esta vivencia. Elis 

 

 

A análise da estrutura do vivido, tal qual se manifestou através dos depoimentos, 

assim como a análise das demais sistematizações das informações/conteúdos obtidas na 

investigação empírica, além de elucidar as percepções dos participantes com relação à VB, 

também contribuiu para o desenvolvimento de hipóteses teóricas relacionadas às mudanças 

oriundas da MEB. 

As compreensões e proposições deflagradas ocorrem de acordo com o que antes tinha 

sido proposto por Toro (2002). Ou seja, a VB possibilita aos participantes a integração da 

identidade através da expressão dos potenciais genéticos estimulados mediante as cinco linhas 

de expressão deste potencial, o que desenvolve os três níveis de conexão com a vida: 1) a 

conexão consigo mesmo, 2) a conexão com o outro e 3) a identificação com o universo. De 

acordo com o autor da proposta, a integração da identidade significa integrar o próprio 

comportamento à expressão de um ou mais potenciais genéticos. No caso do grupo nesta 

pesquisa, acessaram-se os potenciais de vitalidade, criatividade e afetividade de forma mais 

explícita (ainda que elementos dos outros dois estejam presentes, dada a complementaridade 

das cinco linhas de vivência) A expressão destes potencias pode manifestar-se plenamente no 

comportamento e no projeto de vida. A partir da vivência mediante o encontro entre o 

orgânico e o psíquico, ocorre a integração da identidade em seus aspectos viscerais e 

comportamentais. É o que propicia as modificações sentidas e percebidas pelos participantes: 

passar a conseguir mais facilmente olhar para o outro, compreender a si mesmo e ao outro, 

melhor se relacionar com o outro, adquirir coragem para enxergar, questionar e transcender.  
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As reuniões em que ficamos o dia todo juntos fazem com que as conversas 
fluam melhor, sem tanta pressa e a vivência de biodança nestas reuniões faz 
mesmo a diferença, parece que abriu nossos olhos e corações para um 
trabalho juntos. Elis 

 

 

Neste sentido, a MEB pode proporcionar a elevação da qualidade de vida mediante o 

desenvolvimento de um processo de crescimento evolutivo. O que confere a esta metodologia 

importância imprescindível em processos pedagógicos no âmbito educativo.  

As estruturas descritas e seus alcances levam a perceber inter-relações cujas 

discussões de seus elementos recorrem a uma articulação com a MEB. Pode-se dizer, que as 

relações desenvolvidas no grupo mediante a MEB “colocam o participante diante de seus 

processos internos, modos de ser e reagir aos outros, quando ele pode ser ele mesmo no 

contato consigo e com o outro, agindo e reagindo com o fluxo da vida em si.” (COPPE, 2001, 

p. 104), superando-se e atuando tanto no âmbito de sua autotransformação como agente 

transformador no contexto.  

Nos casos descritos, os participantes valorizam muito as sensações corporais 

percebidas em estado de vivência, no que se refere à contribuição da VB para as mudanças 

pessoais ocorridas (autoconhecimento, elevação da vinculação, afetividade e criatividade, 

capacidade de interagir e criar) e no que se referem às mudanças ocorridas no grupo com 

relação a sua finalidade (melhoria nas relações com os componentes do grupo e capacidade de 

superar os problemas apontados). 

 

 

Acho mesmo que podemos propor diversas outras formas para fazermos os 
acordos e estudamos mesmo, realizar as atividades do grupo etc, mas isso 
tudo não será possível se não enxergarmos a necessidade deste trabalho do 
gepease sala verde, e vermos que estamos juntos, que podemos realmente 
juntos propor diversas atividades, estudos pesquisas e intervenções na 
realidade. Quando eu olhava nos olhos das pessoas na roda com aquela 
música, eu senti isso. Leizitânea 

 

 

Essas mudanças se dão em função dos mecanismos de ação terapêuticos e pedagógicos 

da VB que atuando estimulando as funções integradoras (ou a parte sã) propiciam as 
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transformações de dificuldades e fracassos frente aos temores e dores existenciais. (TORO, 

2002).  

 

 

A gente costuma ter muito medo do novo né? Tenho certeza que em diversas 
situações bastaria coragem e criatividade para conseguirmos alcançar 
nossos objetivos, ou mudá-los caso percebamos que já não é o que 
realmente queremos, temos uma capacidade incrível de aprender e o 
“mudar de opiniões ou objetivos” não refletem necessariamente em algo 
ruim, somos seres complexos e em constante transformação, seres criativos. 
Nossa eu sai desta vivência com uma energia que me da esta certeza. Elis 

 

 

Desta forma, o participante encontra no ambiente da Educação Biocêntrica, através da 

MEB, ecofatores positivos que contribuem para a expressão do seu potencial. De acordo com 

Coppe (2001, p. 104), “vivenciando um clima de liberdade, de compreensão e aceitação de si, 

em interação com os outros”. Esta oportunidade que lhe confere, conforme Toro (2002), a 

integração da identidade e a conexão com o outro quando, na experiencia do retorno ao 

indiferenciado, possibilitado no estado de vivencia, a própria identidade é percebida como 

parte do todo. Na medida em que ocorre a integração da identidade, a relação de alteridade se 

estabelece, conforme demonstrado nesta pesquisa. 

O grupo da pesquisa de campo realizou um movimento correspondente ao que Toro 

(2002) caracterizou como o movimento necessário para o aprofundamento da vivência, que 

leva às transformações e desencadeia aprendizagens significativas: o grupo se integrou; e, 

com isso, se desencadeou a permissão e disponibilidade do grupo, ocorridos devido à 

conquista de um nível de maturidade afetiva pelos participantes. 

É imprescindível, pois, a continuidade da VB para que o participante caminhe da 

iniciação dos processos integrativos desencadeados nas sessões de iniciação através dos 

exercícios básicos, para o aprofundamento e radicalização de vivências onde se propõe elevar 

o grau de intensidade vivencial nas cinco linhas de vivência. 
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5.2 Tessituras das tramas entre a pesquisa de campo, os testemunhos das 
experiências de vivência e o referencial teórico: Os limites e possibilidades da 
vivência Biocêntrica no campo Educativo 

 

 

A relação entre os saberes de experiência feitos, sobretudo as experiências dos 

trabalhos de formação de natureza diversa com a Educação Biocêntrica, e as compreensões 

deflagradas a partir da pesquisa de campo, apontam 1) os limites e possibilidades da VB como 

metodologia educativa e da prática da MEB no processo de formação humana, evidenciando 

assim as 2) formas mais eficazes da aplicação da proposta no âmbito educativo, assim como 

corroboram as percepções sensíveis que instigaram a investigação, mais uma vez explicitando 

3) a relação interdependente entre a Postura Biocêntrica e a ética vista como alteridade.  

Ou seja, a pesquisa realizada contribuiu para vislumbrar possibilidades no que se 

refere às questões inicialmente formuladas, atingindo o objetivo deste trabalho, qual seja: 

Propor caminhos em que processos educativos na formação humana contribuam para o 

desenvolvimento de atitudes e postura ética, elucidando os limites e possibilidades da 

vivência Biocêntrica como metodologia educativa e da prática da Educação Biocêntrica em 

processos de formação humana, buscando identificar as formas mais eficazes de aplicação da 

proposta e em que nível ela contribui à ética vista como alteridade. 

Das compreensões e proposições deflagradas a partir dos questionamentos iniciais, 

emerge a Metodologia da Educação Biocêntrica (MEB), tendo como base metodológica a 

Vivência Biocêntrica e como base de sustentação e mecanismo de operação e efeito, a 

Postura Biocêntrica, como formas eficazes de aplicabilidade da Educação Biocêntrica 

como alternativa aos processos de formação humana no desenvolvimento de valores, 

capacidades e habilidades que levam a atitudes e postura ética.  

A partir do que foi possível apreender sobre o alcance dos efeitos da vivência para os 

participantes, assim como sobre os efeitos e desdobramentos da MEB, é possível estabelecer 

os limites e possibilidades da Vivência Biocêntrica como metodologia educativa e da 

assunção da Educação Biocêntrica em processos de formação humana, apontando aspectos 

sugeridos para a eficácia da aplicação da proposta no campo educativo.  
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Os limites e possibilidades da Vivência Biocêntrica como metodologia educativa. 

Situar a Educação Biocêntrica dentro do contexto do Sistema Biodanza, distinguindo-a 

dele e elucidando a diferença entre as sessões de Biodanza e a Metodologia da Educação 

Biocêntrica (MEB) é o recurso que esclarece os limites e possibilidades da Vivência 

Biocêntrica como metodologia educativa e da MEB em processos de formação humana no 

âmbito educativo. Tal necessidade se apresenta pelo fato de ter a VB nascido como 

instrumento terapêutico e crescido na dinâmica do grupo regular de Biodanza. 

Urge compreender que a assunção da proposta da Educação Biocêntrica mediante a 

prática da MEB (a qual se define como tal por incluir os exercícios de Biodanza visando a 

VB, e a Postura Biocêntrica, entre outras estratégias) não significa, pois, limitar-se à 

realização de sessões de Biodanza nas escolas, nas universidades ou em qualquer grupo de 

formação no âmbito educativo. Todo o trabalho realizado nesta pesquisa, o qual se tratou da 

continuidade de um processo de investigação e análise de cerca de quinze anos de escuta 

sensível, muito diálogo e, sobretudo vivências dentro da perspectiva da educação continuada e 

permanente, demonstrou que um dos limites da proposta se encerra nas tentativas de 

aplicabilidade da Educação Biocêntrica restritas aos mecanismos provenientes das sessões da 

Biodanza. Como esclarecido ao longo deste trabalho, a Biodanza enquanto metodologia é 

diferente da Educação Biocêntrica. A Biodanza, enquanto sistema criado por Rolando Toro, 

concebe, gesta e pari a proposta da Educação Biocêntrica, também por ele proposta. Do 

sistema Biodanza, o Modelo Teórico fundamenta epistemológica e metodologicamente esta 

proposta e o Principio Biocêntrico a fundamenta ontológica e epistemologicamente 

alimentando a Postura Biocêntrica.  

A Vivência Biocêntrica, gestada no Modelo Teórico de Biodanza, é a base 

metodológica da Biodanza e da Educação Biocêntrica. No entanto, o trabalho com Educação 

Biocêntrica no âmbito educativo não se restringe à prática de sessões de Biodanza como 

realizado em grupos regulares. Dois aspectos são relevantes demarcadores desta distinção: 

 

a) O grupo regular restringe-se às sessões de Biodanza, enquanto que na 

Metodologia da Educação Biocêntrica (MEB), os exercícios de Biodanza são 

propostas concomitantemente com outros recursos metodológicos e são 

dependentes da Postura Biocêntrica, ganhando uma conotação pedagógica. A 

prática da Biodanza em grupos regulares através das sessões de Biodanza encerra uma 
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finalidade terapêutica, ainda que trabalhe mais amplamente inclusive 

pedagogicamente, uma vez que produz mudanças existenciais e também neste espaço 

desencadeie aprendizagens significativas. Neste contexto são necessariamente 

realizados os exercícios de Biodanza visando a VB. Como já esclarecido, os 

momentos verbais se dão no grupo regular de Biodanza, restritamente através 1) da 

parte teórica na qual o facilitador/professor tece explicações iniciais sobre a proposta, 

e 2) das rodas verbais.70 Já a proposta de Educação Biocêntrica amplia seu eixo de 

atuação com relação às sessões de Biodanza. Inclui, em sua metodologia, estratégias, 

técnicas e metodologias; além dos exercícios de Biodanza realizados com objetivo da 

vivência Biocêntrica, ainda que estes se constituam base metodológica da Educação 

Biocêntrica. Enfatiza a Postura Biocêntrica, uma vez que esta é condição para 

operacionalização e efeitos da na efetivação da proposta. Na MEB os exercícios de 

Biodanza são propostos e realizados com intuito pedagógico. A pesquisa demonstrou 

que, dos efeitos terapêuticos individuais que a VB produz, desencadeiam-se 

transformações, as quais, do âmbito individual, espraiam-se para o âmbito coletivo, 

desencadeando aprendizagens, mudanças existenciais e mudanças nos contextos. Para 

que as transformações individuais desencadeiem as aprendizagens e destas, 

decorram transformações contextuais, elementos pedagógicos (de 

reflexão/problematização/sistematização/reelaborações) são incluídos, nunca durante 

os exercícios, mas antes e depois deles. Igualmente, o planejamento da sessão com os 

exercícios de Biodanza no contexto educativo é intencionalmente elaborado com 

propósitos pedagógicos. Além da perspicácia que o educador/professor/facilitador 

deverá ter para discernir qual o melhor momento para se propor os exercícios de 

Biodanza, considerando o caráter de iniciação destes grupos, assim como de propor 

diversas outras estratégias e metodologias realizadas sempre com a Postura 

Biocêntrica ao longo de todo o trabalho.  

b)  As sessões com os exercícios de Biodanza como recurso metodológico da 

Metodologia da Educação Biocêntrica, no contexto educativo, são planejadas nos 

parâmetros das sessões de Iniciação, com exercícios básicos, sempre antecedidas e 

seguidas de outras metodologias e pela Postura Biocêntrica, e deverão ser 

propostas adequadamente. A prática da MEB no âmbito educativo ocorre na maioria 

                                                           
70 As quais, como já esclarecido, não finalizam momentos pedagógicos. Não são interpretadas as falas e 

depoimentos dos participantes nem problematizadas. Apenas acolhidas. Finalizam tão somente, as elaborações 
pessoais de cada um. 
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dos casos, em contextos cujos participantes são pessoas com pouca ou nenhuma 

experiência com a Biodanza. É comum, pois, a resistência à proposta: pela resistência 

ao novo, comum às pessoas; pela resistência ao contato, ao movimento e ao olhar que 

ocorrem durante a vivência e à alegria e a sensação de prazer que dela decorrem, pelo 

caráter subversivo da vivência Biocêntrica (dada as transformações que opera, com 

relação a expressividade original em detrimento da submissão). Tanto as 

transformações que ocasiona, como os efeitos imediatos, são aspectos respectivamente 

reprimidos e inibidos em quase todos os contextos sócio-culturais. Ademais, há que se 

atentar para o fato de que, as pessoas que se dirigem ao grupo regular, o fazem por 

terem decido participar de uma sessão de Biodanza, enquanto que no contexto 

educativo, nem todos fizeram esta opção. Neste sentido, progressividade é 

imprescindível. As sessões com os exercícios de Biodanza no contexto educativo 

deverão ser planejadas (com raras exceções) de acordo com a estrutura proposta no 

Sistema Biodanza para as sessões de iniciação sendo que serão propostos os 

exercícios básicos, por serem os que facilitarão a realização de exercícios de cada uma 

das linhas de expressão dos potenciais humanos (ou as linhas de vivência), visto que, 

os exercícios de Biodanza têm o objetivo de evocar vivencias para estimular a 

expressão dos potenciais genéticos. Diversas outras técnicas, estratégicas e 

metodologias (a exemplo das utilizadas como instrumentos de intervenção e 

investigação nesta pesquisa de campo), deverão ser propostas, sendo que todas elas, a 

partir da Postura Biocêntrica, são o que consistirão no diferencial da MEB e efetivarão 

seus efeitos, tornando a proposta eficaz. Em grupos de formação e capacitação no 

âmbito educativo, tanto na educação formal (escolas, universidades), como na 

educação não formal (movimentos sociais e ambientais, ONGs, pastoral, etc.), dentre 

os mecanismos, metodologias e técnicas utilizadas com a prática da Educação 

Biocêntrica, propõe-se os exercícios da Biodanza buscando a vivência Biocêntrica por 

ser este o recurso que consiste na base metodológica da proposta. Mas não 

necessariamente serão propostos os exercícios de Biodanza em todos os encontros. Em 

alguns contextos, inclusive, nunca no primeiro encontro, enquanto que, não há grupo 

de Biodanza sem os exercícios de Biodanza. Quando não se está propondo os 

exercícios de Biodanza, em um trabalho com a Educação Biocêntrica, o que demarca, 

a opção pela proposta, e afirma que se trata da MEB, será a Postura Biocêntrica. Esta 

repercute em todos os episódios de pesquisa e é o diferencial imediato da proposta, 

uma vez que se situa como a demarcada diferença percebida imediatamente pelos 
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participantes, enquanto que as percepções sobre os efeitos da vivência Biocêntrica, 

(assim como as contribuições da MEB) necessitam de mediação.  

