Ana Rita Mello de Azevedo
A
Rezende
Luzia Schmitd
S
Carvalho

Educação Ambiental na Educação
ducação Infantil:
Prática, Realidade
ealidade e Desafios

MONOGRAFIA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS

Rio de Janeiro
2014

ii

Ana Rita Mello de Azevedo Rezende
Luzia Schmitd Carvalho

Educação Ambiental na Educação Infantil:
Prática, Realidade e Desafios

Monografia de especialização
Monografia apresentada ao Programa de Pós-graduação
Pós
da PUC-Rio
Rio como requisito parcial para obtenção do título
de Especialista em Educação Infantil e Perspectivas para
o trabalho.

Orientadora: Maria Leonor Pio Borges de Toledo
Rio de Janeiro
Setembro de 2014

iii

Aos professores que tanto nos ensinaram durante as aulas do curso, na abordagem
de temas relevantes e principalmente inquietantes sobre a nossa educação,
fundamentalmente a Educação Infantil. Em especial à nossa orientadora Maria
Leonor Pio Borges de Toledo com admiração, pelo comprometimento e
conhecimento compartilhado para a realização desse trabalho.
Às amigas e idealizadoras do Projeto Embaúba, Marcela Zarur e Bárbara Rustum,
que autorizaram a realização do trabalho de campo na horta do CIEP Presidente
Agostinho Neto, e nos presentearam com seus conhecimentos e depoimentos.
Aos nossos familiares, amigos, marido, filhos, nora, por nos apoiarem e respeitarem
nossa dedicação aos estudos e ao tempo disponibilizado para a realização deste
trabalho.
Por fim, agradecemos uma à outra, que muito além desta importante parceria,
partilhamos os mesmos ideais conservacionistas e educacionais, temos
sensibilidade e um desejo comum de mudanças, o que para nós já é um grande
passo para que sejam feitas as transformações necessárias para que não
caminhemos para o caos e a deterioração.

iv

RESUMO
O presente trabalho propõe-se a investigar como a educação ambiental está sendo
trabalhada na Educação Infantil e quais as principais dificuldades encontradas para
se implantar este temana Educação Infantil. Pretende-se tambémpensar sobreas
seguintes questões: Como e por quê deve ser desenvolvida a educação ambiental
na educação infantil e que ações pedagógicas podem ser desenvolvidas nas escolas
para valorizar a interação das crianças com o Meio Ambiente? Pode a Educação
Ambiental na Educação Infantil promover o crescimento de uma população
preocupada com o bem estar do Planeta? Para tanto, optou-se por uma pesquisa
bibliográfica conjugada com um estudo de caso em uma escola pública no Rio de
Janeiro, onde vem sendo desenvolvido um projeto socioambiental, com a criação de
uma horta no interior da escola. Um projeto multidisciplinar, que viabiliza uma gama
de conhecimentos e a aproximação das crianças com o Meio Ambiente. Também
foram realizadas entrevistascom profissionais que estão envolvidos no supracitado
Projeto.
Palavras-chave: Educação Infantil. Educação Ambiental. Práticas
inovadoras.Formação do cidadão.Concepção de infância. Preservação.
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Introdução