 

 

“Esta aula é diferente, pelo jeito da professora, que é diferente. Tem uma 
postura corporal de quem está realmente aqui. Da pra ver que este lugar e 
estas pessoas são importantes pra ela. O corpo do professor diz isso. Ele se 
abre. Ela caminha pela sala Fala com um tom de voz terno e firme. Olha para 
todos, escuta, fala e deixa falar. E sabe fazer a gente querer escutar. Já 
percebi que, às vezes, pra conseguir isso, ela usa a tal ironia socrática. Tem 
método (rs). Mas, a gente percebe que o que essa professora faz, é o que ela 
prega. Tem coerência. Ensina pelo testemunho. Isso é gostar das pessoas. Só 
faz isso, quem ama o que faz”.Sandra Jorge, UERGS/Alegrete/RS, 2004. 
(COELHO, 2004, p. 131 e 132). 

 

 

A experiência nestes quinze anos atuando com a Educação Biocêntrica no âmbito 

educativo, assim como a atual pesquisa, apontam os aspectos descritos acima, como limites e 

possibilidades da vivência Biocêntrica, como metodologia educativa. Estes aspectos devem 

assim ser considerados na proposição dos exercícios de Biodanza, para que efetivamente eles 

se configurem base metodológica desta proposta educativa e assim, operem as transformações 

e desencadeiem as aprendizagens, conferindo a eficácia da proposta com relação ao objetivo 

enunciado em cada contexto onde ela será vivenciada. Os exercícios de Biodanza neste 

sentido, constituem-se recurso metodológico da MEB, utilizados visando a vivência 

Biocêntrica. 

 

 

5.3 A eficácia da MEB no âmbito educativo. 

 

A experiência da Participação Pesquisante que venho realizando desde o estágio para 

me tornar facilitadora/professora de Biodanza, realizado nos anos de 1996-1997, tem 

elucidado as formas mais eficazes de atuação com a MEB quando 1) deixou clara a diferença 

entre fazer Biodanza nas escolas e atuar com a Educação Biocêntrica, assim como vem 

demonstrando a necessidade de 2) continuidade nas ações com a MEB, 3) adequação, 4) o 

trabalho com a formação de educadores, tendo sido a Vivência Biocêntrica reveladora de 

transformações importantes no ambiente escolar. A prática de Biodanza com as crianças e 
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adolescentes nas escolas, realizadas neste período, exigiram o trabalho com as professoras e 

equipe educativa, uma vez que após as sessões de Biodanza ao retornarem a dinâmica 

cotidiana das aulas, a alegria, dinamismo, criatividade e a ousadia das crianças, intensificadas 

nas vivências, se confrontava com a proposta de “imobilização corporal e controle da 

expressão verbal, criativa e afetiva das crianças”. As professoras em seguida passaram a 

reclamar, sugerindo a suspensão da Biodanza na escola. Por outro lado, algumas professoras 

aproveitando o potencial mobilizado, passaram a ampliar suas ações obtendo diferentes 

resultados com as crianças. Estas passaram a se interessar pela metodologia, passando a 

participar das vivências. Em seguida a necessidade de vivências específicas relacionada à 

formação docente foi revelada. Ou seja, os efeitos da Biodanza com os estudantes, 

desencadeou um verdadeiro “efeito borboleta” de Edward Lorenz71 que resultou na exigência 

da evolução do processo: do trabalho com a Biodanza com as crianças, ao trabalho com a 

Educação Biocêntrica com toda a escola.  

A experiência com a proposta vivenciada no Projeto Sonho Possível e na AMANE, 

assim como as elaborações tecidas na pesquisa de campo deste trabalho corrobora com os 

aprendizados anteriores. Neste sentido, a pesquisa ora apresentada aponta três aspectos como 

fundamentais para a eficácia da MEB, quais sejam: 

 

a) A formação adequada para os profissionais (professores/facilitadores didátas) 

que irão formar e capacitar educadores para atuar com Educação Biocêntrica, ao que 

poderá capacitar à uma prática adequada com a proposta com relação aos seus limites 

e possibilidades e a necessária distinção entre as sessões de Biodanza e a MEB; 

b) A continuidade e permanência da proposta em cada contexto onde ela se inicia; 

c) A Postura Biocêntrica (principalmente por parte do educador proponente da 

proposta), mas aos poucos envolvendo o contexto. 

                                                           
71 Efeito borboleta é um termo que se refere às condições iniciais dentro da teoria do caos. Este efeito foi 

analisado pela primeira vez em 1963 por Edward Lorenz. Segundo a cultura popular, a teoria apresentada, o 
bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e, assim, talvez provocar 
um tufão do outro lado do mundo. Porém isso se mostra apenas como uma interpretação alegórica do fato. O 
que acontece é que quando movimentos caóticos são analisados através de gráficos, sua representação passa de 
aleatória para padronizada depois de uma série de marcações onde o gráfico depois de analisado passa a ter o 
formato de borboleta. Fonte: Apostilas da formação para facilitadores/professores de Biodanza. 
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Na medida em que se estabelece continuidade no acompanhamento de um grupo de 

formação no âmbito educativo, com a sistemática da vivencia Biocêntrica, os efeitos da 

metodologia começam a ser percebidos e as transformações no grupo, evidenciadas; como foi 

possível acompanhar na pesquisa de campo ora apresentada. 

 

 

Acho que estaremos conseguindo isso em breve, a reunião “retiro” que eu 
fui, foi um exemplo claro de uma maneira criativa de nos reunirmos e 
propormos coisas. Tivemos problemas com os horários, mas a vivencia de 
biodança naquele momento inicial pode pela primeira vez me fazer sentir 
parte de um grupo mesmo, espero realmente que venham outras vivencias 
tão boas como aquela, as reuniões em que ficamos o dia todo juntos fazem 
com que as conversas fluam melhor, sem tanta pressa e a vivência de 
biodança nestas reuniões faz mesmo a diferença, parece que abriu nossos 
olhos e corações para um trabalho juntos. Elis. 

 

 

A continuidade de uma sistemática de formação e ou capacitação com a MEB é, pois 

imprescindível para que proposta opere realizando transformações significativas contribuindo 

para o desenvolvimento do grupo efetivando assim o alcance dos objetivos propostos. Veja 

que me reportei à proposta. Isso porque, trata-se da associação entre a aplicação da 

metodologia com a Postura Biocêntrica.  

O acento na dimensão da Postura Biocêntrica se dá em função de ter sido, este 

aspecto, ressaltado em todos os episódios de investigação, como imprescindível. É a primeira 

característica percebida pelos participantes nos grupos a demarcar o diferencial da proposta. E 

é também, ingrediente mobilizador da acolhida dos participantes com relação à proposta 

assim como de sua abertura às aprendizagens e entrega para as transformações. A respeito 

disto, segue uma fala que tem sido recorrente nos trabalhos realizados. 

 

 

Tem algo diferente neste teu jeito de trabalhar. Isto é assim, por acaso; ta 

em você mesmo, ou tem um segredinho ai? (Ivanilde) 

 

 

Este dado revelado nas investigações aponta para a necessidade de formação em 

Educação Biocêntrica, incluindo aspectos da formação que atualmente habilita o 
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professor/facilitador de Biodanza, para que os educadores e educadoras que optarem por 

assumir a Educação Biocêntrica, possam efetivamente colocá-la em prática beneficiando-se e 

beneficiando os outros com as contribuições dela. 

Assim, esta pesquisa revela que um dos limites com relação a aplicabilidade da 

Educação Biocêntrica está na inadequação quanto a sua proposição e não na proposta em si. É 

necessário, pois, para a superação deste limite, que seus proponentes a conheçam e, sobretudo 

a vivenciem. Neste sentido, no contexto atual, os professores/facilitadores didátas de 

Biodanza, titulados pela IBF são mais indicados para serem estes proponentes (educadores de 

educadores da Educação Biocêntrica). Para isso é necessário que se estabeleçam novas 

formulações no âmbito da formação em Educação Biocêntrica, para profissionais que 

atuarão com a formação de educadores. Formulações estas que, a partir das proposições que 

deverão nascer das muitas práticas exercidas por facilitadores didátas de Biodanza, deverão 

ser refletidas e discutidas junto aos comitês e conselhos da IBF, a fim de garantir tanto a sua 

ortodoxia como sua ortopráxis. 

 

 

5.4 Novas tramas: contribuições da pesquisa 

 

Ao longo dos capítulos anteriores foi realizada uma reflexão crítica em torno do 

fenômeno educativo, demonstrando a indexalidade da vida à educação, enfatizando a 

dimensão do humano em processo de humanização. Por ser a educação um fenômeno 

eminentemente humano, destacou-se a dimensão ética justamente para ressaltar a natureza 

processual deste fenômeno. Ou seja, na medida em que se assume que: 1) os processos 

educativos ocorrem processualmente, 2) estão eles, relacionados ao viver dos sujeitos no 

mundo, 3) tendo este viver a natureza de ser o próprio processo identitário da categoria de 

humanização e 4) tendo sido escolhido para amparar tal reflexão saberes de referência que 

afirmam estar a humanização, dependente da qualidade do processo realizado, enfatizando a 

imprescindibilidade da ética, está-se relacionando o fenômeno educativo com a ética, como 

dois aspectos de um mesmo fenômeno.  

A reflexão se assentou na afirmação de que os problemas sociais atuais apresentam-se 

cristalizados situandos como problemas existenciais. Ou seja, derivam das atitudes e postura 

dos sujeitos e refletem valores o que exige mudanças existenciais para que se avance. Neste 



384 

 

sentido, aponta-se no estudo ora realizado uma proposta educativa como uma das alternativas 

diante de inúmeras outras que poderiam (e deveriam ser lançadas). 

Afirmou-se a necessidade da assunção de modelos educativos que correspondam a 

uma lógica de pensar e, principalmente, de operar, ancorados pelo reconhecimento da 

natureza de complexidade, interconexão e interdependência intrínsecos aos processos 

educativos, passando a transitar da vivencia a consciência buscando o reencantamento com a 

vida.  

Assim, ao longo de toda a exposição, foi mencionada a vivência Biocêntrica como 

base metodológica de um sistema (o sistema Biodanza) e de uma proposta educativa (a 

Educação Biocêntrica) apontando-a como uma metodologia capaz de contribuir para a 

necessária mudança de atitudes e posturas, que podem desencadear saberes que contribuam 

para a realização humana a partir de atitudes e postura ética.  

Tal empreitada é ousada. Não pelo caráter de limitação que se impõe por ser a 

educação, um dos fios que tecem a trama desta realidade tão ampla e complexa; ao contrário, 

este aspecto torna pertinente e relevante a sugestão de que mais e mais pessoas se dediquem a 

aprofundar o Paradigma Biocêntrico (principalmente passando a vivenciá-lo), já que este se 

trata de uma proposta que poderia subsidiar todas as áreas de atuação humana. A ousadia da 

empreitada reside no fato de se estar ancorando a tese numa proposta teórica em construção. 

A Educação Biocêntrica proposta por Rolando Toro nasce do Sistema Biodanza, por 

ele criado. Rolando Toro teve ao longo de sua trajetória um jeito muito peculiar de construir 

seu legado; obedecendo a sua imaginação criativa e criadora, colocou em prática seus 

insights, tendo analisado os resultados a partir do que as vivências deflagravam (nele e em 

seus interlocutores). Coerentemente com o que propõe com base em seus postulados, Rolando 

Toro partiu da vivência à consciência, e somente muito depois à sistematização de suas 

descobertas.  

A teorização sobre a Educação Biocêntrica data cerca de dez anos, como veremos 

mais adiante. Desde os anos noventa tem-se aprofundado sobre as características da proposta. 

Eu mesma faço parte do grupo de pessoas que, junto com Rolando Toro, vem sistematizando 

suas idéias originais e acrescentando elementos para que tal proposta que nasce de um ímpeto 

vital de amor à vida, se teça com bases coerentes que respalde uma proposição educativa 

epistemológica e metodologicamente - para que possa ser esta, compartilhada e acolhida no 

campo educativo e assim, colocada em prática.  
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As elaborações de Rolando Toro com relação ao Sistema Biodanza, como é o caso do 

Modelo Teórico da Biodanza, a estrutura do Sistema Biodanza, o Princípio Biocêntrico e a 

Vivência Biocêntrica bem como os fins gerais da Educação Biocêntrica, estão já 

sistematizados e constituem a base fundamental (criada por Rolando Toro) de sustentação e 

ampliação da Educação Biocêntrica. Esta base é tomada para as elaborações tecidas nesta 

proposta em construção. 

É neste sentido que é bastante ousada a ancoragem ora realizada de se tecer uma tese 

com base em uma proposta em construção. A opção por realizar a presente pesquisa e a 

formulação desta tese, na perspectiva da Participação Pesquisante (proposta por C. R. 

Brandão) se dá, então, não somente pelo fato de ter sido a pesquisa de campo realizada em um 

contexto onde a pesquisadora fazia parte tendo reconhecido os participantes da pesquisa como 

sujeitos da pesquisa. Esta opção seria respaldada com a Pesquisa Participante proposta pelo 

mesmo autor. Mas e principalmente, porque esta pesquisa parte de um saber de referencia (um 

referencial teórico) em construção, em que a própria pesquisadora se inscreve como uma das 

pessoas que contribuiu e está contribuindo (com a presente tese) com o construto teórico da 

proposta. Por isso, se está considerando a trajetória realizada. A pesquisa em curso, constitui-

se em saberes de experiência feito que subsidiaram os saberes de referencia que referendaram 

o tema da própria pesquisa. Ou o que nas palavras de Ana Freitas (2004) a pesquisa se 

constituiu um movimento produto-produtor de conhecimentos inédito viáveis.  

O esforço realizado na busca de alternativas para contribuir com a transformação do 

estilo de viver que anestesia a pessoa e esteriliza a vida, não se encerra com a conclusão deste 

trabalho. Mas as aprendizagens dele desencadeadas, mobilizam ainda mais a curiosidade 

epistemológica movida pela vontade, gosto, prazer, e comprometimento nele desencadeados. 

Muitos são os caminhos possíveis. No lugar de educadora optei por realizar este esforço por 

meio dos processos educativos.  

Concebendo que estes processos são primeiramente inerentes do viver no mundo, onde 

convivendo uns com os outros, as pessoas se transformam e transformam seu modo de viver, 

alterando assim informalmente a sociedade e a cultura, mas que se desdobram no âmbito 

educativo formalizado, no qual os movimentos se estabelecem intencionalmente, previstos, 

planejados e monitorados de acordo com finalidades antecipadamente estabelecidas, foquei o 

esforço no sentido de buscar caminhos onde os processos educativos, no âmbito da educação 

formal e não formal, pudessem contribuir para o desenvolvimento de atitudes e postura ética.  
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O foco se deu, primeiramente, por entender que este lócus, sendo intencionalmente 

planejado e operacionalizado visando a um fim, representa um espaço mobilizador de 

transformações. 

A ambiguidade que é inerente à educação, como também à vida, despertou-me a 

esperança de que este mesmo espaço, de condutas condicionadas, anestesiamento das 

potencialidades humanas, (des) encontros com o outro, e banalização da vida, pode se 

transformar num espaço de manifestação de identidades integradas, de atitudes que nascem 

das decisões pessoais e intransferíveis originadas dos diálogos estabelecidos com os outros, 

com os quais cada um se reconhece na percepção e aceitação das diferenças; num espaço de 

valorização e cuidado com a vida.  

Como o espaço educativo é fertilizador das atitudes humanas, e potentes espaços de 

transformação, situei-os como possibilidades de aprendizagens significativas e de 

transformações no estilo de viver.  

Para que a educação contribua efetivamente com a formação de pessoas éticas, 

capazes de não participarem da barbárie, é necessário que nos processos educativos se 

dedique mais atenção à formação de valores que influenciam as atitudes e posturas dos 

sujeitos, e ao desenvolvimento de uma inteligência que desencadeie saberes que contribuam 

para a realização humana a partir de atitudes e posturas ética. Isso ocorre a partir da 

integração entre consciência e sensibilização por meio da vivência nos processos educativos. 

Mas esta integração depende da visão que os educadores têm sobre o ser humano e seu 

desenvolvimento, bem como sobre a concepção que se tem a respeito da natureza e da relação 

ser humano-mundo. Tal integração nos processos educativos depende, portanto, das opções 

político-epistemológicas realizadas.  

Neste sentido, o trabalho que ora se finda alcançou seu objetivo geral, uma vez que 

aponta a Educação Biocêntrica como caminho possível para que os processos educativos 

contribuam para o desenvolvimento de pessoas capazes de atitudes e postura ética, assim 

como elucidou os limites e possibilidades de aplicação desta proposta no âmbito educativo, 

demonstrando sua relação com a ética vista como alteridade.  

A crítica aos modelos educativos que ainda sobrevivem a partir da lógica do 

paradigma da modernidade, tecida ao longo do percurso deste trabalho, demonstra porque este 

se encontra em crise, e fundamenta a proposição de um novo paradigma, qual seja: o 

Paradigma Biocêntrico.  
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Tendo os testemunhos das experiências de vivência com a Educação Biocêntrica bem 

vivos, demonstrando a potência da metodologia, seus limites e possibilidades, a pesquisa de 

campo atualizou as elaborações, corroborando com as percepções sensíveis de que a 

Educação Biocêntrica, com base na vivência Biocêntrica, contribui para a vinculação 

verdadeira e genuína entre as pessoas, para o encontro de cada um com sua identidade 

que o leva ao encontro com o outro a partir da relação de alteridade. Isto corrobora 

assim, com as descobertas e elaborações antes formuladas por Rolando Toro com relação à 

potencialidade do sistema que criou, quando afirma que os mecanismos de ação terapêutica da 

Biodanza atuam estimulando a parte sã, que são as funções integradoras. Isto faz com que os 

bloqueios que limitam e paralisam o indivíduo frente aos seus temores existenciais sejam 

transformados. 

A pesquisa ora apresentada acrescenta, pois, elementos ao construto de Rolando Toro 

com relação às suas propostas no âmbito educativo, visto que as sistematizações elaboradas 

até então vêm apontando a Biodanza como metodologia da Educação Biocêntrica; assim 

como também, o percurso percorrido no processo de doutoramento acrescenta elementos às 

minhas próprias percepções sensíveis, resultantes do caminho percorrido antes do processo 

desta etapa de formação e vivências.  

Apresento as elaborações que encerram temporariamente esta longa escrita, como 

contribuições, frutos desta experiência vivenciada e pesquisada, tendo-as como fios coloridos 

que entrelaçam uma parte da tessitura desta grande teia Biocêntrica. 

 

A distinção entre a Metodologia da Educação Biocêntrica e as sessões de 

Biodanza como indicador dos limites e possibilidades desta metodologia no âmbito 

educativo e da eficácia da Educação Biocêntrica em processos de formação humana. 

Quanto mais claro entender que trabalhar com a Metodologia da Educação Biocêntrica 

no âmbito educativo não é a mesma coisa do que realizar sessões de Biodanza em escolas, 

universidades e demais espaços deste contexto, tanto mais eficaz será a Educação Biocêntrica 

como paradigma educativo. Para isso é fundamental: 

 

a) A formação adequada do educador/facilitador didáta em Biodanza que irá 

formar/capacitar educadores habilitando-os à assunção e ao trabalho com a Educação 

Biocêntrica, donde serão estabelecidos os limites e possibilidades da proposta; 



388 

 

b) A continuidade no trabalho com a proposta como proposta de educação 

continuada e permanente; 

c) A Postura Biocêntrica. 

 

Como esclarecido, a assunção da Educação Biocêntrica no âmbito educativo não 

significa realizar necessariamente, sessões de Biodanza nas escolas, universidades e outros 

espaços educativos. O Modelo Teórico da Biodanza fundamenta epistemológica e 

metodologicamente a vivência Biocêntrica. O Principio Biocêntrico fundamenta 

filosoficamente a proposta da Educação Biocêntrica. A Postura Biocêntrica, se desenvolve e 

se fortalece na vivência, mas encontra fundamentos no Principio Biocêntrico. Neste sentido é 

correto afirmar que a vivência Biocêntrica constitui-se a base metodológica da Educação 

Biocêntrica. 

A Educação Biocêntrica é colocada em prática, desde a Postura Biocêntrica, a partir da 

Metodologia da Educação Biocêntrica (MEB) na qual tem a vivencia Biocêntrica como base 

metodológica, mas opera incluindo outras estratégias metodológicas com as quais se 

estabelece como metodologia educativa, isto por propiciar que os efeitos terapêuticos da 

vivência Biocêntrica desdobrem-se em efeitos pedagógicos, quando das transformações 

individuais desencadeiam-se transformações existenciais que levam a mudanças no contexto e 

confere o potencial pedagógico da metodologia uma vez que produz aprendizagens 

significativas. 

 

A necessária assunção do Compromisso político epistemológico: o conceito de 

ética colocado em prática na Educação e na Ciência, para a coerência com o Princípio 

Biocêntrico. 

Compromisso político–pedagógico resulta do compromisso político-epistemológico e 

representa um exemplo de como se operam, na prática, os conceitos filosóficos de ética vista 

como alteridade no campo da educação. Ou seja, a teoria colocada em prática. 

No Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, Delors (2001) aponta a necessidade de uma mudança de postura, buscando 

refletir mais profundamente sobre a ineficácia do modelo de ciência, pesquisa e educação 

atuais, desafiando uma nova forma de ver educação e recriação da prática educativa pautadas 

em outros valores. 
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O fator epistemológico e o posicionamento político são aspectos imbricados entre si, e 

são de extrema importância, uma vez que o posicionamento político se relaciona ao 

compromisso com o outro, condição necessária à ética; e o fator epistemológico representa 

a visão de ciência, implícita (ainda que para muitos, esconda) nas práticas educativas.  

Tal visão de ciência é também visão de mundo, e influencia o viver em sociedade, 

muito mais do que os sujeitos sociais tem consciência. Esta visão desencadeia posturas e 

atitudes práticas que podem ser comprometidas, representando assim um compromisso 

político-epistemológico em que, enquanto ciência do humano sirva aos humanos (cf. 

Brandão).  

Mas quando estiver esta prática, ancorada na visão equivocada de neutralidade 

científica (postulado da ciência moderna), não resulta em benefício ao humano, nem em 

construção de saberes necessários a uma vida plena. Mas sim, em práticas estéreis do ponto de 

vista das transformações da realidade que são necessárias. Carlos Rodrigues Brandão (2003) 

deixa clara a necessidade de se fazer ciência que tenha significado para a vida, num contexto 

social arbitrário. 

 

 

Em sociedades regidas pelas desigualdades, pelo arbítrio, e pelo controle 
ilegítimo da liberdade, a exclusão dos “outros que não nós” e a submissão do 
saber e do trabalho humano a fontes de poder e de interesse situadas fora dos 
direitos essenciais da pessoa, não existe a possibilidade de uma ciência 
isenta e objetivamente neutra e imparcial (BRANDÃO, 2003, p. 23). 

 

 

Diferentes visões de ciência resultam em formas diferentes de viver em sociedade que 

transcendem a vontade e a intencionalidade nas práticas educativas, tanto dos docentes como 

dos tutores/pais educadores. Há, portanto, uma relação entre epistemologia, política e 

educação muito mais real do que se supõe nas leituras destes conceitos, algumas vezes de 

difícil compreensão para muitos educadores – sujeitos sociais.  

Considerando que, 1) enquanto seres humanos, fazemos o mundo que vivemos em 

nosso viver; 2) a formação humana está relacionada com o desenvolvimento da pessoa capaz 

de “ser co-criadora com outros de um espaço humano de convivência social desejável” 

(MATURANA, 2000, p.11) e, 3) os processos educativos influenciam na formação humana; o 
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que influencia os processos educativos merecem atenção, uma vez que interferindo na 

formação humana, fazem o mundo em que vivemos.  

Ou seja, as opções epistemológicas influenciam os processos educativos cuja tarefa 

principal é o desenvolvimento dos humanos que vivem e fazem do mundo em seu viver, um 

mundo saudável ou um mundo doente. Na concepção de Rolando Toro (2002) carecemos de 

uma cultura que esteja a favor da vida e a educação ocidental historicamente tem contribuindo 

a esta carência: 

 

 

A educação contemporânea, em quase todo o Ocidente, não cumpre sua 
tarefa de entregar ao indivíduo pautas internas de desenvolvimento. Não 
desperta nele os germens naturais de vitalidade, nem os valores do íntimo. 
Não desenvolve os potenciais criativos, a liberdade intelectual, nem a 
singularidade das aptidões. Não fomenta o esplendor das relações humanas. 
A Educação atual tende a produzir a adaptação servil. (TORO, 2006, p. 20) 

 

 

A proposição de alternativas metodológicas aos problemas educativos atuais da 

neutralidade científica do teor abstrato e estéril dos conteúdos trabalhados, e do fracasso 

escolar assim como a formulação de subsídios epistemológicos para a reflexão que mobilize 

os educadores a estudarem e construírem coletivamente novos projetos político-pedagógicos 

com base no reconhecimento da realidade educacional, provocam modificações nas práticas 

educativas, a partir da mudança de visão epistemológica e do posicionamento político.  

Quando estão tramadas, estas duas dimensões implicam na visão que se tem sobre 

homem/mulher e da relação desta visão com os problemas da desigualdade social e 

banalização da vida, assim como representam a possibilidade ou impossibilidade de que se 

criem propostas epistêmico-metodológicas condizentes com a realidade. Ou seja, de fazer 

escolhas científicas capazes de subsidiar práticas de transformação social e optar 

conscientemente por isto. Por outro lado, contribui com as mudanças existenciais a partir de 

mudanças de postura.  

Os educadores passam a compreender que: (1) o sujeito é capaz cognitivamente, mas o 

processo de ensino-aprendizagem deve ocorrer a partir do reconhecimento do outro e de seu 

contexto; (2) a metodologia colocada em prática funda-se em modelos epistemológicos dos 

quais os educadores precisam conhecer, compreender e fazer opções; (3) As opções 
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epistemológicas correspondem a posicionamentos políticos72; (4) o fato de descobrir que os 

estudantes não são incapazes cognitivamente, mas ao contrário, podem estar sendo vítimas de 

um processo de discriminação que gera mais desigualdade social, pode provocar uma 

mudança de postura nos educadores – agora sabedores desta realidade: conscientes, (5) 

processos educativos que proporcionam a integração da identidade a partir do 

desenvolvimento das potencialidades humanas levam a relações de alteridade e transformam o 

estilo de viver. 

Estes saberes podem despertar sentimentos como solidariedade, empatia e 

envolvimento. Estes sentimentos se desenvolvem a partir da inteligência afetiva e levam a um 

maior comprometimento com o fazer pedagógico através da consciência de que a prática 

educativa é uma prática de alteração da desigualdade social e deve estar a serviço da formação 

do humano. A consciência deste processo e das relações que se estabelecem entre a ciência 

que está por trás da prática pedagógica, com a manutenção ou transformação do contexto 

social (neste caso de desigualdade e banalização da vida) e que culmina com a tomada de 

atitudes na direção da transformação, representa a atitude política.  

Até aqui, avançamos com relação às alternativas para uma prática educativa 

comprometida político-epistemologicamente. A inclusão do outro representa um passo 

importante à efetivação da relação de alteridade nos processos educativos e também, oferece 

uma resposta frente à urgente necessidade de transformação da perversa realidade de exclusão 

social e banalização da vida. 

Mas para que um processo educativo efetivamente contribua com a capacidade das 

pessoas tomarem gosto pela vida e assim cuidarem dela, é necessário ainda avançar no sentido 

de propiciar condições ao indivíduo (às crianças e jovens) de se desenvolverem como um ser 

capaz de respeitar a si e respeitar o outro, assim como contribuir para que encontrem sua 

razão existencial e conheçam o sentimento de encantamento: com sua própria vida, com a 

convivência com o outro, e na convivência com o ambiente.  

Este encantamento tece outra qualidade à vida e às relações éticas, e proporciona um 

estado interior que leva a abertura ao outro, diminuindo a indiferença, o que na relação entre 

as pessoas representa o grau de humanização. A indiferença, substituída pelo envolvimento e 

                                                           
72 Problematizar uma prática educativa, por exemplo, e propor outra em nome de um ideal significa tomar uma 

atitude. Agir. Participar. Dar sua contribuição. Não permanecer “neutro”, indiferente. Esta ação de tomar a 
atitude, participar constitui um gesto, uma atitude política. O testemunho desta ação política pode contribui à 
politização.  
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pelo sentimento de fazer parte (pertencer), na relação ecológica73·, representa a possibilidade 

de se aprender a viver com sustentabilidade. Este ideal representa a ética.   

No campo da subjetividade, aspectos psicológicos podem, ainda, dificultar a 

integração entre consciência e afetividade prejudicando o avanço da tomada de consciência 

para a ação, através de atitudes práticas por parte dos sujeitos – que fazem parte dos processos 

educativos. Neste sentido, a vivência Biocêntrica é eficaz para dissolução de aspectos 

subjetivos “truncados” que obstaculizam o desenvolvimento integrado e a vivência de 

plenitude. 

A efetivação de uma prática educativa donde está contida a transformação da 

desigualdade social, a emancipação da pessoa, mas que ainda contemple o reencantamento 

com a vida, requer, a vivência Biocêntrica no processo de desenvolvimento dos educadores, 

uma vez que “a tarefa de formação humana é o fundamento de todo o processo educativo” 

(MATURANA, 2000, p.11), a formação dos educadores passa a ser muito importante. 

 

O cultivo das funções que regulam o sistema humano e permitem sua evolução 

(os instintos) como funções constituintes de de humanização. 

Os instintos se constituem como uma memória da espécie destinada a preservar a vida 

e, enquanto expressão vivencial dos motivos internos, os instintos exercem a função de auto-

regulação necessária à preservação da vida. Por isso, os instintos situam-se como uma função 

originária da vida aos seres vivos que são sistemas auto-regulados cujas funções automáticas 

se baseiam na perfeição de seus mecanismos de retroalimentação. 

Em alguns mamíferos, porém, em especial no homem, existem sistemas não auto-

regulados que, por isso, interferem na unidade funcional. De certa forma, a liberdade humana 

coloca os seres humanos em alto risco com relação à sua sobrevivência. Quando a expressão 

instintiva natural é negada, resulta na tendência para a desorganização do indivíduo em sua 

expressão vivencial, que se manifestará desconectada de seus motivos internos (suas 

necessidades viscerais), por isso carente da auto-regulação. A auto-regulação ocorre quando a 

expressão vivencial coincide com as necessidades viscerais. Este movimento realizado pelo 

indivíduo é o movimento vital e o que possibilita a capacidade de discernimento e de 

seletividade, as quais, nos humanos, são responsáveis pela saúde e imprescindíveis à ética. A 

incapacidade de discernimento é ocasionada quando são negadas as necessidades instintivas, e 
                                                           
73 Do lugar onde se vive - do oikos. 
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os indivíduos passam a se expressar incoerentemente com suas reais necessidades. A sucessão 

de expressões desconectadas dos motivos internos produz uma desorganização interna que vai 

anestesiando o indivíduo com relação a sua capacidade perceptiva e neutralizando-o com 

relação a sua capacidade de discernimento e iniciativa. O indivíduo passa a ter dificuldades 

para discernir em coerência com suas reais necessidades (que representariam escolhas 

saudáveis), passando a se confundir com relação ao que seu organismo realmente necessita, 

tornando-se suscetível aos fatores externos negativos. Caso estes representem ecofatores 

negativos, o individuo corre riscos de fazer escolhas tóxicas prejudicando sua saúde e até 

mesmo a do meio onde está inserido.  

O acento materialista atual, decorrente do sistema político-econômico presente em 

quase todas as formas culturais e decorrentes da chamada “globalização” para atender à 

necessidade do crescimento econômico (a qualquer custo), induz necessidades que colidem 

com as necessidades reais dos indivíduos, prejudicando sua saúde física e mental. A 

incapacidade de se auto-determinar para não se deixar escravizar pelas pseudo-necessidades 

impostas de fora pra dentro decorre da falta de discernimento e de seletividade, o que fragiliza 

a identidade.  

Os processos educativos precisam, pois, contribuir para o fortalecimento de uma 

identidade integrada por meio da permissão e estímulo da expressão vivencial coerente com 

os motivos internos (necessidades viscerais) dos sujeitos. A aprendizagem instintiva aumenta 

a auto-regulação, a vitalidade geral, a criatividade, a capacidade de vínculo e integração. Urge 

superar modelos educativos que, ao contrario, ignoram esta relação negando a importância 

dos instintos, impedindo assim, através de suas práticas educativas de estímulo e respostas 

condicionados, a capacidade de discernimento e de seletividade.  