As inquietações em torno do tema Educação Ambiental na Educação Infantil fazem
parte das nossas vidas.
Luzia é formada em Letras (Português e Literatura) e leciona esta disciplina em uma
escola da rede privada, e por determinação da Lei da Política Nacional de Educação
Ambiental, é delimitada à ela a missão de trabalhar o tema Educação Ambiental em sua
disciplina em caráter interdisciplinar. Por não possuir formação para trabalhar com o tema em
questão, sentiu-se despreparada, e assim, resolveu se aperfeiçoar e por conta disto cursou
uma Pós Graduação Lato Senso em Educação Ambiental, percebendo a necessidade de
realizar uma pesquisa sobre o assunto, acreditando que este tema precisa ser mais
desenvolvido.Ciente de que a Educação Ambiental é um processo contínuo que necessita de
projetos e cursos de capacitação de professores para que estes sejam capazes de conjugar
alguns princípios básicos da Educação Ambiental aliados a sua proposta pedagógica,
considera a questão ambiental decisiva para o futuro da humanidade.
Já Ana Rita é formada em Ciências Biológicas, e por não estar ligada à área
pedagógica, adquiriu conhecimento nesta especialização, fato que a inquietou e a motivou a
procurar um maior entendimento das questões relacionadas aos temas referentes à infância e a
Educação Infantil e ao Meio Ambiente. Defende a idéia de que a Educação Ambiental,
quando desenvolvida de forma adequada para a faixa etária em questão, tem um papel
fundamental no conhecimento amplo e social, já que o homem faz parte e interage de forma
permanente com o meio em que vive.
Acreditamos que questões como a sustentabilidade, tão discutida nos tempos atuais,
podem ser trabalhadas desde a primeira etapa da educação básica, sendo este o ambiente de
maior interação, onde as crianças experimentam suas relações com adultos, outras crianças, e
o meio na qual fazem parte. Neste contexto, há um grande interesse em desenvolver um
trabalho sobre as vantagens e possibilidades da disciplina Educação Ambiental na Educação
Infantil. Percebemos também a necessidade de analisar por meio de um estudo de caso, um
trabalho realizado em uma escola pública no Rio de Janeiro, onde vem sendo desenvolvido
um projeto socioambiental, denominado Projeto Embaúba com a criação de uma horta no
interior da escola. Trata-se de um trabalho multidisciplinar, que viabiliza uma gama de
conhecimentos e a aproximação das crianças com o Meio Ambiente.
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Durante as caronas no retorno para casa após o final das aulas deste Curso de
especialização, percebemos que o mesmo problema nos inquietava e assim decidimos
juntarmos forças para realizar esta pesquisa.
Mediante estes pressupostos, levantamos as questões: Como e por quê deve ser
desenvolvida a educação ambiental na educação infantil e que ações pedagógicas podem ser
desenvolvidas nas escolas para valorizar a interação das crianças com o Meio Ambiente?
Pode a Educação Ambiental na Educação Infantil promover o crescimento de uma população
preocupada com o bem estar do Planeta?
Precisamos ir em busca destas inquietações. Reforçamos as palavras de Lea Tiriba ao
afirmar que, as crianças são a nossa espécie se renovando sobre a Terra e, há assim, a
responsabilidade de ajudar as novas gerações a viver de forma sustentável (TIRIBA, 2003).
Consoante com o Artigo 2º da Política Nacional de Educação Ambiental, que
apresenta a “Educação Ambiental como um componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não-formal”. Concorda-se com o dever de trabalhar a
Educação Ambiental nas escolas de forma ampla e integrada com as demais disciplinas do
conhecimento, em consonância com as leis relacionadas à questão ambiental.
Contudo, a inquietação persiste. É preciso então, capacitar os profissionais de
educação para trabalhar de forma articulada. Caso contrário a educação ambiental será
deixada para segundo plano, uma vez que cada professor prioriza o assunto relacionado à sua
matéria específica, até por não estar preparado para abordar o tema ambiental em sala de aula.
Um professor de matemática, por exemplo, ao ministrar a sua aula, irá se preocupar com o seu
conteúdo específico, podendo o tema em questão aparecer em alguma problematização, ou até
mesmo ao final da aula, porém nunca com a importância requerida. Assim, torna-se
necessário de acordo com Dias (1998), para o desenvolvimento da Educação Ambiental, que
os profissionais sejam capacitados para que as informações passadas para as crianças sejam
adequadas, pois o “treinamento do pessoal docente é o fator principal no desenvolvimento da
Educação Ambiental. A aplicação de programas adequados e o próprio uso dos materiais de
ensino só serão possíveis se os docentes tiveram acesso a treinamento, tanto em conteúdos
quanto em métodos” (DIAS, 1998, p. 88).
A meta principal da Educação Ambiental na Educação Infantil é sensibilizar os
cidadãos desde cedo sobre a preservação do Meio Ambiente. Nesta perspectiva os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) MEC, 1997) percebem “Que a transformação da cidadania
inicia com a criança na educação infantil e sequência no ensino fundamental. Cresce a
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necessidade de organizar o ensino para que este tema perpasse as diversas disciplinas e tornese conhecimento” (BRASIL, 1997, p.108).
Neste sentido, a Educação Ambiental assume importante função, à medida que
possibilita a conscientização das pessoas para suas práticas e pensamentos diários,
provocando mudanças nos hábitos e comportamentos em função ao modo como se relacionam
com o meio ambiente e outros seres viventes nele. A educação ambiental caracteriza-se por
um processo contínuo, levando o ser humano a compreender e se incluir nos processos de
relação entre a sociedade e a natureza, assim como em pensar mecanismos autossustentáveis
que desafiam a sociedade devastadora da qual fazemos parte. Devido a sua magnitude, tornase indispensável em todos os níveis do aprendizado, devendo ter início na educação Infantil,
considerada a primeira etapa da educação, e de grande importância para o desenvolvimento
humano.
Segundo Muller (2005), as estruturas básicas do pensamento humano são construídas
durante os primeiros anos de vida de cada indivíduo. Pois nesta fase se iniciam os processos
de interação com o ambiente e com a sociedade. Desse modo, quanto mais cedo a criança
vivenciar experiências e situações que estimulem relações de respeito e harmonia com o meio
ambiente, maiores serão as chances da mesma perceber-se como parte integrante da natureza,
um ser dependente, e ao mesmo tempo transformador do mundo em que está inserido.
Considerando que a educação é um meio de transformação e mudança da sociedade,
que toda pessoa é responsável pela preservação da natureza e, por consequência, do Planeta e
que as instituições de ensino são fundamentais no processo de formação dos cidadãos
individual e social,considera-se também ser possível pensar numa educação por uma vida
sustentável, como estimulante tanto do entendimento intelectual da ecologia como criador de
vínculos emocionais com a natureza. Pois, segundo Capra (2006, p.15) “ela tem muito mais
probabilidade de fazer com que nossas crianças se tornem cidadãos responsáveis e realmente
preocupados com a sustentabilidade da vida”.
Capra (1999) salienta que existem soluções para os principais problemas de nosso
tempo,algumas delas até mesmo simples. No entanto, reitera o autor, para que isso aconteça, é
preciso uma mudança radical em nossas percepções, no nosso pensamento e nos nossos
valores. A mudança é de fato necessária, e relevante, é por meio desta mudança que se
reconhece a importância da Educação Ambiental no aprendizado da criança.
Neste sentido Toledo (2010) diz que “No cerne da questão ambiental está a
necessidade de mudança da forma como os seres humanos se relacionam com a
natureza”(TOLEDO, 2010. p.13).
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Pensando nesta necessidade de mudança ressaltamos que o termo Meio Ambiente
neste momento, seja talvez o tema em maior evidência no mundo, nas escolas, nas empresas,
nos hospitais, nas igrejas, nos meios de comunicação enfim, existe uma grande preocupação
com o futuro do Planeta.
No entanto, cabe ressaltar que apesar do comprometimento de diferentes instâncias na
preocupação pela busca de soluções para as presentes questões ambientais, trabalhamos no
presente trabalho com o termo sustentabilidade. Este, diferente do termo desenvolvimento
sustentável, caracteriza-se pelas ações e atividades humanas, de forma a suprir as
necessidades atuais, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Em contrapartida, o
termo Desenvolvimento Sustentável caracteriza-se por um modelo, que busca minimizar os
danos causados pelo próprio desenvolvimento, conciliando desenvolvimento econômico com
preservação da natureza. Este princípio, não impede o esgotamento de recursos, mas sim visa
minimizar ou “maquiar”os estragos do nosso atual modelo predatório.
O objetivo geral é investigar como a educação ambiental está sendo trabalhada na
Educação Infantil e quais as principais dificuldades encontradas para se implantar este tema.
Os objetivos específicos são realizar um estudo de caso em uma escola pública no Rio
de Janeiro, onde vem sendo desenvolvido um trabalho de consciência socioambiental, com a
criação de uma horta no interior da escola. Um projeto multidisciplinar, que viabiliza uma
gama de conhecimentos e a aproximação das crianças com o Meio Ambiente. Pretende-se
ainda entrevistar alguns profissionais que estão envolvidos no Projeto, demonstrando as suas
sugestões sobre as principais dificuldades encontradas para se implantar o tema Educação
Ambiental na Educação Infantil em sala de aula e ainda promover uma reflexão sobre a
formação de uma consciência crítica ambiental, de modo a sensibilizar as crianças desde cedo
sobre a importância da preservação do Meio Ambiente.
Para tanto, buscar-se-á o referencial teórico em publicações, artigos científicos, na
experiência pessoal das autoras e nas Legislações pertinentes, destacando-se nestas,
principalmente suas limitações e deficiências. Os levantamentos serão realizados por uma
discussão bibliográfica sistemática da literatura disponível, ou seja, fontes primárias de
informação como livros, artigos, teses, dissertações, monografias, jornais entre outros
referentes ao assunto.
Primeiramente o trabalho apresenta a Introdução, trazendo o tema da pesquisa e sua
abordagem relacionada à Educação Ambiental e a Educação Infantil, bem como a
justificativa, o problema, os objetivos gerais e específicos, a metodologia empregada e a
organização do trabalho.
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O Capítulo 1 aborda os conceitos de educação ambiental demonstrando os marcos
importantes, enfocando a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e o desafio de
concretizá-la nas escolas e apresentando o meio ambiente como tema transversal, e ainda a
Educação Ambiental e os PCNs.
No Capítulo 2 abordamos a Educação Infantil e as Concepções de infância, enfocando
o tema Educação ambiental na Educação Infantil como um Direito da criança e também
discutindo o aprendizado pelas interações.
O Capítulo 3 analisa um estudo de campo aplicado à educação ambiental na Educação
Infantil no Projeto Embaúba do CIEP Presidente Agostinho Neto, onde vem sendo
desenvolvido um projeto socioambiental, com a criação de uma horta no interior da escola.
Na última parte, constam as considerações, onde serão expostas as opiniões a respeito
do tema, nesta parte consta uma análise crítica dos resultados obtidos, as observações,
conclusões e considerações das pesquisadoras acerca do tema desenvolvido e dos objetivos
propostos.E por fim, as referências bibliográficas.
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1
Educação ambiental: conceitos e abordagens

No Art. 5o da Lei no 9.795 da educação ambiental consta que:
São objetivos fundamentais da educação ambiental: o
desenvolvimento de uma compreensão integrada do
meio ambiente em suas múltiplas e complexas
relações,
envolvendo
aspectos
ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos, culturais e éticos (BRASIL, 1999, p.1).

Segundo Varine (2000, p. 62), "a natureza é um grande patrimônio da sociedade.
Consequentemente, a Educação Ambiental se torna uma prática social, com a preocupação da
preservação dessa sua riqueza".
Anjos (2008) relata que ao se discutir este tema se discute não só a própria natureza,
mas também os fatores sociais e econômicos que causam sua depredação, o desrespeito à
própria vida e a ameaça de extinção de várias espécies, inclusive a espécie humana (ANJOS,
2008).
1.1
A Educação Ambiental: Marcos importantes
O tema Educação Ambiental é um assunto de grande relevância social e emergente,
que deve ser abordado com amplitude e abrangência em todos os aspectos, sejam eles legais,
morais, socioeconômicos, políticos dentre outros. Tanto na comunidade nacional como na
comunidade internacional, a Educação Ambiental deve estar presente em todos os espaços
que educam o cidadão(REIGOTA, 1994).
No Brasil este assunto vem se expandindo em diversos espaços educativos formais e
não formais, pois“A Educação Ambiental é provocadora de mudanças políticas, estimuladora
de uma racionalidade ética e ecológica e promovedora de atitudes e valores pessoais e de
práticas sociais compatíveis com a sustentabilidade da vida na Terra” (VASCONCELLOS,
2009, p. 29).
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Marcos importantes inspiraram a preocupação com a degradação do meio ambiente,
por volta dos anos sessenta, surgiram as primeiras discussões sobre o futuro do Planeta. No
entanto, esse assunto adquiriu relevância a partir dos anos setenta.
De acordo com Medina (1997, p.07) “as crescentes discussões nesta época abordavam
o problema de contaminação e conservação do meio natural, observando a relação existente
entre a pobreza e a degradação do meio ambiente”. O assunto foi tratado com maior
seriedade, foram formuladas leis e aconteceram congressos por todo mundo, a Conferência
de Estocolmo renovou e inspirou alertas importantes sobre a Educação Ambiental, na qual se
estabeleceram princípios norteadores para um programa internacional com um planejamento
de um seminário internacional sobre o tema, que se realizou em Belgrado, em 1975.
Em 1977 ocorreu a Primeira Conferência sobre Educação Ambiental, em Tbilisi,
Geórgia, sendo considerado o mais importante evento para a evolução da Educação
Ambiental no mundo. A Conferência de Tbilisi, como ficou conhecida, contribuiu para
precisar a natureza da Educação Ambiental, definindo seus objetivos, características,
recomendações e estratégias pertinentes ao plano nacional e internacional (MEDINA,1997,
p.07). Na referida conferência foram definidos os objetivos e as estratégias pertinentes em
nível nacional e internacional e também que a Educação Ambiental é um elemento essencial
para uma educação global orientada para a resolução dos problemas por meio da participação
ativa dos educandos na educação formal e não-formal, em favor do bem estar da comunidade
humana.
O Parecer 819/85 de 1985 do MEC reforçou a necessidade da inclusão de conteúdos
ecológicos ao longo do processo de formação do ensino de 1º e 2º graus, integrados a todas as
áreas do conhecimento de forma sistematizada e progressiva, possibilitando a “formação da
consciência ecológica do futuro cidadão” (BRASIL, 1985, p.4).
Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil dedicou o Capítulo VI ao
Meio Ambiente, e no Art. 225, Inciso VI, determina ao “ Poder Público, promover a
Educação Ambiental em todos os níveis de ensino”. Neste mesmo ano foi realizado o
Primeiro Congresso Brasileiro de Educação Ambiental no estado do Rio Grande do Sul.
No contexto internacional no ano de 1987, foi realizado em Moscou, Rússia, o
Congresso Internacional sobre a Educação e Formação Relativas ao meio ambiente,
promovido pela UNESCO, apresentando a estratégia internacional de ação em matéria de
educação e formação ambiental para o década de 90. Os objetivos principais deste evento
foram:
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Formar uma população mundial consciente e preocupada com o
ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito, uma população
que tenha conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as
motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe
permitam trabalhar individualmente para resolver problemas atuais e
impedir que se repitam” (UNESCO, 1971, p.12).

Outro marco importante foi a Conferência Rio-92, realizada no Fórum Global na RioEco 92, na qual foi reafirmado o compromisso crítico da Educação Ambiental no “Tratado de
Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”. Este
evento apresentou também um programa ação para os próximos anos, que ficou conhecido
como Agenda 21 (SOUZA, 2003).
É um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente,
por organizações do sistema das Nações Unidas, governos e pela
sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o
meio ambiente. Além do documento em si, a Agenda 21 é um
processo de planejamento participativo que resulta na análise da
situação atual de um país, estado, município, região, setor e planeja o
futuro de forma socioambientalmente sustentável (SOUZA, 2003,
p.21).

Em 1996, foram lançados pelo Ministério da Educação os “Parâmetros Curriculares”,
propondo que a Educação Ambiental seja discutida no currículo da educação
formal(BRASIL, 1996).
A Lei Federal de Educação Ambiental, de número 9.795, de 1997,instituiu a Política
Nacional de Educação Ambiental no Brasil. De acordo com a referida Lei a Educação
ambiental deve ser um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo
estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo,
em caráter formal e não formal (BRASIL, 1997).
Em 1999, foi promulgada a lei da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA
(lei nº 9795/99), que em seu primeiro e segundo artigos respectivamente conceitua a educação
ambiental como:
Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade (PNEA, lei nº

9795/99).
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A Educação Ambiental deve ser encarada como um
componente essencial e permanente da educação nacional,
tanto no ensino formal quanto no não-formal, devendo
abranger todos os níveis e modalidades de ensino,
englobando, assim, a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental, o Ensino Médio, a Educação Superior, a
Educação Especial, a Educação Profissional e a Educação de
Jovens e Adultos (PNEA, lei nº 9795/99).

A Lei Estadual do estado do Rio de Janeiro de Educação Ambiental, Lei 3325 de 1999
criou o Programa Estadual de Educação Ambiental. Estabelece em seu Artigo 9o a
obrigatoriedade da educação ambiental na educação básica, incluindo a Educação Infantil.
Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos
currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:
I - educação básica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental e
c) ensino médio;
II - educação superior;
III - educação especial;
IV - educação profissional;
V - educação de jovens e adultos. (LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999).
Desde 2001 o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) monitora a presença da Educação Ambiental nas escolas
no Brasil. De acordo com o INEP, em 2003, 61,2% das escolas declararam trabalhar com
Educação Ambiental. Em 2004 este percentual subiu para 94%. As escolas afirmam que
inserem a temática no currículo, em projetos, ou como disciplina específica.
De acordo com Berna (2004, p.18):
O ensino sobre o meio ambiente deve contribuir principalmente para o
exercício da cidadania, estimulando a ação transformadora além de
buscar aprofundar os conhecimentos sobre as questões ambientais de
melhores tecnologias, estimular a mudança de comportamento e a
construção de novos valores éticos menos antropocêntricos
(BERNA,2004, p.18).

A cidade do Rio de janeiro sediou em 2012 a conferência da ONU, conhecida como a
Rio+20, para decidir destino da preservação do planeta. Esta conferência havia sido planejada
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na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, acontecida também no Rio de
Janeiro, em 1992. Vinte anos depois foi realizada aconferência Rio+20 que amparou-se na
Agenda 21, que havia sido elaborada na ECO 92.
No contexto atual, o que se percebe é uma maior consciencientização por parte
da sociedade sobre a presevação do Meio Ambiente com algumas ações de mudança de
atitude, principalmente por conta da Legislação. Exemplo disso é a Lei da Política Nacional
de Educação Ambiental (PNEA) e o desafio de concretizá-la nas escolas, assunto que
passaremos a abordar no próximo ítem.

1.2
A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e o desafio de concretizá-la
nas escolas
APolítica Nacional de Educação Ambiental PNEA (lei nº 9795/99), instituiu a
educação ambiental como obrigatória em todos os níveis de ensino, sendo considerada
urgente e essencial, e conceituada como:
Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade (PNEA, lei nº
9795/99).