 

A Metodologia da Educação Biocêntrica contribui à ética vista como alteridade 

Para Levinas (1980), é no nível da consciência que se abre à alteridade, nível que o 

indivíduo consegue chegar após ter superado a fase de fruição na qual vive restrito ao gozo 

das necessidades básicas do viver – o sustento material, a necessidade de morada e do par. 

Para Toro (2002), as necessidades prementes do indivíduo (àquelas que são as reais 

necessidades), precisam ser satisfeitas para que haja a integração da identidade, e a identidade 

integrada se abre para a relação com o outro naturalmente pela necessidade gregária da 

convivência gratuita.  
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Toro não se refere às mesmas necessidades a que se refere Levinas, mas sim às 

necessidades viscerais as quais representam funções originárias da vida que regulam o sistema 

humano permitindo sua integração e sua evolução. Tal evolução corresponde, entre outros 

fatores, à capacidade de o individuo perceber-se como parte do todo com o Outro. Neste 

sentido, a integração da identidade, proveniente da conexão entre a expressão vivencial 

coerente com os motivos internos, leva à integração humana, possibilidade de transcendência 

da fruição para a consciência de plenitude (cf. Lemos) e que leva ao encontro com o outro na 

relação de alteridade. 

Quando o meio se apresenta como ecofatores negativos, impedindo a integração 

humana, a MEB, a partir da vivencia Biocêntrica, contribui para que se estabeleçam relações 

de alteridade, uma vez que, estimulando alternadamente o sistema simpático-adrenérgico e o 

sistema parassimpático-colinérgico provoca em estado de vivência, a diminuição da 

consciência da identidade que desencadeia na pessoa a percepção de uma essência comum 

com as outras pessoas. Trata-se de uma experiência do retorno ao indiferenciado, onde a 

própria identidade é percebida como um todo, proporcionando a abertura ao outro, facilitando 

no nível consciente a relação de alteridade.  

 

Raiz Biológica da alteridade 

A consciência do significado do indivíduo frente ao seu semelhante, sem dúvida 

representa uma demarcada características identitária do humano: a capacidade de ver-se 

através do outro. A alteridade tem, pois, uma raiz biológica e para que se estabeleça é 

necessário que os seres humanos se desenvolvam na interação a partir da expressão de suas 

potencialidades endógenas. A consciência se dá conta da ressonância ancestral e descobre sua 

íntima relação com a matriz cósmica através de uma ressonância empática com os outros 

seres vivos. Isto faz com que o sentimento de comunhão humana pode se constituir o segredo 

do indecifrável processo evolutivo. (TORO, 2002).  

Modifica-se, assim, a ideia de ética como algo proveniente de uma consciência nos 

moldes da tradição ocidental. A ideia da ética proveniente da tomada de consciência ou da 

conscientizAção enquanto capacidade de colocar em prática o conhecimento = com+ciência, 

exigirá a expressão vivencial integrada aos instintos. A potencialização dos instintos resgata 

os potenciais de expressão humana de vitalidade, afeto, criatividade, desejo e prazer e 

transcendência, oferecendo opções e espaço para sua expressão através de seu viver no 
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mundo. A expressão dos potenciais de expressão humana “oportuniza a re-aprendizagem da 

linguagem do coração e devolve o instinto à natureza humana” (BESERRA, 2006, p. 43).  

No entanto, a assunção desta concepção, associada à Educação Biocêntrica exigirá a 

reestruturação no âmbito da educação formal: a relação educador-educando, a estrutura 

curricular e os conteúdos trabalhados, as opções epistemológicas, a gestão do tempo e a 

organização dos espaços. 

Mas a Educação Biocêntrica se apresenta como proposta produto-produtora de 

estruturas inédito-viáveis (FREIRE, in FREITAS, 2004). Na vivência de sua prática se 

desenvolverão as alternativas para sua assunção. 

 

A vivência Biocêntrica opera transformações desencadeando aprendizagens 

significativas 

Como já esclarecido, a Vivência Biocêntrica ocorre num tempo atemporal visceral 

(Kairós) que varia de acordo com a intensidade com que cada pessoa diferentemente a 

vivencia, e o aprendizado acontece ao sair deste breve estado de vivência. Trata-se de um 

aprendizado significativo que envolve todo o organismo, que ocorre a partir da vivência 

contemplando as dimensões emocional, visceral e, mais tarde, racional (no nível da 

consciência), uma vez que a aprendizagem é um processo vivencial que ocorre mediante a 

integração entre os níveis visceral, vivencial e cognitivo. (TORO, 2002).   

A racionalização do vivido não é no primeiro momento, condição para as mudanças 

que a vivência produz, pois estamos diante de uma aprendizagem visceral. Isto significa que 

se aprende com as sensações e sentimentos que o corpo todo experimenta. Tais sensações 

podem ser compreendidas possibilitando o entendimento de como foram desencadeadas e 

processadas e de como ocorreram as transformações, ou simplesmente pode-se ter a 

percepção da mudança ocorrida (que se configura uma aprendizagem) e, assim desfrutá-la, 

encontrando-se em outra condição existencial. Ou seja, o entendimento de como opera a 

vivência não é condição para que seus efeitos desencadeiem as transformações. E a percepção 

das mudanças deflagradas gera, por si, aprendizados. 

Por exemplo, uma pessoa que tinha medo ou baixa-estima, ao perceber-se com 

coragem e capaz de colocar em prática ações que desejava mas não conseguia, ou capaz de 

gostar de si mesma, conseguindo expressar sua criatividade e identidade, toma conhecimento 

da mudança e desfruta-a, sem necessariamente racionalizar sobre como, no momento da 
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vivência isso ocorreu. Isso porque, muitos fatores que causam bloqueios ou dificuldades nas 

pessoas, não são de fácil acesso à compreensão. Ademais, os efeitos da vivência são também 

de ordem neurofisiológicas, o que exige para sua compreensão aprofundamento nesta área.  

Por esta razão, a participação sistemática no grupo regular de Biodanza ou a 

participação em processos educativos pautados pela Educação Biocêntrica, propiciam este 

saber, pois o facilitador e o educador Biocêntrico socializam tal conhecimento, uma vez que 

para o educador Biocêntrico, parafraseando Piaget, cada indivíduo deve ser sujeito de seu 

próprio desenvolvimento. 

Ao perceber-se diferente, capaz de fazer o que antes não era possível, conhecedor de 

aspectos novos de sua personalidade, de novas condições de ações na vida, a pessoa assimila 

um novo aprendizado que é significativo, porque leva a mudanças existenciais. E então 

acontece a tomada de consciência de outra condição existencial ocorrida mediante esta 

aprendizagem que provocam mais e mais complexas mudanças existenciais. Assim, a 

vivência vai da emoção à consciência e não o contrário. Quando o participante volta à vida 

cotidiana, não é mais o mesmo de antes da vivência. Aos poucos a pessoa vai tomando 

consciência dos efeitos causados pela vivência, que são assimilados em mudanças 

existenciais. 

O que mais interessa no trabalho ora apresentado, por tratar-se de uma empreitada no 

campo da educação, é demonstrar a potência e a importância da vivência Biocêntrica, para 

além dos efeitos restauradores do campo terapêutico; enfatizando os efeitos pedagógicos. As 

aprendizagens viscerais que são proporcionadas são importantíssimas ao trabalho com 

crianças nos primeiros anos de vida, bem como a possibilidade de reaprendizagem - 

fundamental ao trabalho com crianças, cuja faixa etária ultrapassa a etapa pré-operatória74. 

Estas são etapas da vida onde podemos encontrar marcas de repressão que impedem a 

manifestação de autenticidade, de criatividade, afetividade, entre outras expressões 

fundamentais à vida plena e saudável.  

 

                                                           
74 Segundo o epistemólogo suíço Jean Piaget, o desenvolvimento intelectual acontece em etapas sucessivas se 

desenvolvendo passando pelos níveis sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal 
dos quais apresentam uma interdependência. Ou seja, o nível anterior é pré-requisito para que o nível seguinte 
ocorra. É fundamental o conhecimento destas etapas pelos educadores. Para isto ver  
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Contribuição dos efeitos da Metodologia da Educação Biocêntrica nas 

transformações existenciais 

A Criatividade existencial é uma capacidade fundamental dada às exigências atuais. 

Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e Roberto Crema (2003) consideram, inclusive, que sem a 

capacidade de criatividade existencial, as pessoas entram no que eles denominam como um 

estado normótico de anestesiamento generalizado, e perdem sua vitalidade a ponto de adoecer 

e até declinar às psicopatologias graves ou até mesmo à morte. Neste sentido, a criatividade 

existencial exige a reinvenção e o cuidado. Cuidar-se é reinventar-se e exige afetividade e 

criatividade. São capacidades desenvolvidas pela Educação Biocêntrica a partir do 

desenvolvimento das linhas de expressão do potencial genético. A criatividade é a dimensão 

que desperta e desenvolve a capacidade do ser humano de reinventar-se. No processo de 

reinventar-se a pessoa refaz um estado interior; refaz uma situação que aparece como 

realidade, mas que é temporária e circunstancial, uma vez que a transformação é inexorável e 

irremediável. Por isso, é possível que se transforme um estado e transforma assim uma 

realidade. Transformando um estado interior de dor e sofrimento, transforma-se a realidade 

que desencadeia estes sentimentos, transformando, por conseguinte a dor ou sofrimento 

gerado pela sensação daquele estado. A capacidade de reinventar-se constitui um ingrediente 

terapêutico que melhora a vida e pedagógico que transforma. 

 

A vivência Biocêntrica atua terapêutica e pedagogicamente.  

Um acréscimo às formulações do Sistema Biodanza é a dimensão pedagógica como 

efeitos da vivência Biocêntrica. A partir dos efeitos terapêuticos da vivência Biocêntrica, por 

meio das transformações individuais que deflagra, desencadeiam-se transformações 

existenciais as quais oportunizam mudanças no contexto, conferindo um potencial pedagógico 

à vivência Biocêntrica, uma vez que as sucessivas auto-percepções de capacidades 

desencadeiam aprendizagens significativas que levam às mudanças no estilo de viver. 

 

A Postura Biocêntrica junto com a Vivência Biocêntrica constituem o diferencial 

da proposta da Educação Biocêntrica. 

A Postura Biocêntrica junto com a vivência Biocêntrica representa o diferencial desta 

proposta no campo educativo, situando-se como imprescindível para as transformações que a 

vivência Biocêntrica produz. Ao trazer a proposta de Rolando Toro para o campo educativo 
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formal, tratando-se de um campo onde os participantes não se propuseram, a priori, a dançar 

suas questões (a serem trabalhadas), a Postura Biocêntrica torna-se fundamental para a 

aceitação e acolhida da proposta. Neste espaço, onde os participantes apriori não buscaram a 

vivência Biocêntrica e muitas vezes tiveram pouco ou nenhum contato com a metodologia, os 

exercícios de Biodanza propostos objetivando a Vivência Biocêntrica são vistos restritamente 

como (mais um) instrumento metodológico, muitas vezes representando uma proposta 

institucional. Neste sentido, a Postura Biocêntrica configura-se como um portal para a 

Metodologia da Educação Biocêntrica no âmbito educativo. Ademais, os depoimentos 

apresentados nesta tese, desde o desenvolvimento da proposta no Projeto Sonho Possível, 

principalmente na pesquisa do mestrado, junto à UERGS até os posicionamentos dos 

participantes na pesquisa de campo deste trabalho, revelam que a Postura Biocêntrica 

representa ingrediente essencial às relações de alteridade, além de propiciar a abertura e 

entrega para o aprendizado e para as transformações.  

Refiro-me neste contexto à Postura, significando jeito de ser. O que, e como a pessoa 

age. Apesar de tratar-se de um aspecto íntimo subjetivo e pessoal, visto que, como o próprio 

termo indica remete à posição do corpo, a um ponto de vista; maneira de pensar e agir. A 

Postura Biocêntrica pode ser desenvolvida, assim como a ética, a solidariedade, o 

compromisso, o respeito, a afetividade, a criatividade, entre outras capacidades.  

As experiências realizadas com a Educação Biocêntrica, nestes quinze anos, 

apontaram diferenciais que ora me permitem sugerir, como capacidades e habilidades que 

caracterizam a Postura Biocêntrica, o que segue:  

 

 O jeito do educador que se diferencia por sua: 

 Atenta, criteriosa e cuidadosa capacidade perceptiva; 

 Sensibilidade; 

 Capacidade de escutar e CONSIDERAR o que é demonstrado e dito pelos 

participantes; 

 Capacidade de perceber o currículo oculto, considerá-lo e perscrutá-lo; 

 Capacidade de estabelecer vínculos; 

 Capacidade de estabelecer relações de alteridade; 
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 Eficácia nas intervenções as quais contribuem efetivamente no potencial 

transformador; 

 Coerência existencial; 

 Criatividade existencial; 

 Capacidade de “dançar” sua própria vida; 

 

O Princípio Biocêntrico fundamenta a Postura Biocêntrica. A Educação Biocêntrica, 

mediante sua metodologia e principalmente a vivência Biocêntrica que opera a partir das 

potencialidades humanas, contribui para o desenvolvimento da Postura Biocêntrica, ou seja, 

destas capacidades. Em ultima analise, a Postura Biocêntrica é, ela mesma, o objetivo desta 

empreitada educativa. A Postura Biocêntrica é, ela mesma, a postura ética. 

 

 

5.5 Finalizando este bordado: Da relação de alteridade propiciada na Educação 

Biocêntrica à Ética Biocêntrica. 

 

 

Esta tessitura revela que é necessário que cada um de nós faça vivência. Que cada um 

dance sua própria vida, para não adoecer. Também revela a premência de se fazer uma revisão 

sobre a fundamentação que sustenta as formas de educação atuais, dada a implicação da 

educação no estilo de viver das pessoas, e visto que vivemos de forma insustentável, tanto do 

ponto de vista das relações interpessoais como da relação com o meio ambiente: ambas as 

questões que afetam a vida no planeta. Mas as alternativas são tecidas. 

A educação, pensada filosoficamente e exercida na prática/vivência, contribui com a 

construção de valores que influenciam o agir humano no e com o mundo, desenhando os 

modelos de sociedade através das atitudes cotidianas, que são ancoradas nas filosofias de vida 

e nos modelos científicos que subsidiam as ações nas diferentes áreas de atuação humana. 

Mas é na vivencia Biocêntrica que internamente vai surgindo a capacidade de ser mais 

integrado com a vida e com o outro. 

Os testemunhos das experiências de vivência contribuíram ao estabelecimento de 

premissas as quais mobilizaram a curiosidade epistemológica que instigaram esta pesquisa. 
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Tais premissas situam-se como esperanças. Nasceram das percepções sensíveis de que os 

espaços educativos poderiam se constituir para o desenvolvimento de valores a favor da vida. 

E de fato podem. 

Aprende-se a viver. Aprende-se a ser diferente. E se ensina com afeto e com o próprio 

testemunho. A Afetividade é uma linha de expressão do potencial genético fundamental nos 

processos educativos (apesar da indissociabilidade das outras cinco). Mobilizar outras formas 

educativas já é um gesto afetivo. Todos querem viver melhor e todos precisam de relações de 

cuidado, de relações afetivas. A saúde depende disso. 

A afetividade está relacionada ao instinto gregário. São indicadores de saúde do ponto 

de vista biológico e fisiológico, na linha da afetividade, a capacidade de escutar, abraçar, 

beijar, olhar com brilho no olhar, emocionar-se, alegrar-se e entristecer-se e depois alegar-se 

de novo; ficar arrepiado com a beleza do lugar, com a presença do outro próximo; encantar-se 

e admirar-se; cuidar de si, do outro, da casa; ritualizar e celebrar a vida. Tais gestos e atitudes, 

para além do estado agradável que despertam, produzem mudanças em nível neurofisiológico, 

alterações do equilíbrio neurovegetativo dos níveis de secreção endócrina e da ação de 

neurotransmissores, modificações do metabolismo celular e as respectivas repercussões na 

defesa imunológica.  

A simples presença do outro provoca modificações no tônus muscular e em nível 

neurofisiológico: um arrepio. É necessário incluir a proximidade nos espaços educativos. 

Aproximação, abraços, contato e olhares não são atentados ao pudor. A indiferença, a 

violência física e a desqualificação são. Fomos mal educados moralmente. Os impulsos 

biológicos de cooperação, integração e de solidariedade culminam com indicadores de saúde 

psicológicos, como a capacidade de vinculo, a solidariedade, a empatia e as tendências aos 

ritos socializantes, assim como os sentimentos de altruísmo que constituem a gênese do amor. 