Implantar a Educação Ambiental tem se tornado uma tarefa difícil. Existem inúmeros
obstáculos apontados por parte dos professores, dentre eles, destacam-se; as falhas na lei, os
profissionais sem treinamento, o tamanho da escola, o número de alunos e de professores, a
predisposição destes professores em passar por um processo de formação, a vontade da
diretoria de realmente desenvolver um projeto ambiental que vá alterar a rotina na escola,
etc(ANDRADE,2008,p.4).
Para Doll (2007, p.177) “as abordagens pedagógicas pós-modernas sugerem uma
lógica para o desenvolvimento de práticas curriculares articuladas”. Porém, tais abordagens se
resumem a assuntos superficiais especificando apenas os problemas do uso dos recursos
naturais e do equilíbrio dos ecossistemas naturais e deixam de lado a interação do homem
com o Meio Ambiente. Este fato ocorre por não existir profissionais capacitados e motivados
para trabalhar com o tema Educação Ambiental.
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Segundo Guimarães (1995, p.1) é preciso que o educador, ao trabalhar com o tema
educação ambiental na escola, integre a relação do ser humano com o Meio Ambiente, de
forma a sensibilizar a criança em valorizar a natureza. De modo que os assuntos ligados ao
Meio Ambiente e a sustentabilidade perpassem as fronteiras e tornem-se uma compreensão
real e crítica da situação atual do planeta numa visão universal das disciplinas.
São três as dificuldades que precisam ser superadas no processo da efetiva
implementação da Educação Ambiental no âmbito escolar: A primeira é a busca de
alternativas metodológicas que façam convergir o enfoque disciplinar para interdisciplinar. A
segunda consiste numa barreira rígida da estrutura curricular em termos de grade horária,
conteúdos mínimos, avaliação. E por último,

a sensibilização do corpo docente para a

mudança de uma prática estabelecida, frente às dificuldades de novos desafios e
reformulações que exigem trabalho e criatividade (OLIVEIRA, 2009).
Sobre as dificuldades, Bizerril e Faria (2001, p. 61) relatam o depoimento de uma
professora do Distrito Federal que demonstra a dificuldade de se implantar Educação
Ambiental nas escolas:
A gente vê muita resistência. Matérias academicamente mais
importantes têm sempre um espaço muito limitado para tentar
ter uma discussão coletiva na escola. Sinto um certo bloqueio
para me inserir no contexto escolar, com esta hierarquia. Eu
acho que os professores não estão preparados para a
interdisciplinaridade, estão muito fechados(BIZERRIL &
FARIA ,2001, p. 61).
Segundo Sorrentino (1998), os educadores ambientais encontram grandes desafios. De
um lado, o resgate e o desenvolvimento de valores e comportamentos, como confiança,
respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade e iniciativa, e de outro lado, o
estímulo a uma visão global e crítica das questões ambientais promovendo um enfoque
interdisciplinar que resgate e construa saberes.
1.3
O meio ambiente como tema transversal: Educação Ambiental e os PCNs
O meio ambiente, conforme propõe os PCNs, é um tema transversal e sua principal
função é a de contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na
realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada
um e da sociedade local e global. Assim também como:
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Um ensino de qualidade que busca formar cidadãos capazes de
interferir criticamente na realidade para transformá-la deve também
contemplar o desenvolvimento de capacidades que possibilitem
adaptações às complexas condições e alternativas de trabalho que
temos hoje e a lidar com a rapidez na produção e na circulação de
novos conhecimentos e informações, que têm sido avassaladores e
crescentes. A formação escolar deve possibilitar aos alunos condições
para desenvolver competências e consciência profissional, mas não se
restringir ao ensino de habilidades imediatamente demandadas pelo
mercado de trabalho (BRASIL, 1996, p.34).

Deste modo, os conteúdos relacionados ao Meio Ambiente deverão ser integrados ao
currículo escolar por meio da transversalidade, sendo tratados nas diversas áreas do
conhecimento, de modo a impregnar toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, criar uma
visão

global

e

abrangente

da

questão

ambiental(BRASIL,

1996).

Os PCNs apontam grandes “desafios a enfrentar quando se procura direcionar as
ações para a melhoria das condições de vida no mundo. Um deles é relativo à mudança de
atitudes na interação com o patrimônio básico para a vida humana: o meio
ambiente”(BRASIL, 1996). Nos PCNs constam ainda que o ensino deve ser voltado para a
realidade da criança, onde “as situações de ensino devem se organizar de forma a
proporcionar oportunidades para que o aluno possa utilizar o conhecimento sobre o Meio
Ambiente para compreender a sua realidade e atuar sobre ela” (PCNs, 1996, p. 35). A
Educação Ambiental não deve ser feita apenas de informações, deve ser crítica, deve
incomodar, provocar o ser humano, para que esse crie um sentimento em relação ao meio em
que está inserido. Segundo Dias:
Muitas vezes, à educação foi dada a incumbência de ser o agente de
mudanças desejáveis na sociedade, e a ela se acoplaram as educações
[...].Dentre elas, nenhuma tem apelo tão premente e globalizador
quanto a Educação Ambiental [...], e um efeito tão devastador quando
falha no seu objetivo de desenvolvimento da consciência crítica pela
sociedade em relação à problemática ambiental e aos seus aspectos
socioculturais, econômicos, políticos, científicos, tecnológicos
ecológicos e éticos (DIAS, 1998, p 24).

Deste modo, entendemos que trabalhar com a Educação Ambiental como tema
transversal apresenta-se como instrumento fundamental frente às novas diretrizes curriculares
nacionais, em especial a de Educação Infantil.
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2
A Educação Infantil

No Brasil, com a urbanização e a industrialização, intensificadas no início do séc. XX,
as mães trabalhadoras iniciaram os movimentos por creches para transferir os cuidados
maternos à essas instituições que a princípio, tinham apenas um caráter assistencialista e
higienista, além de guardar os filhos dessas mães operárias(KUHLMANN, 2004).
Para Kuhlmann (2004. p.82) a creche para crianças de 0 a 3 anos de idade foi mais do
que um aperfeiçoamento das Casas dos Expostos, que recebiam as crianças abandonadas, "foi
apresentada em substituição ou oposição a esta, para que as mães não abandonassem suas
crianças". Essas creches, cujo oferecimento partiu de iniciativas privadas, passou a ser
assegurada como dever do Estado com a Constituição Federal de 1988, tornando-se um
direito de todas as crianças, como complementação aos cuidados, caso a família faça a opção
pelo serviço.
A partir da LDB (1996) a Educação Infantil foi colocada como a primeira etapa da
Educação Básica. De acordo com novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Infantil (DCNEIs) de 2009, a definição de Educação Infantil ressalta o

seu caráter

institucional e educacional. O caráter educacional é reafirmado ao definir que se trata de um
atendimento feito no período diurno (o que descarta a denominação de creche ou pré-escolas
para outros tipos de atendimentos dos quais as famílias também necessitem), o que é também
reforçado quando assevera que os estabelecimentos que oferecem creches e pré-escolas são
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino(BRASIL, 2010).
A Educação Ambiental entra no contexto da Educação Infantil em 1999, ao ser criada
a Política Nacional de Educação Ambiental, pela Lei no.9.795, a qual estabelece, em seu Art
9 a obrigatoriedade da educação ambiental na educação básica.
É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de
qualidade, sem requisito de seleção. De acordo como Parecer CNE/CEB nº 20/2009,
homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de
9 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2010, p.1).
§ 2° É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que
completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a
matrícula.
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§ 3º As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem
ser matriculadas na Educação Infantil.
§ 5º As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas
às residências das crianças. § 6º É considerada Educação Infantil em
tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e, em
tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas
diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na
instituição. Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil
devem respeitar os seguintes princípios: I – Éticos: da autonomia, da
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao
meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. II
– Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática. III – Estéticos: da sensibilidade, da
criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes
manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010, p.1-2).

Segundo o Parecer CNE/CEB nº 20/2009, Art. 1º:
A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil a serem observadas na organização de
propostas pedagógicas na Educação Infantil. Art. 2º As Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil articulam-se com as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem
princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as
políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e
avaliação de propostas pedagógicas e curriculares (BRASIL, 2010,
p.1).

Guimarães (2012) expõe uma questão instigante para a Educação Infantil no contexto
atual: a relação entre as práticas pedagógicas e as manifestações das crianças.
Podemos afirmar que práticas delineadas somente a partir das
definições dos adultos, estabelecendo temas, atividades e rotinas à
priori correm o risco de assumir um caráter estéril, ou mesmo
impositivo, com ênfase na transmissão, num plano unilateral, ou seja,
dos adultos-professores-educadores para as crianças. Nesse tipo de
prática está implícita uma idéia de criança incompleta, em falta, cujo
desenvolvimento depende das ações dos adultos sobre ela. Trata-se de
uma criança assujeitada. Por outro lado, se consideramos as
manifestações infantis na estruturação de nossos fazeres, o cotidiano
define-se de modo vivo, construído pelos adulto com as crianças, num
plano dialógico. Neste cenário, considera-se a criança como sujeito
social, com idéias e movimentos que contribuem na organização da
vida coletiva, protagonista de relacionamentos de troca com adultos e
outras crianças,. A construção de deste plano no dia a dia é um dos
desafios mais importantes da Educação Infantil hoje(GUIMARÃES,
2012, p.3).
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Desta forma, ressalta Guimarães (2012),entrelaçam-se algumas questões importantes
como a consideração da alteridade da infância, a dimensão dialógica das interações de adultos
e crianças no cotidiano e a perspectiva da criança como produtora de cultura. Assim, o
momento atual é extremamente favorável para um processo de transformação destas
questões, já que a própria Constituição Brasileira (1988) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIl, 2010) propõem uma nova concepção de
infância, assunto que passaremos a abordar a seguir.
2.1
Concepções de infância
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil apontam para uma visão
de criança como “centro do planejamento Curricular” concebendo a criança como:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura (BRASIL,2010).

Para Kramer (1996)a criança pode ser concebida em sua condição como sujeito
histórico e de direitos. Ela se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas à ela
disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos
grupos e contextos culturais nos quais se insere.
De acordo com Zabalza(1998, p. 131):
É preciso ensinar as crianças a viver como membros de uma
coletividade e, portanto, não apenas a desenvolver as potencialidades
individuais, mas a construir também um sentido da responsabilidade
social. O mundo não é apenas o mundo dos outros, é também o mundo
de cada um de nós. Se não respeitarmos o meio ambiente causaremos
tanto dano a nós mesmos como aos outros.

Partindo da concepção da criança como sujeito histórico, Drago & Micarello afirmam
que:
Dessa concepção de infância deriva uma concepção de educação
infantil que busca superar as dicotomias presentes nessa etapa da
educação básica, concebendo ‘a educação infantil como um espaço de
proposta pedagógica, e não como um espaço assistencialista ou de
cuidado. (...) Para essa concepção, a educação infantil se caracteriza
por um trabalho pedagógico alicerçado em bases teóricas e em
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práticas sólidas, que leva em consideração os aspectos globais do
desenvolvimento da criança, inserida num contexto social e histórico.
(DRAGO &MICARELLO, 2005, p. 139).

Segundo Oliveira (2009, p. 81), atualmente é reconhecido o direito de toda criança à
infância “como sujeito social (...) ser ativo na busca do conhecimento, da fantasia e da
criatividade, que possui grande capacidade cognitiva e de sociabilidade”.
Neste sentido a criança como sujeito social tem o direito de zelar pela preservação do
Meio Ambiente e ser ativo na busca de conhecimentos. É preciso dar à criança este direito.
Dentro da concepção de infância deriva uma concepção de educação infantil.
Ressaltamos a importância de compreendermos a articulação entre concepção de infância e de
Educação Infantil atrelada a uma proposta pedagógica ambiental.
2.2
Educação ambiental na Educação Infantil: Direitos da criança
O Parecer CNE/CEB nº 20/2009,consideram que a função sociopolítica e pedagógica
das

unidades

de

Educação

Infantil

inclui

(BRASIL,

2010,

p.2):

a. Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e
sociais.
b. Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das
crianças

com

as

famílias.

c. Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação
de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas.
d. Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes
sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
e. Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a
ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento das relações de
dominação etária socioeconômico etnico-racial, de gênero, regional, lingüística e religiosa.
A Constituição Brasileira, no capítulo dedicado ao meio ambiente, estabelece no artigo
225 o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao
povo, essencial à sadia qualidade devida, impondo-se ao poder público e a coletividade o
dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações(DIAS, 1991).
Considerando o texto acima, percebemos a nescesidade de se perguntar que direção
tomar em relação a educação ambiental na Educação Infantil? Qual o papel dos professores
que atuam junto às crianças? Como educar ambientalmente?
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Tiriba (2002) ao Considerar a importância da escola na vida das crianças, e frente à
necessidade de construção de uma nova sociedade planetária, também se questiona a este
respeito, e formula as seguintes perguntas:
1. quais os sentidos e compromissos fundamentais do trabalho da escola e dos educadores
neste

momento

da

história,

neste

país,

neste

planeta?

2. como é possível questionar e intervir nos espaços educacionais em busca da instituição de
novas formas de viver e de pensar a vida na Terra?
3. em torno de que proposições transformaremos o cotidiano escolar?1
Indo em busca de respostas para estas questões, Tiriba (2002) alinhava em seis pontos
algumas das idéias que vêm orientando sua prática de educadora, na perspectiva de contribuir
para a construção de uma consciência de espécie

comprometida com a qualidade das

ecologias pessoal, social e ambiental:
● A escola é produção social realizada por seres humanos que são fazedores de história e
de cultura.
●

A escola é espaço de desconstrução e de reinvenção de estilos de vida.

●

Já não basta o discurso, a escola precisa dar o exemplo.

● Educação e ecologias: desenhando pistas para o terceiro milênio.
● Remando contra a maré e enfrentando o desafio de inventar uma nova escola.
(TIRIBA, 2002).
Dentre as propostas apresentadas por Tiriba (2002) cabe destacar o conceito de ecosofia,
desenvolvido por Félix Guattari (1983), na obra As três ecologias como sendo:
Uma referência para os educadores que desejam ir construindo,
aqui e agora, uma proposta de educação comprometida com a
qualidade de vida no planeta e simultaneamente, concretamente
a nível micro, com a qualidade de vida no cotidiano da própria
escola. O desejo de contribuir para a produção de novas relações
de cada ser humano consigo mesmo (ecologia mental); de novas
relações dos seres humanos entre si (ecologia social) e de novas
relações dos seres humanos com a natureza (ecologia ambiental)
nos instiga a conceber novos modos de educar/ensinar que
tenham como referência as pessoas e não os bens materiais; que
priorizem valores distintos dos valores racionalistas-capitalistas:
a conservação (e não a expansão) a cooperação (e não
competição), a qualidade (e não a quantidade), a associação (e
não a dominação) (Guattari, 1983, apud TIRIBA 2002, p.3).

1

TIRIBA, Lea. Anotações sobre Educação e ecologias; Texto escrito como contribuição para campanha MINC
2002 para a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em abril de 2002. Acesso em 27 fev 2014.
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Percebe-se assim que há um grande desafio, para Barcelos (2008) este grande desafio
posto aos educadores e pesquisadores em Educação Ambiental consiste que seja implantado
um método onde a temática ambiental esteja presente em todas as disciplinas ou no maior
número possível delas. Corroborando com esta idéia, Fiorillo (2006, p.44) salienta que:
Educar ambientalmente significa: a) reduzir os custos ambientais á
medida que a população atuará como guardiã do meio ambiente; b)
efetivar o princípio da prevenção; c) fixar a idéia de consciência
ecológica, que buscará sempre a utilização de tecnologias limpas; d)
incentivar a realização do princípio da solidariedade [...];efetivar o
princípio da participação, entre outras finalidades (FIORILLO, 2006,
p.44).

Educar ambientalmente significa respeitar o meio ambiente,conforme nos recomenda
Tiriba (2010) afirmando que:
Cumprir o princípio de respeito ético ao meio ambiente,
afirmado no Artigo 6º das DCNEI, implica compreender que
os seres humanos são parte desta rede, cujo equilíbrio depende
de cooperação entre espécies que se associam que coevoluem
há milhões de anos. Quanto maior a rede de relações, quanto
maior a diversidade de espécies, maior a possibilidade de
preservação da terra (TIRIBA, 2010, p.4).