A inibição da expressão e desenvolvimento do potencial de afetividade desencadeia impulsos 

autodestrutivos, a discriminação social (racismo, exploração) e o relativismo ético.  

Atuar transdisciplinarmente desenvolvendo a capacidade de gostar da vida e cuidar 

dela é trabalhar para a saúde. Este longo percurso mostrou-me mais uma vez, que o viver no 

mundo a partir de relações automatizadas e estéreis e da artificialização e banalização da vida 

adoece. Adoece o ser e a sociedade. São ss doenças da civilização conforme advertem Toro, 

Levinas, Hillman, Weil, Crema, Leloup... Minha mãe já advertia nesta perspectiva. 
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A identificação com a espécie que origina a capacidade de aceitação e afeto pelo outro 

(indiferenciadamente) é um sinal de saúde e integração do potencial genético de afetividade. 

Ou, ainda, é a relação de alteridade. 

O caminho que tenho percorrido me leva a afirmar que a Educação Biocêntrica 

representa uma possibilidade. Ao contribuir para o estabelecimento de relações de alteridade, 

contribui para a saúde. De cada um e do meio ambiente. Esta é a ética da vida. A Ética 

Biocêntrica. Aprendemos isso, quando sentimos com intensidade. O gosto deflagrado na 

atitude mesma do cuidado é o que ensina como se faz. 

 

 
 
 
  



 

REFERÊNCIAS 

 

 

ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 
 

ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Fragmentos 
filosóficos. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. 
 

AGUIARI, Roberto. Alteridade e rede no direito. Revista da Escola Superior Dom Helder 
Câmara -Veredas do Direito Vol.3 - Nº6 - jul. a dez. – 2006. 
 

ALMEIDA, Custódio. A vivência. Monografia de titulação, ECB, CE, 1994. 
 

AMATUZZI, M. M. Apontamentos acerca da pesquisa fenomenológica. Estudos de 
Psicologia, 13 (1): 5-10. 1996.  
 

AMARAL, Maria Nazaré de Camargo Pacheco. Dilthey – conceito de vivência e os limites 
da compreensão nas ciências do espírito. Trans/Form/Ação, São Paulo, 27(2): 51-73, 2004. 
 

ANDRÉ, Marli Eliza D. A Etnografia da prática escolar. Campinas, SP: Papirus, 1995. - 
(Série Prática Pedagógica).  
 

________________. O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 
Campinas, SP: Papirus, 2001. - (Série Prática Pedagógica). 

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução 
à Filosofia. São Paulo: MODERNA, 1993.  
 

ARISTÓTELES. Poética, Organon, Política, Constituição de Atenas. São Paulo: Editora 
Nova Cultural, 1990 (Col. Os Pensadores). 
 

BÁRCENA, Fernando & MÉLICH, Joan-Carles. La educación como acontecimiento ético: 
natalidad, narración y hospitalidad. Barcelona: Paidós, 2000. 
 

BESERRA, Laís. Pedagogia Biocêntrica: uma tendência evolucionária em Educação. In: 
Flores. Educação Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva. Porto Alegre: 
Evangraf, 2006. 



403 

 

 

________________. Aprendizagem Visceral: base para uma cultura Biocêntrica. In: Flores. 
Educação Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva. Porto Alegre: Evangraf, 
2006. 

 

BICUDO, M. A. V. & MARTINS, J. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e 
recursos básicos. São Paulo: Ed. Moraes, 1989. 
 

BLACKBURN, Simon. Dicionário OXFORD de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1997. 
 

BLOCH, Ernst. O princípio da esperança. – Rio de Janeiro: EDUERJ: Contraponto, 2005. 
 

BOFF, Leonardo. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis:  VOZES, 2003. 

 

BORGES, Regina Maria Rabello. Em debate: cientificidade e educação em ciências. Porto 
Alegre: SE/CECIRS, 1986. 
 

________________. Mudança de Paradigma em Pesquisas sobre Educação de 
Professores. In: ENGERS, Maria Emilia Amaral (org.) Paradigmas e Metodologias de 
Pesquisa em Educação – notas para reflexão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1994. p.45-50. 
 

BRANDÃO, D. M. S, CREMA, R. O Novo Paradigma holístico, ciência, filosofia, arte 
mística. São Paulo, Summus, 1991. 
 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Repensando A PESQUISA PARTICIPANTE: São Paulo: 
BRASILIENSE, 1999. 
 

________________. Pesquisa Participante. São Paulo: Brasiliense, 1990, 8ª ed. 
 

________________. O que é Educação. Coleção Primeiros Passos. São Paulo, Ed. 
Brasiliense, 2006. 
 

________________.  A pergunta a várias mãos: a experiência da pesquisa no trabalho do 
educador – São Paulo: Cortez, 2003. (Série saber com o outro; v. 1).  
 



404 

 

BUBER, Martin. ¿Que es el hombre? Tradução de Eugenio Ímaz. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1985. 
 

CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 
São Paulo: Cultrix, 1996. 
 

________________. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 1982. 
 

CASTILHO, A. Dinâmica do trabalho em grupo. Rio de Janeiro: Quality Mark, 1998. 
 

CASTRO, Marta Luz Sisson de. Metodologia da Pesquisa Qualitativa: revendo as ideias 
de Egon Guba. In: ENGERS, Maria Emília Amaral (org.) Paradigmas e Metodologias da 
Pesquisa em Educação – notas para reflexão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1994, p.53-64. 
 

CAVALCANTE, Maria Ruth B. (Prefácio) In: FLORES, Feliciano E. V. (Org.). Educação 
Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva – Porto Alegre: Evangraf, 2006. 
 

________________. Abraçando a Educação Biocêntrica. In: FLORES, Feliciano E. V. 
(Org.). Educação Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva – Porto Alegre: 
Evangraf, 2006. 
 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 
 

CHUTTI, Luiz Eduardo R. Fotoetnografia: um estudo de antropologia visual sobre o 
cotidiano, lixo e trabalho. Porto Alegre, Tomo Editorial, Palmarinca, 1997. 

 

COELHO, Carla Jeane Helfemsteller. Educação Biocêntrica para uma cultura de paz. In: 
PELIZZOLI, Marcelo. (Org.). Cultura de Paz: restauração e direitos. Recife: EDUFPE, 2010 
a. 
 

________________. Educação Biocêntrica. A Bagagem, Salvador-BA, p. 4 - 5 01 jun. 2008 
a. 
 

________________. O compromisso dos Educadores com a mudança de postura rumo à 
uma educação humanizadora. Revista Aquarela de Idéias v. 2, p. 55-59, 2007. 
 



405 

 

________________. Educação Biocêntrica, tecendo a vida. In: FLORES, Feliciano E. V. 
(Org.). Educação Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva – Porto Alegre: 
Evangraf, 2006. 
 

________________. Alteridade: intersubjetividade ética tecendo uma educação 
humanizadora - registro de uma experiência de compromisso do primeiro ano da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul em Alegrete. 2004. 182 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, PUCRS. 
 

COELHO, Carla Jeane Helfemsteller e MELO, Maria das Dores C. (Org.). Saberes e fazeres 
da Mata Atlântica do Nordeste: lições para uma gestão Participativa. Recife: AMANE, 
2010 b. 
 

COELHO, Carla Jeane Helfemsteller; et al. Alteridade como possibilidade à abordagem 
critica das identidades. In: II fórum identidades e alteridades. Itabaiana: UFS, 2008 b. 
 

________________. A herança da hierarquia conceitual como (im) possibilidade de 
coerência entre discurso e prática na atualidade. In: III Seminário internacional em 
educação - a pesquisa em educação: abordagens e a questão da inclusão social. São Cristóvão. 
UFS, 2007.  
 

COPPE, Antônio A. F. A vivência em grupos de encontro: um estudo fenomenológico de 
depoimentos. 2001. 151f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto de Psicologia 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 

CORTINA, Arnaldo. Uma Abordagem Sobre Leitura: entre sociologia e semiótica. 
Cadernos de Semiótica Aplicada. Vol. 4 n. 2. Dezembro, 2006. 
 

CUÉLLAR, Javier Pérez de. Nossa diversidade criadora – Relatório da Comissão Mundial 
de Cultura e Desenvolvimento. Unesco/Papiru, 1997. 
 

DELORS, Jacques (org.). Educação: um tesouro a descobrir – Relatório para a UNESCO 
da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. –6. Ed. – São Paulo: 
CORTEZ; Brasília: Df: MEC: UNESCO, 2001. 

 

DESCARTES, René. Meditações (Coleção Os Pensadores). Tradução de Bento Prado Júnior. 
São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
 



406 

 

________________. Meditações Metafísicas. Introdução e notas de Homero Santiago e 
tradução de Maria Ermentina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano (A Essência das Religiões). São 
Paulo: Martins Fontes, 1992. 
 

DILTHEY, Wilhelm. El Mundo Histórico. Trad. ÍMAZ, Eugenio. México: Fondo de Cultura 
Econômica. 1944. 
 

________________. Introduccion a las Ciências del Espiritu. Trad. ÍMAZ, Eugenio. 
México: Fondo de Cultura Econômica. 1949. 
 

________________. Teoria de la Concepcion del Mundo. México, Fondo de Cultura 
Economica, 1978. 
 

________________. Sistema da Ética. São Paulo: ÌCONE; 1994. 

 

DUARTE Jr. João Francisco. O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível. Curitiba: 
Criar, 2006. 
 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (org.). Novos enfoques da pesquisa educacional. São 
Paulo: Cortez, 1992. 
 

________________. A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 
Campinas, SP: Papirus, 1995. – (Coleção Práxis). 
 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. 3ª edição. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 1999. 

 

FLORES, Feliciano E. V. Educação Biocêntrica: por uma educação centrada na vida. In 
FLORES (Org.). Educação Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva – Porto 
Alegre: Evangraf, 2006. 
 

________________. Considerações sobre o Princípio Biocêntrico. In FLORES (Org.). 
Educação Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva – Porto Alegre: Evangraf, 
2006. 
 



407 

 

FLORES, Terezinha. Epistemologia Interdisciplinar em Biodança. In: Flores. Educação 
Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva. Porto Alegre: Evangraf, 2006. 
 

________________. Educação é vivência. In: Flores. Educação Biocêntrica: aprendizagem 
visceral e integração afetiva. Porto Alegre: Evangraf, 2006. 
 

________________.  Fenomenologia e Corporeidade. Cadernos de Biodança, 7: 11-14. 
Porto Alegre, 1999. 
 

FORGHIERI, Y. C. Contribuições da fenomenologia para o estudo de vivências. Revista 
Brasileira de Pesquisa em Psicologia, 2 (01): 7-20. 1989. 

 
________________. A investigação fenomenológica da vivência: justificativa, origem, 
desenvolvimento, pesquisas realizadas. Cadernos da ANPEPP, 2: 19-42. 1993ª. 
 

________________. Psicologia Fenomenológica: fundamentos, método e pesquisas. São 
Paulo: Pioneira. 1993b. 
 

FRANCO, Sérgio R. K. O construtivismo e a Educação. Porto Velho: GAP, 1991. 
 

________________. Questionando a “Reeducação do Aluno Fracassado” – um estudo do 
sujeito psicológico a partir do sujeito epistêmico. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: 
UFRGS, 1990. 

 

FREIRE, Ana Maria Araújo. Notas. In: Freire, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um 
reencontro com a Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 

________________. Utopia e democracia: os inéditos-viáveis na Educação Cidadã. In: 
AZEVEDO, José Clóvis et alii (org.). Utopia e democracia na Educação Cidadã. Porto Alegre: 
Editora da Universidade, UFRGS, 2000. 
 

FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer o mundo: relato de uma professora. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1983.  
 

FREIRE, Paulo. Cartas à Cristina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 
 

________________. Conscientização: teoria e prática da libertação – uma introdução ao 
pensamento de Paulo Freire. Cortez & Moraes, 1979a. 



408 

 

________________. Educação e mudança. 20.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979b. 
 

________________. Educação: o sonho possível. In BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). O 
educador: vida e morte. 3. Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1983. 
 

________________. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 

________________.  Pedagogia do Oprimido. 22ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 

________________.  SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
 

FREITAS, Ana Lúcia. Pedagogia do inédito-viável: contribuições da participação 
pesquisante em defesa de uma política pública e inclusiva de formação com educadores e 
educadoras. Tese de doutorado. Porto Alegre: PUCRS, 2004. 
 

________________. Pedagogia da Conscientização – Um legado de Paulo Freire à 
formação de professores. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 
 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 5. ed.  São Paulo: Petrópolis, 2000. 

 
_______________. A questão da educação formal/não formal. Sion, Suisse: Institut 
International dês Droits de l’enfant – IDE, 2005. 
 
GARAUDY, Roger. Dançar a Vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 
 

GIORGI, A. Um enfoque fenomenológico-descritivo da psicologia empírica. Psicologia: 
reflexão e crítica, 4 (1/2): 116-123. 1989. 
 

GOHN, M. G. Educação não-formal e cultura política. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

GÓIS, Cezar Wagner de Lima. Vivência: caminho à identidade. Fortaleza: VIVER, 1995. 
 

GONÇALVES, Elisa. Educação Biocêntrica: o presente de Rolando toro para o 
pensamento pedagógico. João Pessoa: Editora universitária – UFPB, 2009. 
 



409 

 

GONÇALVES, Vera Lucia Mira. A pesquisa-ação como método para reconstrução de um 
processo de avaliação de desempenho. C it E f C itib 9 1 50 59 j /j 2004. 

 

GRIPP, William G. Saber ambiental, Ciência e tecnologia: questões ambientais e novos 
paradigmas. Palestra I Semana de tecnologia e meio ambiente. UTFPR. Londrina, Junho, 
2008. 
 

GRÜN, Mauro. Ética e Educação ambiental: a conexão necessária. Campinas: Papirus, 
1996. 

 

GUSDORF, Georges. A agonia da nossa civilização. São Paulo, Convívio, 1978. 
HILLMAN, James. O código do ser: uma busca do caráter e da vocação pessoal. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 1996. 
 

IMBERT, Francis. A questão da Ética no campo Educativo. Petrópolis: VOZES; 2001. 

 

JARA, Oscar. Para sistematizar experiências. João Pessoa: Editora Universitária – UFPB, 
1996. 
 

JAPIASSU, Hilton. O mito da neutralidade científica. RJ: Imago Editora, 1975.  

 

KOHAN, Walter O. & CERLETTI, Alejandro A. A Filosofia no ensino médio: caminhos 
para pensar seu sentido. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1998. 
 

KUDE, Vera Maria Moreira. Textos de metodologia de Pesquisa em Psicologia. Apostila. 
POA: PUCRS, 2003. 

 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
 

LEITE, D. M. Educação e relações interpessoais. In: PATTO, M. H. S. (Org.). Introdução à 
psicologia escolar. 2. ed. São Paulo: Queiroz, 1986. p. 234-257.  
 

LELOUP, Jean-Yves. O corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1998. 
 



410 

 

LEMOS, Sanclair. Uma concepção Biocêntrica da Capoeira. Cadernos de Biodança (edição 
especial). Porto Alegre: Escola Gaúcha de Biodança, 1996. 
 

________________. Ética. Cadernos de Biodança. Porto Alegre: Escola Gaúcha de 
Biodança, 1998. 
 
LEVINAS, Emmanuel. Entre Nós – Ensaios sobre alteridade. Coordenador de tradução 
Pergentino Stéfano Pivatto. Petrópolis: VOZES, 1997. 

 

________________. Humanismo do outro homem. Tradução: PIVATTO, Pergentino S. 
(coord.). Petrópolis, VOZES, 1993. 
 

________________. Totalidade e Infinito. Lisboa: EDIÇÕES 70, 1980. 

 

LEWGOY, A. M. B.; ARRUDA, M. P. Novas tecnologias na prática profissional do 
professor universitário: a experiência do diário digital. Revista Textos e Contextos: 
coletâneas em Serviço Social, Porto Alegre: EDIPUCRS, n. 2. 2004, p. 115-130. 
 

LOVELOCK, JAMES. Gaia - Cura para um Planeta Doente. 1ª Edição, Brasil, Editora 
Cultrix, 2006. 

 

LUCKESI, Cipriano C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

MACEDO, Roberto Sidnei. A Etnopesquisa crítica e multireferencial nas ciências 
humanas e na educação. 2ed. Salvador: EDUFBA, 2004. 
 

MACY, Joanna & Molly Youn BROWN. Nossa vida como Gaia: práticas para reconectar 
nossas vidas e nosso mundo. São Paulo: ed. Gaia, 2004. 
 