A autora (2010, p.3) reitera que devemos observar três objetivos no sentido de
construir um projeto pedagógico compromissado com a preservação da vida: “a) religar as
crianças com a natureza; b) reinventar os caminhos de conhecer; c) dizer não ao consumismo
e ao desperdício”. Devemos ter em mente que “A natureza é a força ativa que criou e que
conserva a ordem natural de tudo quanto existe. É a própria vida, criadora de todos os seres
que constituem o Universo” (TIRIBA, 2010, p. 06).
Em uma outra publicação Tiriba (2005) se perguntava sobre a aproximação da criança
com natureza observando se havia separação da criança com o meio natural? e “como
ensinar a cuidar numa sociedade que submete os indivíduos, os povos e a natureza aos
interesses do mercado?” (TIRIBA, 2010, p.2).
Neste sentido, a educação ambiental na educação infantil "caminha para uma dialética
entre os diversos saberes. [...] a interdisciplinaridade está relacionada ao desenvolvimento de
um processo dialógico, que deve ser compreendido no sentido dialético de confrontação que
gera sínteses, novas análises e novas sínteses"(ALVES, 1995, p. 34).
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Há a nescessidade de pensar na formação de professores para trabalhar com educação
ambiental na educação infantil com base na concepção de infância, onde se “subsidiam as
escolhas em termos de conhecimentos, habilidades e competências que seriam necessárias ao
profissional que atua junto à criança pequena” (DRAGO& MICARELLO, 2005, p. 132).

2.3.
O aprendizado pelas interações
A DCNEI no seu Art. 9º dita que “as práticas pedagógicas que compõem a proposta
curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a
brincadeira, garantindo experiências que”:
VIII -incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o
questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em
relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
X -promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como
o não desperdício dos recursos naturais(BRASIL, 2010, p.3).

Neste sentido, Vygotsky (2007) diz que as interações são fundamentais para o
desenvolvimento da criança. Para o autor a relação da criança com o mundo é refratada por
meio da relação com outra pessoa (VYGOTSKY, 2007 p.285).
A criança, ao se relacionar com o mundo exterior, relaciona-se com a natureza e com
outros homens, sendo capaz de produzir “cultura, valores, ser, pensar, perceber, interagindo
com outros seres humanos, que constituem o patrimônio cultural construído pela humanidade
ao longo de sua história” (IBAMA, 1995, p. 15).
A partir das relações humanas, ou seja, somente através de nossas relações com outros
seres humanos, somos capazes de recriar os modelos e sistemas característicos de nossa
sociedade, assim como desenvolver as habilidades referentes à nossa espécie. No entanto,
como mencionado por Tiriba ( 2010 ), os seres humanos coabitam nosso planeta com outros
seres viventes, e se relacionam de forma intrínseca, de forma a capacitar a manutenção da
vida. Desta forma, o homem deve ser visto como parte da natureza. Portanto, segundo a
autora, as crianças são, ao mesmo tempo, seres da natureza e seres da cultura(TIRIBA, 2010).
Para Vygotsky (2007) o espaço no qual a criança está inserida proporciona condições
fundamentais para que a mesma se constitua como sujeito lúcido e consciente, sendo capaz de
alterar as circunstâncias nas quais vive.
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Este sujeito consciente precisa estar em consonância com a Lei N° 9.795 da Educação
Ambiental, que em seu Art. 1° afirma que a Educação Ambiental deve ser entendida como os
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do Meio
Ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade (BRASIL, 2009).
Neste sentido, devemos seguir a recomendação de Capra (2006, p.147) ao afirmar que
“como grande parte da educação em geral, não consegue, muitas vezes, reconhecer o papel
crucial das emoções no processo de aprendizagem, as atividades que tanto informam a mente
quanto envolvem o coração provaram-se uma combinação poderosa e eficaz”(CAPRA, 2006,
p.147).
Desta forma, a criança que vivencia em seu cotidiano práticas que valorizam as
emoções, as sensações físicas, os afetos, a criatividade, a tolerância, a cooperação, são
capazes de ir na contramão do antropocentrismo, em busca do reconhecimento da diversidade
e do equilíbrio global.
Segundo Tiriba ( 2002 ) a educação para sociedades sustentáveis, tem como referência
fundamental o ato de cuidar, a medida que orienta o trabalho relacionado às três ecologias
definidas por Guattari permitindo avaliarmos a qualidade das atividades relacionadas ao ser
(ecologia pessoal), a qualidade das interações coletivas (ecologia social), e a qualidade das
relações com a natureza (ecologia ambiental).
Deste modo, percebemos que um dos maiores desafios da atualidade é transformar o
ambiente escolar caracterizado pelo “engessamento”de conteúdos e práticas arcaicas, em um
local para se viver intensamente de forma satisfatória, proporcionando qualidade de vida e
cuidado.
É isso que procuraram fazer as idealizadoras do Projeto Embaúba, assunto que
trataremos no próximo capítulo.
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3
Práticas na escola e ação ambiental

Neste capítulo será apresentado um estudo de campo aplicado em uma escola pública
no Rio de Janeiro, CIEP(Centro Integrado de Educação Pública) Presidente Agostinho Neto,
onde vem sendo desenvolvido um projeto socioambiental, intitulado Projeto Embaúba com a
criação de uma horta no interior da escola. A questão ambiental nesta escola baseia-se,
sobretudo, no desenvolvimento de valores, atitudes e posturas éticas, assim como no domínio
de procedimentos sobre o meio ambiente e a sustentabilidade.
A opção por este local, apesar de não ser uma instituição de Educação Infantil, surgiu
pelo fato de Ana Rita ser amiga de uma das idealizadoras do projeto, e também por
acreditarmos que a educação das séries iniciais do Ensino Fundamental num contexto geral,
deve estar preparada para receber as crianças que vem da Educação Infantil, fato este que é
recomendado pelas novas DCNEIs. Considera-se que a educação ambiental deve estar sempre
inserida como uma prática educativa integrada, em especial na Educação Infantil e nas séries
iniciais do Ensino Fundamental, que é a continuação da Educação Infantil. Uma vez que as
novas DCNEIs regem em seu artigo Art. 10 que as “instituições de Educação Infantil devem
criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do
desenvolvimento das crianças,sem objetivo de seleção, promoção ou classificação,
garantindo”.
II - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da
criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição
vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil,
transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e
transição pré-escola/Ensino Fundamental) (BRASIL. 2010, p.3).

Deste modo, consideramos pertinente realizarmos nossa observação no Projeto
Embaúba do CIEPPresidente Agostinho Neto, mesmo este sendo uma instituição de ensino
das séries iniciais do Ensino Fundamental.
As visitas ao projeto ocorreram semanalmente entre os meses de março e maio de
2014, com duração média 1 hora e meia cada visita num total de 10 visitas. Como material de
pesquisa, foram utilizados caneta, bloco de notas e máquina fotográfica.

22

A Bióloga Bárbara Rustum e a Geógrafa Marcela Zarur, idealizadoras do projeto nos
autorizaram a revelar os seus nomes, não havendo a necessidade de utilizar nomes fictícios.
O CIEP Presidente Agostinho Neto está localizado
zado na Rua Visconde Silva, s/n° no
Humaitá, Rio de Janeiro e atende o Ensino Fundamental. Além do projeto Embaúba o CIEP
também oferece alimentação escolar para os alunos, laboratório de informática, acesso à
Internet, sala de leitura, parque infantil, televisão,
televisão, DVD, computadores, impressoras, sanitário
adequado a alunos com deficiência, quadra de esporte coberta, água filtrada e sala de
professores.
O ProjetoEmbaúba foi idealizado pela Bióloga Bárbara Rustum e pela Geógrafa
Marcela Zarur com patrocínio financeiro da empresa PRONEP, uma instituição de saúde
privada, especializada em Home Care, localizada na Rua Visconde de Silva, 125 - Humaitá,
Rio de Janeiro.
Bárbara e Marcela transformaram um espaço que se encontrava ocioso num local
verde, onde no primeiro
meiro momento foi incentivado a prática de reciclagem e o manejo do solo
com o intuito de limpar o terreno e prepará-lo
prepará lo para a implantação da horta, e também o
aproveitamento das garrafas pets,(figura;1) que são tão ofensivas para o nosso planeta.