MAFFESOLI, Michel. O conhecimento comum: compêndio de sociologia compreensiva. 
São Paulo: Editora Brasiliense, 1998. 
 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética: de Platão a Foucault. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2007 
 



411 

 

MAROY, Christian. A Análise Qualitativa de Entrevistas. In: ALBARELLO, Luc et alii. 
Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais. Tradução de Luisa Baptista. Lisboa: 
Gradiva, 1997. 

 

MARTINS, Evandro S. A etimologia de alguns vocábulos referentes à educação. Revista 
Olhares e Trilhas. Ano VI, n 6 p. 31-39. Uberlândia, 2005. 
 

MATURANA, Humberto R. & VARELA, Francisco G. El árbol del conocimiento: las 
bases biológicas Del entendimiento humano. Santiago de Chile: Editorial Universitária, 
1990. 
 

MATURANA, Humberto. Emociones y lenguaje em Educación y Política. Santiago de 
Chile: DOLMEN, 1997. 
 

________________.  Transformación em la Convivencia. Santiago de Chile: Dolmen, 
1999. 
 
MATURANA, H. & REZEPKA, Sima N. Formação Humana e Capacitação. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2000. 

 

MERLEAU-PONTY. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 

MÉSZAROS, Istvan. Para além do Capital. São Paulo: Boitempo, 2002.  

 

MORA, J. F. Dicionário de filosofia. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1982. 

 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 2ed. São Paulo: Instituto Piaget, 
1990. 
 

MORIN, Edgar. Meus demônios. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997 a. 
 

________________. O Método - A Natureza da Natureza. 3ed. Trad. Maria Gabriela de 
Bragança. Publicações Europa-América, LDA, 1997 b. 
 

________________. Ciência com consciência. 80 Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2005. 
 



412 

 

________________. O Método 6: Ética. 60 Edição. Porto Alegre: Editora Sulina, 2007. 
 

NEILL, A. S. Liberdade sem medo - (Summerhil) Prefácio de Erich Fromm. São Paulo: 
IBRASA, 1976. 

 

NEVES, V. F. A. Pesquisa-ação e Etnografia: Caminhos Cruzados. Pesquisas e Práticas 
Psicossociais, v. 1, n. 1, São João del-Rei, jun. 2006. 

 
OLIVEIRA, Tiago L. T. A intersubjetividade e Martin Buber . Trabalho monográfico 
apresentado ao Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2005. 
 

PELIZZOLI, Marcelo. Levinas: a reconstrução da subjetividade. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2002a. 
 

________________. Correntes da ética ambiental. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002b. 

 

PETRAGLIA, Izabel. Edgar Morin – A Educação e a complexidade do ser e do saber. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
 

PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 4 ed. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1982. 
 

PINTO, Álvaro Vieira. Sete Lições sobre a Educação de Adultos. 12ªed. São Paulo: Cortez- 
Autores Associados, 1991. 
 
PIVATTO, Pergentino Stéfano. (Org.). Ética – crise e perspectivas. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2004. 

 

________________. A nova proposta Ética de Emmanuel Levinas. Cadernos da FAFIMC, 
n.13, 1995. 

 

PLATÃO. Diálogos. (Os Pensadores) São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

 

PRIGOGINE, Ilya. Ciência, razão e paixão. Org.: CARVALHO, Edgard 7 ALMEIDA, 
Maria da Conceição. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2009. 
 



413 

 

REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 65-76;85-89; 
119-123. 

 

ROBIN, Marie-Monique. O Mundo segundo a MonSanto: da dioxina aos transgênicos, 
uma multinacional que quer o seu bem. São Paulo: Radical Livros, 2008.  
 

ROF CARBALLO, J. Urdimbre Afetiva y Enfermidad. Barcelona: Labor, 1961. 
 

_______________. Mundo emocional y cérebro interno. Barcelona: Labor, 1968. 
 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. Petrópolis: VOZES, 
1986. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a 
política na transição paradigmática. A crítica da razão indolente: contra o desperdício 
da experiência. São Paulo: Cortez, 2000. Vol.1 

 

________________.  Um Discurso sobre as Ciências. Portugal: Afrontamento, 1997, 9ª ed. 

 

________________. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 

 

SAYÃO, Sandro Cozza. O Sentido do Humano em Emmanuel Levinas – dissertação de 
mestrado, Porto Alegre: PUCRS, 2001. 

 

SOUSA, Ana Maria Borges. Infância e violência: o que a escola tem a ver com isso? 
(Tese de Doutorado). Porto Alegre: UFRGS, 2002.  

 

SCHEMES, Jorge. A ética da alteridade na educação. São José dos Pinhais, PR, 2005. 
Conhecimento Interativo, n1. v. 1,  p. 19-32. 

 

SILVEIRA, Denis. Relação de pertença entre ética e educação: o significado 
contemporâneo da ética aristotélica das virtudes. Revista de ciências Humanas. Frederico 
Westphalen/RS, 2004. 
 
SPITZ, R. A. O primeiro ano de vida. são Paulo: Martins Fontes, 2002  
 



414 

 

SZTOMPKA, P. A Sociologia da Mudança Social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1998. 
 

TORO, Rolando. Biodanza: escritos selecionados y ordenados por su autor. Associación de 
Biodanza de Buenos Aires, 1984. 
 

________________. Teoria da Biodança - coletânea de textos. In: Cezar Wagner de Lima 
Góis (Org.). Ceará: Editora ALAB, 1991. 

 

________________. La Inteligencia Afectiva: la unidad de la mente com el universo. IBF, 
1999.  
 

________________. Biodanza: Integração existencial e desenvolvimento humano por 
meio da música, do movimento e da expressão dos potenciais genéticos. São Paulo: 
Olavobrás, 2002. 

 

________________. Biodança e Educação. In: FLORES, Feliciano E. V. (Org.). Educação 
Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva – Porto Alegre: Evangraf, 2006. 
 

________________. Inteligência Afetiva. In: FLORES, Feliciano E. V. (Org.). Educação 
Biocêntrica: aprendizagem visceral e integração afetiva – Porto Alegre: Evangraf, 2006. 
 

________________. Metodologia II – A sessão de Biodanza 1. Apostila do Curso do 
Programa Único de Formação em Biodanza. Textos organizados por Eliane Matuk e Marcelo 
Mur. IBF, s/d. 
 

________________. Metodologia IV – Curso semanal e maratonas. Apostila do Curso do 
Programa Único de Formação em Biodanza. Textos organizados por Eliane Matuk e Marcelo 
Mur. IBF, s/d. 
 

________________. Metodologia V – O grupo de Biodanza. Apostila do Curso do 
Programa Único de Formação em Biodanza. Textos organizados por Eliane Matuk e Marcelo 
Mur. IBF, s/d. 
 

VELHO, G. e KUSCHNIR, K. (org.). Mediação Cultura e Política. RJ, Aeroplano, 2001. 
 

VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2006. 



415 

 

 

WAISMANN, Carla Jeane H. Coelho. Educação Biocêntrica: tecendo a vida. Edição da 
Autora. Porto Alegre, 1998. 
 

WAISMANN, Carla Jeane H. e BARBOSA Jaqueline de Sena. Aprofundando o sentido da 
vivência das “metáforas vivas” no processo de formação. Sonho Possível – Revista de 
Educação popular. V 4. N0 1. Canoas: Centro Editorial La Salle/NUPEP, 2003. 

 

WEIL, Pierre. Normose: a patologia da normalidade? Jean – Yves Leloup, Roberto Crema 
– Campinas, SP: Versus Editora, 2003. 

 
WOOD, J. K et al. Abordagem Centrada na Pessoa. Vitória: Fundação Ceciliano Abel de 
Almeida, UFES. 1994. 
 

 
 
 



 

VÍDEOS UTILIZADOS 
 

CAPRA, Bernt F. Mindwlk. O Ponto de Mutação. 1992. 110min. 
 

BAKAN, Joel. FILME The Corporation: the pathological pursuit of profit and power. Big 
Picture Media Corporation, 2004, 2005. 2 DVDs: Disco 1 – (145 min). Inclui o filme, cenas 
excluídas, comentários, entrevistas, trailer. Disco 2 – entrevistas e demais materiais para 
pesquisas. 

 
 

WEBIBLIOGRAFIA 
 

BRITO, A. Brasil perde controle do milho transgênico. Folha online, 10 de maio de 2009. 
Disponível em; http://www.folha.com.br  
 

COX, M. I. P. Pedagogia da língua: muito siso e pouco riso. Cad. Cedes, Campinas, vol. 
24, n. 63, p. 135-148, mai/ago. 2004. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br 
 

GONÇALVES, Vera L. M. et al. A Pesquisa – Ação como método para reconstrução de 
um processo de avaliação de desempenho. Cogitare Enfermagem, Vol. 9 N0 1. 2004. 
Disponível em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cogitare/article/view/1705. Acesso em 
dez 2009. 
 

DALLA VECCHIA,Agostinho Mario. ASPECTOS DA METODOLOGIA EM 
BIODANÇA . Pensamento Biocêntrico- revista eletrônica. Edição Nº 1, 2005. Disponível em 
http://www.pensamentobiocentrico.com.br/content/ed01_art01.php. Acesso em 06/2007. 
 

DANTAS, Ângela. Concepções teóricas do desenvolvimento da educação. Disponível em [ 
http://professor.ucg.br/siteDocente/admin/arquivosUpload/1258/material/AULA%20INATIS
TA.pdf]. Data de acesso: novembro de 2010 
 
GESSINGER, Carmen Helena. A curva metodológica na sessão de biodanza e seus efeitos 
sobre o sistema nervoso autônomo. POA, 2005. Disponível em 
http://pwweb2.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/rinaci/usu_doc/curva.pdf 
 

GOHN, M. G. Educação não-formal, educador (a) sociais e projetos sociais de inclusão 
social. Meta: Avaliação. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan/abr. 2009. Disponível em 
http://metaavaliacao.cesgranrio.org.br/indez.php/metaavaliacao/article/viewPDFInterstitial/1/
5. 
 



417 

 

JUNIRO, Luiz Honorato Da Silva. Pobreza na População Rural Nordestina: uma Análise 
de suas Características durante os anos Noventa. Texto da Internet: 
http://www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/rev2613.pdf 
 

OLIVEIRA, Maria Marly. Metodologia interativa: um desafio multicultural à produção 
do conhecimento. V Colóquio Paulo Freire – Recife 19 a 22 de setembro de 2005. 
Disponível em 
http://www.paulofreire.org.br/pdf/relatos_experiencia/METODOLOGIA%20INTERATIVA
%20UM%20DESAFIO%20MULTICULTURAL%20%C3%80%20PRODU%C3%87%C3%
83O%20DO%20CONHECIMENTO.pdf 
 

RIBEIRO Junior, João. Uma análise epistemológica da práxis educativa positivista. 
Revista HISTEDBR On Line, Campinas, n.20, p. 120-132, dez. 2005. Disponível em: 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/art12_20.pdf. Consultado em julho 2010. 

 

SIEFIL, Euclides André Mance. Práxis de Libertação e Subjetividade. Texto da 
internet.http://www.milenio.com.br/mance/pr%C3%A1xis.htm 

 

TELES, Edson Luis de Almeida. Práxis e Poiesis: uma leitura arendtiana do agir político. 
Texto da internet:http://www.fflch.usp.br/df/cefp/Cefp6/teles.pdf 
 

VOLPE, Neusa. O anonimato do rosto da educação. 2008. Disponível em 
http://www.prograd.ufpr.br/nesef/artigos.htm 
 

 

SITES CONSULTADOS 
 
 
WIKIPEDIA - http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal 
 

FACED - http://www.faced.ufba.br/pos_grad/selecao/linhas.htm 
 

PNUD.http://www.pnud.org.br/home/ 
 

UNESCO - http://www.unesco.org.br/ 
 

ONU. http://www.onu-brasil.org.br/ 

 



418 

 

Projeto Sala Verde – UFS. http://www.ufs.br/salaverde/ 

 

UFS – http://www.ufs.br/index.php 
 

UFBA – http://www.portal.ufba.br/ 
 
 



 

ANEXOS 
 

 



420 

Anexo 1- Carta de apresentação da proposta da pesquisa 

 

Carta de Apresentação da proposta de Pesquisa 
 

Aracaju, Agosto de 2007 

 

Aos participantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe 

(GEPEASE) e Sala Verde UFS 

 

Esta carta objetiva convidar os participantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 

Ambiental de Sergipe (GEPEASE) e Sala Verde UFS (professores/as pesquisadores/as e 

monitores/as, a participarem como participantes focais de minha pesquisa de doutorado e a 

informá-los sobre os objetivos, perspectivas e métodos a serem utilizados.  

Em 18 de maio de 2007 por ocasião do Seminário Integrador Sala Verde na UFS, fui convidada a 

desenvolver a Oficina de Feitura do Pão (metodologia criada pelo grupo Sonho Possível, do qual 

faço parte no RS). 

A partir desta ação, e do diálogo estabelecido, houve a proposta por parte da coordenadora do 

GEPEASE e Sala Verde – UFS, a professora Dra. Maria Inez Araújo, de consultar o grupo sobre a 

possibilidade de desenvolvimento da Pesquisa de Campo de meu doutorado junto ao GEPEASE e 

Sala Verde na UFS. 

Em reunião ocorrida em 25 de julho de 2007 apresentei aos presentes a proposta de pesquisa 

(conforme registrado em ata). 

Em reunião ocorrida em 22 de agosto de 2007 os participantes do GEPEASE e Sala Verde UFS 

presentes na reunião concordaram com a realização da pesquisa. 

Este grupo de pesquisa constituirá o grupo da pesquisa de campo de minha pesquisa de 

doutorado sobre os limites e possibilidades da vivência Biocêntrica como metodologia educativa 

e da prática da Educação Biocêntrica em processos de formação humana no âmbito educativo 

buscando identificar as formas mais eficazes de aplicação da proposta e em que nível estas 

propostas contribuem à ética vista como alteridade que tem como título provisório Educação 

Biocêntrica e Alteridade como acontecimento Ético. Dentre os participantes do GEPEASE e 

da Sala Verde UFS interessados na referida pesquisa como participantes focais, serão sujeitos da 

pesquisa àqueles/as que participarem dos encontros onde serão desenvolvidas as vivencias de 

Educação Biocentrica.  
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O objetivo deste trabalho é Propor caminhos em que processos educativos na formação humana 

contribuam para o desenvolvimento de atitudes e postura ética, elucidando os limites e 

possibilidades da vivência Biocêntrica como metodologia educativa e da prática da Educação 

Biocêntrica em processos de formação humana (na educação formal e não formal) buscando 

identificar as formas mais eficazes de aplicação da proposta e em que nível estas propostas 

contribuem à ética vista como alteridade. 

Para o alcance deste objetivo geral tem-se os seguintes objetivos específicos, estes relacionados 

diretamente à pesquisa de campo: 

1- Identificar quais os principais entraves no alcance dos objetivos propostos pelo grupo da 

pesquisa com relação ao trabalho que realizam, e observar se houveram modificações 

mediante a prática da Educação Biocêntrica, sobre os respectivos entraves; 

 

2- Identificar (e descrever) os efeitos da vivência Biocêntrica com relação às mudanças de 

postura ocorridas nas pessoas e analisar as relação entre tais mudanças pessoais com as 

mudanças no grupo, estas relacionadas aos objetivos por eles elencados no projeto em 

que fazem parte, relacionando tais mudanças, com os pressupostos teóricos buscando 

elucidar a relação entre a metodologia da Educação Biocêntrica e a ética vista como 

alteridade; 

 

3- Identificar as formas mais eficazes da aplicação da vivência Biocêntrica como base 

metodológica da Educação Biocêntrica no âmbito educativo.  

 

A análise das interações pesquisadora-sujeitos da pesquisa, procurará responder às seguintes 

questões (1) quais os limites e possibilidades da vivência Biocêntrica como metodologia 

educativa; (2) quais as formas mais eficazes da aplicabilidade da prática da Educação 

Biocêntrica em processos de formação humana (na educação formal e não formal)? 