Figura
guras 1 e 2 - Reciclageme manejo das plantas
3.1
A horta escolar como estratégia interdisciplinar de educação ambiental
Baseamos nossa análise no pensamento de Félix Guattari (1999) manifestado em sua
obra As Três Ecologias,, onde o autor demonstra toda a sua indignação perante a um mundo
que vem se deteriorando lentamente, através dos desequilíbrios ecológicos, onde acidentes
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químicos e nucleares tem sido comuns e algumas doenças são incuráveis. Esses fenômenos, se
não forem remediados, ameaçam a vida do homem no planeta.
Segundo Guattari(1999), para termos uma resposta concreta à crise ecológica que
estamos vivendo, a mesma deverá ocorrer em escala planetária, juntamente com uma
revolução política, social e cultural. No entanto, segundo o autor, essa revolução deverá
concernir não só às relações de forças visíveis em grande escala, mas também aos domínios
moleculares de sensibilidade, inteligência e desejo.
Diante destes preceitos apresentamos os dados colhidos na nossa pesquisa de campo.
3.2
O projeto Embaúba
O Projeto Embaúba atende à crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, que
fazem atividades em horas e dias alternados pelas variadas turmas. No entanto a turma por
nós observada foi somente a turma do 1º ano do Ensino Fundamental, (crianças entre 6 e 7
anos), que frequentam a horta às segundas, quartas e quintas pela manhã. Nos outros horários
o trabalho na horta é continuado pelas outras turmas do colégio compreendendo crianças entre
oito e dez anos.
Bárbára e Marcela realizam o trabalho em conjunto com os professores realizando
reuniões semanais com os mesmos. Paralelamente, as atividades realizadas na horta são
monitoradas por Bárbára e Marcela que conduzem palestras e cursos com ajuda de
profissionais capacitados que são convidados pelas mesmas para ministrar cursos de
capacitação técnica/pedagógica para os professores do CIEP que são elencados e participantes
do projeto. São oferecidas palestras (teóricas) e oficinas (práticas)

com uma equipe

especializada, oferecendo suporte didático e técnico para que os professores desenvolvam
atividades interdisciplinares enfatizando a relação ao uso e ocupação do solo despertando a
orientação, percepção e conscientização dos mesmos. A empresa PRONEP oferece suporte
financeiro para estas atividades. Bárbara e Marcela estão sempre presentes nas atividades,
revezando o trabalho entre si, inclusive nas férias, quando o colégio fica aberto para que as
crianças, mesmo de férias, venham cuidar da horta, consciente de que não é obrigada a estar
ali, a não ser pela sua própria vontade, e mesmo estando de férias as crianças apresentam uma
participação bastante significativa.
Foi possível constatar que o trabalho do Projeto Embaúba no processo de ensino da
educação ambiental para a Educação Infantil, assim como outros processos envolvendo
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aprendizagem, foi marcado por dificuldades e saber superá-los
superá los consiste um grande desafio
para os profissionais da educação. O principal obstáculo encontrado inicialmente foi a
resistência por parte
te dos professores de algumas turmas, pois os mesmos não tinham nenhum
tipo de formação em educação ambiental, havendo a nescessidade de sensibilizá-los.
sensibilizá
No entanto, o Projeto Embauba foi muito bem planejado pelas suas idealizadoras, que
acreditam que para se obter sucesso em qualquer atividade é muito importante o
planejamento.
A análise do estudo de caso apontaram para os seguintes aspectos a serem
considerados:
O Projeto Embaúba contempla
templa uma metodologia inovadora, pois relaciona teoria e
prática num contexto que não é a sala de aula, possibilitando às crianças interagir com o meio
ambiental e social. Este fator é fundamental na construção do conhecimento, ainda mais em
se tratando
ndo de crianças nessa faixa etária.
As ações desenvolvidas contemplam: o plantio de sementes de hortaliças, flores,
condimentares, reciclagem, manejo do solo, utensílios para o manejo da horta, sendo todo
acompanhamento e monitorado pela Bióloga Bárbara Rustum e pela Geógrafa Marcela Zarur
e ainda pela ajuda dos professores que sensibilizados pelas duas idealizadoras resolveram
aderir ao projeto.
Os temas abordados incluem: horticultura, adubação, conservação e manejo do solo,
reciclagem, nutrição, alimentos,
alimentos, e propostas de atividades pedagógicas utilizando a horta
como ferramenta escolar.
No processo de adubação, é analisado a qualidade da água e correção da acidez do
solo pois são atividades que devem ser planejadas com cuidado para obter-se
obter
sucesso no
cultivo de uma horta. Nestas atividades os professores aproveitam para abordar em caráter
interdisciplinar as disciplinas: ciências, matemática, química e português.
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Figuras 3 e 4: Técnicas de adubação, conservação e manejo do solo
Segue o depoimento da Geógrafa Marcela Zarur:
O Projeto Embaúba, como chamamos o projeto da horta escolar no
CIEP Presidente Agostinho Neto, é fruto de longos anos de trabalho
com educação ambiental. Acredito que ele seja fruto do
amadurecimento que eu e a Bárbara tivemos ao longo da nossa
trajetória. Ele é fruto do nosso processo de transformação. Acho que
isso fica bem claro para quem trabalha com educação ambiental. A
gente começa cheio de ideias, ideais e verdades que a própria prática
se encarrega de desconstruir, transformar e aprimorar.
Após trabalhar com educação ambiental em diversos formatos,
chegamos a este, onde a horta escolar se tornou a nossa principal
ferramenta para tornar o processo de ensino/aprendizagem mais
dinâmico, interessante e holístico. A partir da horta podemos trabalhar
com todos as competências, temas e conteúdos abordados nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo. Isso pode até
parecer, mas não é exagero. É por isso que a nós acreditamos que
educação ambiental nada mais é do que educação em seu sentido mais
pleno. E mais, acreditamos que a horta, por ser um ambiente agradável
e mágico; onde é possível perceber o funcionamento da natureza e
seus ciclos; sua importância para nossa alimentação e existência
enquanto indivíduos saudáveis, desperta a curiosidade e o interesse
dos estudantes por pesquisar, por investigar o que está acontecendo e
buscar compreender que leis atuam sobre quais processos.
Temos percebido que o convívio com a horta tem despertado
o interesse das crianças pelo estudo assim como as tem sensibilizado
sobre a importância da ação de cada um para a transformação do seu
entorno. É importante ressaltar que tais conquistas só têm sido
possíveis pela receptividade da comunidade escolar. Apesar de termos
percebido algumas resistências por parte de alguns professores e
funcionários, o apoio da coordenação, da direção e um pouquinho de
paciência e compreensão da nossa parte foram suficientes para
transformar a resistência em apoio e colaboração.
A cada ano que passa o projeto se transforma, ora utilizamos mais a
horta, hora a informática, a sala de leitura, de vídeo, ou de aula. Ora
trabalhamos mais ciências, matemática, química, português... Enfim,
como eu disse, as possibilidades são infinitas. Basta persistência e
dedicação (MARCELA).

Percebemos que o Projeto Embaúba possibilita situações de aprendizagem mediadas
para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, organização, saúde
e bem-estar.
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Figurras 5 e 6: Verduras sendo colhidas para as refeições dos alunos
da escola.
Percebemos ainda que

horta é um espaço que engaja práticas ecológicas que

abrangem as 3 ecologias, abordando assuntos como, saúde, questão agrária, alimentação
saudável a partir
rtir da consciência de que os alimentos consumidos vem da terra, cuidados
constantes, comprometimento com a natureza, dentre outros. Além do compromisso de aliar à
prática ao conhecimento em caráter interdisciplinar, possibilitando condições de mobilizar e
promover ações de transformação, formando cidadãos críticos e envolvidos com as questões
ambientais. As atividades na Horta vão sendo orientadas, inicialmente com uma abordagem
teórica e conceitual e posteriormente, prática.