Tendo como perspectiva de trabalho propor caminhos em que processos educativos na 

formação humana contribuam para o desenvolvimento de atitudes e postura ética, é também 

objetivo, contribuir para o fortalecimento das ações executadas no GEPEASE e Sala Verde UFS e 

qualificação das relações entre os participantes deste grupo e deles/as com o trabalho que 

realizam, considerando que a realização da pesquisa ao mesmo tempo em que pesquisa também 

contribui, uma vez que estará sendo desenvolvida na perspectiva da Pesquisa Participante. A 

escolha por esta abordagem se dá por ser esta a mais adequada (dada as circunstancias da 

pesquisa), pelo estatuto epistemológico da mesma, e porque se propõe a ser um instrumento de 
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“empowerment”, isto é, procura apoderar de conhecimento e identidade aqueles que dela 

participam. Em outras palavras, é meu pressuposto que a partir da tomada de consciência e 

sensibilização, as pessoas passam a ter mais condições (poder) para tomar decisões e colocar em 

prática o que se propõem. 

Quando a produção do conhecimento em um projeto de pesquisa coletivo, o pesquisador entra 

com seus conhecimentos e a comunidade com seus interesses, provocando possíveis mudanças 

na realidade pesquisada de forma intencional, configura-se uma Pesquisa Participante.  

 

Os procedimentos utilizados para a pesquisa serão: Observações, observação participante, 

entrevistas abertas e semi-estruturadas, questionários semi estruturados, diário de 

Campo, fotografias, reuniões e sessões individuais com os participantes e 

fundamentalmente os exercícios de Biodança (vivências de Educação, Biocêntrica). A 

análise do processo de pesquisa será realizada mediante os Três movimentos da Participação 

Pesquisante e a Abordagem Fenomenológica. 

 

O Processo de Pesquisa acontecerá mediante a elaboração da proposta de trabalho com o grupo 

focal, cujos principais compromissos com relação à pesquisa serão participar e vivenciar a 

metodologia proposta e analisá-la juntamente com a pesquisadora. 

Em contrapartida por decorrência da pesquisa participante o grupo irá subsidiar-se com o 

trabalho da pesquisa e da pesquisadora. A atuação desta parceria corresponderá à contribuição 

com o trabalho realizado pelo grupo, através de palestras e oficinas, ministradas pela 

pesquisadora, bem como acompanhamento das atividades de planejamento e avaliação com a 

equipe na universidade, e execução com os educadores de um dos municípios envolvidos. 

O termo de consentimento informado (em anexo) deverá ser assinado indicando se o/a 

participante deseja que sua identidade seja revelada ou não. 

Caso haja interesse em participar da pesquisa, ou necessitarem de maiores esclarecimentos 

sobre a mesma, ou tenham outra dúvida, entrem em contato comigo. 

 
Grata, 

Carla Jeane Helfemsteller Coelho 
e mail: ccfilos2@yahoo.com.br 
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Anexo 2 - Termo de Consentimento Informado para Participação na 
Pesquisa de Campo 
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Anexo 3- Termo de Consentimento Informado para uso da Imagem em 
fotografia 
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Anexo 4 - Consentimento da Coordenação para realização da pesquisa no 
GEPEASE e Sala Verde – UFS 

 

 

 

  



426 

Anexo 5 - O Retiro Pedagógico 

 

O Retiro Pedagógico 

 

A fim de proporcionar a efetiva participação do grupo na análise da investigação, 

ou seja, para que os participantes olhassem junto com a pesquisadora e com ela 

contribuíssem, através de suas percepções sobre o que emerge no grupo, relacionado 

aos seus objetivos, foram apresentadas ao grupo, as primeiras percepções decorrentes 

da OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE (OP). 

 

Para análise dos participantes sobre as impressões da pesquisadora, foi 

desenvolvido com o grupo, nos dias 1 e 2 de março de 2008 a metodologia do Retiro 

Pedagógico. 

 

Esta abordagem metodológica visa aproveitar a vivência e interações 

estabelecidas entre os participantes do coletivo de forma integral e grupal, captando as 

ações espontâneas que ocorrem e aproveitando-as, refletindo sobre elas e as 

relacionando com as ações realizadas no âmbito profissional sendo consideradas para o 

planejamento, ação e avaliação para futuras ações. Por isso, situa-se adequada para o 

que se objetivava nesta etapa da pesquisa de campo. 

 

Neste caso a partir do objetivo primeiro de um Retiro Pedagógico, o de trazer à 

tona a manifestação espontânea de cada um a fim de captar e ressaltar os principais 

talentos singulares (no que se refere aos objetivos do trabalho desenvolvido naquele 

grupo), a fim de otimizar a contribuição individual na participação coletiva  relacionada 

as especificidades do trabalho que é desenvolvido pelo grupo, relacionando as 

atividades espontâneas individuais no coletivo, com as atividades profissionais 

desenvolvidas no projeto que o fazem estar juntos, para este Retiro Pedagógico traçou-

se o seguinte objetivo geral seguido de seus objetivos específicos: 
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Objetivo deste Retiro Pedagógico: 

Desenvolver a pesquisa de campo proposta pela pesquisadora Carla Coelho que visa 

atingir os seguintes objetivos com o grupo participante: 

Ampliar a capacidade de realização de trabalhos coletivos na atuação dos participantes 

do GEPEASE e Projeto Sala Verde-UFS; 

Desenvolver a integração e proximidade entre os integrantes da equipe e destes com o 

projeto que se propõe a desenvolver; 

Adquirir maior conhecimento e desenvoltura com técnicas, dinâmicas e ferramentas que 

os capacitem a assumir maior compromisso com o projeto e efetivar seu compromisso 

com ações práticas e efetivas; 

Promover o autoconhecimento e conhecimento do coletivo com relação aos talentos 

individuais a fim de otimizar a participação de cada um no coletivo; 

Investigar os impactos que a Metodologia da Educação Biocêntrica provoca neste grupo 

de estudo, pesquisa e praticas pedagógicas com a Educação Ambiental; 

Investigar os efeitos da vivência Biocêntrica nos participantes.  

 

As Ações de Pesquisa desenvolvidas no Retiro Pedagógico 

1. Apresentação do Projeto de Pesquisa (para nivelamento de conhecimento do 

grupo); 

2. Apresentação do mapeamento obtido a partir das Observações Descritivas 

Gerais (ODG); 

3.Realização dos Exercícios de Biodanza visando a vivência Biocêntrica;  

4. Apresentação da sistematização das primeiras percepções a partir da OP 

5-. Realização do diagnostico coletivo vivencial - metodologia para auto-percepção 

do grupo e análise coletiva das considerações obtidas na OP 
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6. Elaboração e sistematização participativa das considerações coletivas 

resultantes da OP  

 

Procedimento de análise das elaborações da OP (Questões Problemas) por parte 

dos integrantes do Grupo de Pesquisa 

 

Para que os participantes pudessem analisar cuidadosamente os as 

considerações levantadas pela pesquisadora, e assim tecer seus pareceres a respeito 

delas, foi realizado um Diagnostico vivencial visando conhecer as idéias, as opiniões e a 

sensação dos participantes, com relação ao grupo, a fim de analisar o que foi detectado 

na OP. 

 

Metodologia do diagnostico vivencial para análise dos participantes com relação às OP 

 

 

O grupo dividiu-se, em subgrupos.  
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Enquanto preparava a refeição coletivamente, ao organizar e preparar os 

ingredientes, colocando a mão na massa, o subgrupo ia respondendo as seguintes 

questões: 

1. Quais as razões (motivos) para estares no GEPEASE e na Sala Verde da UFS? 

2. Como tu te se sentes participando do GEPEASE e do grupo da Sala Verde – UFS? 

3. Quais as tuas expectativas (sonhos) com relação ao trabalho realizado nestes 

grupos? 

4. O que considera negativo com relação trabalho realizado pelos grupos? 

5. Quais alternativas sugeridas para superar os aspectos negativos identificados? 

 

Síntese das Respostas apresentadas pelos grupos: 

 

GRUPO CARANGUEJO 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 

Razões para 
estarem no 
Grupo 

Como se sente 
participando do grupo 

Expectativas com relação 
ao trabalho realizado 

Aspectos negativos 
no trabalho do 
grupo 

Alternativas 
para 
superação dos 
aspectos 
negativos 

Ideologia 
Trabalho com 
EA 
Troca de 
Experiências 
Aprendizado SV 
e GEPEASE 
Interesse 

Não se sente integrada 
Sente-se chata 
Segmentados grupos 
SV e GEPEASE 
Sente-se distante 
Falta de 
informação/comunicaç
ão 

Aprendizado Coletivo 
Prática + planejamento 
Interação 
Grupo coeso 
 

Muita 
discussão/reflexão 
= pouca prática, 
ação/aproveitamen
to 
Falta de 
planejamento e 
interação 

Divisão de 
tarefas 
durante 
reunião; 
Horários 
reservado e 
limitado para 
efetivação da 
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  pauta; 
Fortaleciment
o; 
Buscar outros 
espaços de 
discussão. 

GRUPO GOLFINHO 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 

Razões para 
estarem no 
Grupo 

Como se sente 
participando do grupo 

Expectativas com relação 
ao trabalho realizado 

Aspectos negativos 
no trabalho do 
grupo 

Alternativas 
para 
superação dos 
aspectos 
negativos 

Alternativa; 
Opção; 
Ação; 
Interesse; 
Possibilidade 
de 
interação/troca
s. 
 

Instável; 
Impotente; 
Ausente; 
Angustiado; 
Esperançoso. 
 

Amadurecimento; 
Organizar-se; 
Extensão EA Informal; 
Compromisso/engajamen
to; 
Livro – prática/teoria 
 

Falta de 
engajamento; 
Falta comunicação; 
Falta Pesquisa; 
Falta 
monitoramento 

Divisão de 
funções; 
Melhorar a 
comunicação; 
Elaboração de 
novas 
pesquisas e 
coordenadore
s para 
acompanhar 
cada pesquisa; 
Aumentar o 
número de 
encontros 
como esse. 

GRUPO MACACOS 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 

Razões para 
estarem no 
Grupo 

Como se sente 
participando do grupo 

Expectativas com relação 
ao trabalho realizado 

Aspectos negativos 
no trabalho do 
grupo 

Alternativas 
para 
superação dos 
aspectos 
negativos 

Embasamento 
teórico para as 
discussões na 
problemática 
ambiental; 
Formação 
pessoal e 
profissional; 
 

Liberdade de 
expressão 
proporcionada pela 
relação não 
hierarquizada do 
grupo; 
 

Harmonização do grupo; 
Maior relação entre teoria 
e prática; 
Pesquisa; 
Socializar experiências de 
projetos desenvolvidos 
pelos componentes do 
grupo. 

A programação das 
reuniões. 
As pautas não são 
discutidas. 
 

Melhorar o 
posicionament
o do grupo em 
assuntos 
locais. 
Exemplo: a 
questão da 
transposição 
do São 
Francisco. 
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Após responder as questões, enquanto o alimento estava cozinhando, cada 

subgrupo, de posse das anotações da pesquisadora dialogou estabelecendo relações 

entre seus apontamentos e os da pesquisadora. Uma roda se abriu com a presença de 

todos os subgrupos onde foi socializado as elaborações realizadas as quais tinham sido 

sistematizadas por escrito. 

 

 

 

 

 



432 

 

 

Resultado da análise dos participantes sobre os registros da pesquisadora fruto das 

observações realizadas: 

 

O grupo corroborou com a análise da Observação participante, reconhecendo a 

existência dos problemas detectados, acrescentando elementos expostos nas respostas 

apresentadas anteriormente e trabalhadas ao longo do processo de pesquisa. A partir do 

que foi discutido e elaborado, o grupo identificou com mais clareza e objetividade 

como os principais entraves que obstaculizam o alcance de alguns de seus 

objetivos, os seguintes aspectos: 

 

C) Dificuldades em conseguir reunir os próprios membros do 

grupo do projeto nos dias e horários por eles mesmos acordados; 

D) Dificuldade de colocar em prática algumas ações propostas 

pelo próprio grupo, tais como: dificuldade no envio de material e 

estudo prévio de textos, discussão dos textos nas reuniões e 

cumprimento das pautas estabelecidas, organização e sistematização 

das ações realizadas (mediante registro de reuniões, por exemplo), e 

execução de ações externas relacionadas aos objetivos dos referidos 

grupos. Ações estas que efetivariam a finalidade do GEPEASE e Sala 

Verde – UFS. 

 

A partir destas elaborações definiu-se a intervenção vivencial visando a 

superação dos obstáculos por meio da Metodologia Biocêntrica a qual ao mesmo tempo 

também se constituiria estratégia a ser investigada e analisada de acordo com os 

objetivos da investigação empírica na pesquisa. 
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A Vivência Biocêntrica: Instrumento principal da MEB: 

A partir deste momento, a Pesquisa se estreitou com a realização sistemática dos 

exercícios de Biodanza (objetivando a Vivência Biocêntrica) por parte dos sujeitos 

participantes, a fim de se proceder com a pesquisa de campo, ou seja: analisar os efeitos 

da Vivência de Biodança, frente às possíveis modificações neste grupo, relacionadas 

principalmente aos Problemas reconhecidos agora por todo o grupo participante. 

 

Neste Retiro Pedagógico foi realizada a seguinte seqüência de exercícios de 

Biodanza: 

 

 Exercício Música 

1. Roda de Integração Inicial Samba de Quintal – Beth Carvalho 

2. Caminhar Fisiológico Traditional Jazz Band:  “Doctor Jazz” 

3. Coordenação Rítmica em Pares, com 

trocas 

Traditional Jazz Band:  “El Hombre que Amo” 

4. Fluidez, Seqüência e Dança Livre George Harrison:  “Isn’it a Pity” 

5. Movimento Segmentar de Pescoço The Beatles:  “Because” 

6. Movimento Segmentar de Ombros Common Threads – Bob McFerrin 

7. Trocas de abraços com cuidado Ciranda da lua 

8. Introspecção Som da natureza 

9. Caminhar confiando Temptation 

10.Encontros com fluidez Entre as coisas mais lindas Nando Reis 

11.Roda das Transformações F. Salieri:  “Andante della Tempestá di Mare” 

12.Roda de Celebração Vivaldi:  “A Primavera – 1º Movimento” 
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Anexo 6 - Perscrutação participativa das elaborações 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED 

Programa de Pesquisa e Pós Graduação  

Linha de pesquisa: L 4. Educação e Diversidade 

Doutoranda/Pesquisadora: Carla Jeane Helfemsteller Coelho 

Pesquisa com o GEPEASE e Sala Verde - UFS 

 

Dinâmica de avaliação e Planejamento do trabalho realizado no GEPEASE e Sala Verde bem como da participação de cada um. E avaliação, perscrutação e 

considerações sobre os produtos decorrentes do Retiro Pedagógico 

Metodologia: Foram colocadas tarjetas em um painel com propósito de serem preenchidas pelos participantes com respostas às questões apresentadas no 

quadro abaixo. 
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Resultado da produção coletiva realizada em reunião de 19/03/2008. 

Participaram deste momento: Carla, Ivanilde, Aline, Acássia e Karoline 

1)Os conteúdos transcritos nos quadros estão exatamente como foi escrito pelos participantes, sem mudar nada no texto. 

2)Somente o quadro de Problematização da fala ou explicando o que quer dizer,  está escrito de acordo com a interpretação da pesquisadora após ter 

perguntado ao grupo. 

3)Karoline Coelho Ferreira, está participando recentemente do grupo sendo este seu segundo encontro. Razão pela qual não preencheu o quadro. 

4)Eu, Carla Coelho, participei da dinâmica realizando a orientação da mesma e posterior sistematização deste trabalho. Trabalho este que constitui 

instrumento e dados para a pesquisa do doutorado realizada junto a este grupo. 

 

 

Nome 
Participação no 
projeto 

Aspectos Negativos 
com relação ao 
trabalho realizado no 
GEPEASE e SV 

Sugestões de Alternativas 
para superação dos 
obstáculos 

Problematização das 
falas 
Perscrutação 

Aspectos Positivos Atividades a serem realizadas 
em 2008 

Ivanilde Oliveira 
 
Pesquisadora no 
GEPEASE e 
colaboradora no P. 
Sala Verde-UFS 
 

A) POUCO tempo 
disponibilizado para as 
atividades; 
 
B) Dificuldades na 
comunicação. 

A e B) Reflexão individual e 
grupal  acerca dos motivos 
de estarem participando do 
GEPEASE e Sala Verde; 
 
A)Relacionar as dificuldades 
à própria realidade da 
Educação ambiental; 
 
B) Buscar sempre a 
superação através do 
diálogo e da troca de 
experiência entre os 

A)Por que participo? 
Quais as razões pessoais? 
Levando a priorizar os 
momentos dos encontros; 
 
A) a percepção de que, 
enfrentar estes 
problemas internos, 
assumi-los para tentar 
avançar, nos levaria 
avançar também com 
relação aos problemas 
ambientais- objeto 

� Vontade de superação 
verificada em alguns membros 
do grupo; 
 
� Intervenção através da 
proposta de Educação 
Biocêntrica 

� Intensificar os estudos 
através da especialização em 
Educação ambiental; 

 
� Reuniões específicas 
para o projeto Sala Verde a fim 
de planejar coletivamente as 
ações nos municípios assim 
como avaliar e (re) planejar as 
ações; 

 
� Assumir as 
responsabilidades individuais e 
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participantes; 
 
A)Insistir na superação das 
dificuldades e 
principalmente da 
resistência em relação ao 
uso de novas tecnologias 
como outras formas de 
comunicação, e por 
conseqüência integração, 
reflexão, troca de 
experiências entre os 
membros; 
 
A e B) Assumir 
responsabilidades de forma 
coletiva. 

principal deste grupo. coletivas sobre aceitação de 
colaborar com o projeto de 
pesquisa de doutorado 
desenvolvido no grupo (projeto 
de Carla). 

Aline Lima de 
Oliveira 
 
Monitora Sala 
Verde; 
Aluna de Ciências 
Biológicas-UFS; 
Bolsista de projeto 
realizado pelo 
GEPEASE; 
Participante do 
GEPEASE 
 

A)Flutuação dos 
participantes d grupo; 
 
B)Falta de objetividade 
(pautas de reuniões 

muito extensas com 

relação ao tempo 

disponível nos 

encontros); 

 
C)Baixo número de 
participantes nas 
reuniões; 
 
D)Falta de 
compromisso por parte 
de alguns integrantes; 
 
E)Resistência por parte 

A)Grupo Concreto = 
concretização do grupo 
(consistente); 
 
B)Exercício da objetividade; 
 
C)Alternar dias de reuniões; 
 
D) Atribuir 
responsabilidades; 
 
E)colocar de forma 
diferente as idéias do Sala 
Verde. 

A)Saber mais objetiva e 
efetivamente quem de 
fato está e vai participar; 
 
C) Efetivar a proposta de 
um dia na semana e outro 
no final de semana para 
dar a oportunidade de 
participar quem tem 
dificuldades na semana; 
 
D) Atribuir trabalhos às 
pessoas nominalmente; 
delegar tarefas, partilhar; 
 
E)expressar a proposta de 
forma que se faça 
entender; explicar, 
explicitar a proposta de 

� Encaminhamento dos 
trabalhos dos municípios; 
 
� Compromisso da 
continuidade do trabalho por 
parte de alguns participantes; 
 
� Prosseguimento das 
atividades 

� Culminância dos 
Projetos realizados nos 
municípios; 
 
� Acompanhamento do 
desenvolvimento dos projetos 
nos municípios; 
 
� Mais retiros 
pedagógicos. 
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dos integrantes nos 
municípios a algumas 
idéias do P. Sala Verde. 
 

trabalho principalmente 
nos municípios. 

Acássia Cristina 
Souza 
 
Professora do 
DGE/UFS e 
coordenadora do 
Município de Frei 
Paulo. 

A) Realização de 
atividades com 
participação 
esporádica de alguns 
integrantes da equipe 
GEPEASE e Sala Verde; 
 
B)Documentos não 
preparados em tempo 
hábil, dificultando a 
agilização de ações 
junto aos municípios 
(Sala Verde); 
 
C)Não cumprimento da 
pauta elaborada para 
reunião, e 
principalmente, a não 
retomada da mesma 
na reunião seguinte; 
 
D)Ausência de infra-
estrutura na UFS, que 
por sua vez dificulta a 
integração, o contato 
com a equipe de cada 
município. 
 

A)Superação de alguns 
entraves  e ou 
reestruturação de 
atividades entre os 
participantes para terem 
condições de efetivamente 
participar (vivência- 
experiência- contribuir); 
 
B) Agilizar procedimentos 
administrativos; 
 
c) Dar continuidade a pauta 
de reunião que não foi 
concluída na reunião 
seguinte. 
 
D) Usufruir ao menos do 
que há disponível na casa 
como telefone quando se 
faz necessário ligar para os 
municípios; 

A) verificar o que, quais 
problemas estão 
efetivamente 
ocasionando a ausência 
das pessoas que fazem 
parte dos projetos, para 
procurar resolver – como, 
(por exemplo, alternativas 
de dias e horários); 
 
B) Reorganizar nossa 
estrutura; delegar tarefas; 
 
c) Assumir coletivamente 
a continuidade dos 
trabalhos, mesmo por 
aqueles que não 
estiveram presentes na 
reunião anterior. 

Propicia conviver- conhecer o 
outro, identificando diferenças 
que representam o indivíduo, o 
ser, que por sua vez são 
fundamentais para contribuir e 
formar. Interagir no coletivo; 

Influi na capacidade – 
condições de superar 
obstáculos; 

Liberdade para expressar 
opinião, posicionamento sobre 
o andamento das atividades, ou 
seja, programação em curso. 

 
� Também sobre os 
temas que compõem e ou 
permeiam as pautas cotidianas. 

� Fortalecer ações nos 
municípios, com a efetiva 
participação daqueles que 
“fazem” o município; 
 
� Leitura e discussão de 
textos e ou outros materiais 
teóricos que possam 
fundamentar posturas diárias e a 
elaboração de documentos 
acadêmicos (artigos, por 
exemplo); 
 
� Seminário Interno no 
segundo semestre, com a efetiva 
presença e participação dos 
municípios e de toda a equipe 
GEPEASE- Sala Verde da UFS. 
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Anexo 7 - Questionários 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED 

 

Programa de Pesquisa e Pós Graduação  
Linha de pesquisa: L 4. Educação e Diversidade 
Doutoranda: Carla Jeane Helfemsteller Coelho. 

 
 

PESQUISA DE CAMPO COM O GEPEASE E SALA VERDE - UFS 

QUESTIONÁRIO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE NA PESQUISA: 

NOME:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

O QUE FAZ NO GEPEASE E Projeto Sala Verde-

UFS?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

As primeiras observações realizadas possibilitaram a percepção de algumas questões 

(problemas) que OBSTACULIZAM a realização do trabalho no GEPEASE e Sala Verde - 

UFS 

Analise, por favor, as questões problemas e posicione-se sobre elas:  

Observações: Havendo necessidade, amplie o espaço de resposta, utilizando o verso da folha 

ou folhas em anexo. 
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Questões Problemas apontadas coletivamente com/ pelo grupo: 

E) Dificuldades em conseguir reunir os próprios membros do 

grupo do projeto nos dias e horários por eles mesmos acordados; 

F) Dificuldade de colocar em prática algumas ações propostas 

pelo próprio grupo, tais como: dificuldade no envio de material e 

estudo prévio de textos, discussão dos textos nas reuniões e 

cumprimento das pautas estabelecidas, organização e sistematização 

das ações realizadas (mediante registro de reuniões, por exemplo), e 

execução de ações externas relacionadas aos objetivos dos referidos 

grupos. Ações estas que efetivariam a finalidade do GEPEASE e Sala 

Verde – UFS. 

 

Após sua análise escreva seus comentários sobre cada uma delas 

Comententarios______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

O trabalho de pesquisa então consistirá em acompanhar o grupo, propondo intervenções (que 

se constituirão instrumentos de coleta e análise de dados) mediante a metodologia da 

Educação Biocêntrica -MEB principalmente a vivência Biocêntrica, investigando assim, os 

resultados obtidos  mediante intervenção através desta metodologia. 
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Para efeitos de análise, ao final do trabalho, pretende-se verificar se houveram modificações 

principalmente relacionadas aos problemas ora apresentados e referendados pelo grupo, 

bem como analisar os demais fenômenos que provavelmente se apresentarão, tendo estes 

últimos, lugar tão importante ou mais, nos dados coletados, dependendo da relevância dos 

mesmos, como elementos a serem analisados. 

 

MODIFICAÇÕES ESPERADAS 

Analise, por favor, as modificações esperadas e teça comentários sobre elas com relação 

à pertinência no projeto e viabilidade das mesmas.  

 

• Identificação das razões dos obstáculos e proposição de alternativas; 

Comentários:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

• Encontro de soluções criativas para os problemas que obstaculizam o trabalho: 

(proposição de temas para o trabalho, leitura e estudo efetivo dos textos, participação 

efetiva dos participantes no grupo (com questionamentos e contribuições, troca de 

experiências e produção de novos conhecimentos);  

Comentários:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

• Capacidade em assumir a necessidade de mudanças de objetivos e ou 

estratégias se for o caso, e de propor alternativas viáveis. 

Comentários:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

• Assumir as alternativas propostas, efetivando sua implementação.  

Comentários:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Obrigada por participar desta pesquisa! 

Carla Coelho 
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Anexo 8 - Entrevista 

 

Pesquisa de doutorado 

 

Educação Biocêntrica e Alteridade como acontecimento Ético. 

 

Pesquisadora: Carla Jeane Helfemsteller Coelho 

Pesquisadora CNPq PPGE/FACED/UFBA 

Local da Pesquisa: Grupo de Estudos e pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe (GEPEASE) e Sala 

Verde – UFS 

 

 

Entrevista 

 

Identificação do Pesquisador 

 

Nome:  

Data da entrevista:  

 

O que tu faz no GEPESE e Sala Verde da UFS? 

 

Já fez ou faz Biodança?  

 

É importante que  tu me descrevas, o mais detalhadamente possível, o que em tua opinião foi mais 

marcante nas vivências de Biodança realizadas nesta pesquisa  
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Anexo 9 - Síntese dos depoimentos decorrentes das entrevistas 
 

Síntese dos depoimentos decorrentes da entrevista 

Débora “Uma dança que trabalha o corpo. Que mexe 

o corpo. Relaxa o corpo. A música é suave. 

Agradável”. 

Leizitânea “Envolve os sentidos e a relação com o 

outro”. 

Inez “Proporciona o conhecimento do seu corpo. 

Liberar seus medos; seus monstros”. 

Viviane “A fala, através do corpo. A pessoa se 

comunica com seu corpo” 

Acássia “Representa a linguagem corporal. Cada um 

se expressa para o outro e para si mesmo. 

Um momento que se pode desfrutar. A 

música propicia esta entrega”. 

Ivanilde “Equilíbrio entre mente e corpo. Propiciou 

para mim, a aproximação com o gruo, na 

primeira vez, no Retiro Pedagógico. É 

também uma terapia pessoal que leva a 

transformações”. 

Fernanda “Me chama atenção a reação do corpo 

durante o exercício. O desafio de olhar para o 

outro, tocar no outro e as respostas que o 

corpo vai dando, na medida em que isso vai 

acontecendo”. 
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Anexo 10 - Os Exercícios de Biodanza realizados na Pesquisa de Campo 

Aulas (ou sessões com exercícios de Biodanza visando a vivência Biocêntrica) realizadas ao 
longo da Pesquisa de Campo 

(Sessão Nº1 - Data: 02/03/2008 - Retiro Pedagógico)  

Sessão N0 2 Data: 19/03/2008 

 Exercício Música 

1 - Roda de Integração Inicial Milton Nascimento:  “Estamos Chegando” 

2 - Caminhar Fisiológico Traditional Jazz Band:  “Doctor Jazz” 

3 - Coordenação Rítmica em Pares, com 

trocas 

Traditional Jazz Band:  “El Hombre que Amo” 

4 - Variações Rítmicas Traditional Jazz Band:  “Tiger Rag” 

5 - Fluidez, Seqüência e Dança Livre George Harrison:  “Isn’it a Pity” 

6 - Movimento Segmentar de Pescoço The Beatles:  “Because” 

7 - Movimento Segmentar de Ombros Idem 

8 - Dança do Leque Chinês Elis Regina:  “Fascinação” 

9 - Roda das Transformações F. Salieri:  “Andante della Tempestá di Mare” 

10 - Roda de Celebração Vivaldi:  “A Primavera – 1º Movimento” 

 

Sessão Nº3 Data: 06/04/2008  

 Exercício Música 

1 - Roda de Integração Inicial Carpenters:  “Rainy Days and Mondays” 

2 - Caminhar com Motivação Afetiva Beatles:  “Hello Goodbye” 

3 - Caminhar para o Outro Idem 

4 - Sincronização Rítmica em Pares, com 

trocas 
Traditional Jazz Band:  “Ain’t She Sweet” 

 
5 - Jogos de Vitalidade Beth Carvalho:  “Saco de Feijão” 

6 - Fluidez, Seqüência 1 George Harrison;  “Isn’t it a Pity” 

7 - Dança de Fluidez com Imagens Zamfir:  “She” 

8 - Dança de Eutonia Glück:  “Dance of the Blessed Spirits” 

9 - Encontros de Mãos e Olhares Maria Creuza: “Amora” 

10 - Roda de Embalo Bobby McFerrin:  “Common Threads” 

11 - Roda de Ativação Progressiva e Cele-

bração 

George Harrison:  “I’d Have You Anytime”  

                         e “Give me Love” 
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Aprofundando aos poucos: Sessão Nº4 Data: 18/05/2008 Criatividade 

 Exercício Música 

1 - Roda de Integração Inicial “Free as a Bird”,  The Beatles. 

2 - Sincronização Rítmica em Pares. “Ja-Da”, Traditional Jazz Band e 

  “Oh Lady be Good”, Benny Goodman 

3 - Dança Yang “Crime of the Century, Supertramp. 

4 - Dança Yin “Dance of the Blessed Spirits”, Glück. 

5 - Dança Yin-Yang “Sinfonia Nº5, 1º Mov.”, L. Van Beethoven 

6 - Encontros “Doce Presença”, Nana Caymmi. 

7 - Dança de Expressão de Emoções “Unforgettable”, Aretha Franklin. 

8 - Acariciamento Recíproco das Mãos, em 
pares 

“Para Dizer Adeus”, Tom Jobim 

9 - Roda de Embalo “Magia de Amor”, J. P. Posit. 

10 - Roda de Ativação Progressiva “Andante Cantabile”, Haydn 

11 - Roda de Celebração “A Primavera, 1º Mov.”, Vivaldi 

 

Sessão N0 5 vitalidade Data: 20/07/08 

 Exercício Música 

1 - Roda de Integração “Queixa”, Caetano Veloso 

2 - Caminhar no Ritmo “Hello Dolly”  Traditional Jazz Band 

3 - Coordenação Rítmica a Dois “El Hombre que Amo”,  Traditional Jazz Band 

4 - Jogos de Vitalidade com Ritmo Tropical “Aquarela Brasileira”,  Emilio Santiago 

5 - Dança Rítmica Expressiva “Mac The Knife”, Ella Fitzgerald 

6 - Dança de Conexão com a Própria Força “Danças Polovesianas do Príncipe Igor”,  
   Borodin 

7 - Encontros “Eu sei que vou te Amar” e 

  
“Minha Namorada”, Maria Creuza, Vinícius de 
Moraes e Toquinho 

8 - Grupo Compacto de Embalo “Magia de Amor”, J. P. Posit 

9 - Roda de Ativação Progressiva “Sete Mil Vezes”, Caetano Veloso 

  “Coqueiro de Itapoã”, Caetano Veloso 

  “Trem das Cores”, Caetano Veloso 

  “O Mar Serenou”, Clara Nunes. 
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Sessão N 6 Data: 31/08/2008 Afetividade 

Linha de Afetividade: 

A vivência de Afetividade é suave, com poucos exercícios de ativação. A seqüência de exercícios deve 

estimular progressivamente a comunicação afetiva, a comunhão e a solidariedade. O objetivo é 

alcançado mais para o final da sessão, antes da ativação. 

 Exercício Música 

1 - Roda de Integração Inicial “We’ve only just begun”, Carpenters. 

2 - Caminhar com Motivação Afetiva “Hello Goodbye”, The Beatles. 

3 - Sincronização Melódica em Pares “Blue Moon”, Ella Fitzgerald. 

4 - Rodas Concêntricas de Olhares “Clair de Lune”, C. Debussy. 

5 - Encontros “Impromptu Op.90, Nº 3:  Andante”, Franz 
Schubert. 

6 - Dar e Receber Continente, no solo “Photographs”, Nana Mouskouri ou 

  “Ponteio”,  W. Branco. 

7 - Roda de Embalo “Common Threads”, Bobby McFerrin 

8 - Grupo Compacto de Embalo “Pode Entrar”, Fafá de Belém 

9 - Roda de Ativação Moderada “Canto do Povo de um Lugar”, Caetano Veloso  

  “Morena Flor”, Maria Creuza 
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