Figura 7: Hortaliças
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Figuras
guras 8 e 9: As plantas e as propriedades nutritivas
Depois da colheita os alimentos são encaminhados até a cozinha do refeitório pelas
próprias crianças, onde farão parte de sua merenda. As crianças são favorecidas com consumo
do próprio alimento plantado
ado e colhido por elas próprias. Apesar da horta não dar conta
sozinha de sustentar a cozinha da escola, uma grande parte da colheita é consumida na
merenda escolar e uma parte do que é produzido é levado para as residências de funcionários
e alunos.
O conhecimento
nhecimento e a ação participativa na produção e consumo principalmente de
hortaliças (fontes de vitaminas, sais minerais e fibras) despertam nos alunos mudanças em seu
comportamento alimentar.
O nosso primeiro
imeiro ambiente é o nosso corpo, se o alimentamos de forma saudável,
sabendo de onde vem os alimentos que consumimos,, estamos cuidando do nosso primeiro
ambiente. Indo de encontro com o pensamento ecosófico proposto por Guattari, (1990) como
uma dinâmica relacional que interfere e ou possibilita intervenções
intervenções de ordem prática no
ambiente do cotidiano escolar.
Esta dinâmica relacional, de acordo com Bárbara, só é possível com “o engajamento
dos profissionais da escola sendo fundamental para o sucesso do projeto. A idealizadora
acredita na Educação ambiental como educação para a vida. "É o cruzamento dos ciclos
maiores da vida como os ciclos da água, estações do ano, entre outros”(BÁRBARA).
Percebemos ainda que uma das coisas mais fascinantes da horta é o fato de ser um
lugar idealizado especialmente para que as crianças tenham contato com a terra.
Reconhecendo então seu ambiente, percebendo que elas podem modificá-lo,
modificá
tranformá-lo e
salvá-lo.
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Figuras 9 e 10: conservação e manejo do solo
Neste sentido Capra (2006, p.15), diz que “Você pode ensinar tudo o que quiser, mas
estar lá fora, plantando, comendo, essa é a ecologia que chega ao coração das crianças e essa
experiência vai continuar com elas pelo resto da vida”.
Para Capra (2006) a horta é uma “sala de aula”, pois nesse ambiente as crianças são
religadas
igadas “aos fundamentos básicos da comida na realidade, com a essência da vida , ao
mesmo tempo em que integra e enriquece praticamente todas as atividades escolares”
(CAPRA, 2006, p. 14-15).
O enfoque abordado por Guattari está no fracasso em entendermos
entendermo e aprendermos
sobre a problemática ambiental, sobre as ações que a causaram e suas implicações/projeções
ao longo do tempo. Para o autor “cada vez mais, os desequilíbrios naturais dependerão das
intervenções humanas” (GUATTARI, 1990, p. 52).
O autor salienta ainda que “É no conjunto dessas frentes emaranhadas e heterogêneas
que, parece-me,
me, deverão articular-se
articular se as novas práticas ecológicas, cujo objetivo será tornar
processualmente ativas singularidades isoladas, recalcadas girando em torno de si mesmas”
mesma
(GUATTARI, 1990,p. 34).
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Figuras 11 e 12: Colheita
As crianças, além de plantar, acompanham o crescimento das hortaliças e legumes,
aprendendo como se desenvolve o crescimento vegetal. Chegam às suas próprias conclusões,
além de participarem da colheita.
olheita. A criança, ao observar o crescimento da planta, desperta sua
curiosidade sobre os alimentos e a germinação dos diversos tipos de grãos. Esta atividade
também desenvolve o senso e responsabilidade, pois são as próprias crianças que regam e
cuidam de suas mudas.
Estas atividades proporcionam a interação dacriança com as várias áreas do
conhecimento. Para Tristão (2004), a interdisciplinaridade tem o papel de proporcionar a
articulação entre as disciplinas, tornando-se
tornando se referência para o desenvolvimento
desenvolvime
de uma prática
que pode corrigir as falhas apontadas na formação de professores, rompendo fronteiras entre e
dentro das disciplinas.
Assim, os assuntos ambientais fazem parte das vivências e reflexões cotidianas das
crianças. De acordo com Spazziani & Gonçalves (2005, p. 111) “Essa é uma questão de
grande relevância quando se trata da apatia que as crianças
desenvolvimento das tarefas escolas”.

vêm demonstrando no
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Figuras 13, 14, 15, 16: Catalogação das plantas
Capra (2006) salienta que a horta,
horta, quando faz parte do currículo, proporciona à
criança aprender sobre os ciclos alimentares e sua integração com outros ciclos, como o ciclo
do plantio, cultivo, colheita e reciclagem. Dessa forma, descobre-se
descobre se que estes ciclos fazem
parte de ciclos maiores,
ores, como o da água, das estações, etc. Segundo Capra (2006):
[...] todos eles [ciclos] formando conexões na teia de vida planetária.
Na horta,aprendemos que o solo fértil é o solo vivo que contém em
cada centímetro cúbico bilhões de organismos vivos. Essas
E
bactérias
que existem no solo realizam muitas transformações químicas
essenciais para a manutenção da vida na Terra. [...]. Esse princípio,
baseado num profundo respeito pela vida, faz parte de muitos métodos
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tradicionais de cultivo da terra e está sendo hoje resgatado num
movimento mundial de retomada da agricultura orgânica (CAPRA,
2006, p. 15)

Com base em relatos de alguns alunos, estes destacaram que, ajudando a produzir as
verduras e legumes sentiram mais prazer e vontade em consumir os mesmos, incentivando a
família a organizar uma horta em suas casas.
Deste modo, é possível afirmar que atividades que foram desenvolvidas na horta
escolar do CIEP Presidente Agostinho Neto, apresentam-se como uma forma positiva de
trabalhar principalmente o caráter interdisciplinar, por serem flexíveis, dando abertura para as
crianças sugerirem os temas e opinarem sobre as atividades, fatos que dão o direito à criança
de explorar suas necessidades e conhecimentos já adquiridos, contemplando sempre

os

objetivos que deveriam ser trabalhados nas diversas disciplinas.
Acreditamos ainda que Projeto Embaúba, além de conectar conceitos teóricos e
práticos que auxiliam o processo de ensino e aprendizagem, se constitui como uma estratégia
capaz de auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos escolares de forma interdisciplinar,
distribuídos em assuntos trabalhados por temas transversais, apresentando-se como uma
importante ferramenta na sensibilização humana a respeito do meio ambiente. Neste sentido, é
emocionante perceber que há projetos como este, e que ainda há esperança para que ocorram
as mudanças globais necessárias para que a humanidade não caminhe em direção ao caos e à
deterioração.
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4
Considerações Finais

O intuito deste trabalho foi investigar como a

educação ambiental está sendo

trabalhada na Educação Infantil e quais as principais dificuldades encontradas para se
implantar este tema na Educação Infantil. Deste modo, procuramos encontrar respostas para
as seguintes questões: Como e por quê deve ser desenvolvida a educação ambiental na
educação infantil e que ações pedagógicas podem ser desenvolvidas nas escolas para valorizar
a interação das crianças com o Meio Ambiente? Pode a Educação Ambiental na Educação
Infantil promover o crescimento de uma população preocupada com o bem estar do Planeta?
Para tanto realizamos uma revisão bibliográfica conjugada com uma pesquisa de
campo em uma escola pública de Ensino Fundamental no Rio de Janeiro, onde vem sendo
desenvolvido um projeto socioambiental, com a criação de uma horta no interior da escola.
Optamos por esta escola por acreditarmos que a educação das séries iniciais do Ensino
Fundamental num contexto geral, deve estar preparada para receber as crianças que vêm da
Educação Infantil, fato este que é recomendado pelas novas DCNEIs (BRASIL, 2010).
Considera-se que a Educação Ambiental deve estar sempre inserida como uma prática
educativa integrada, em especial na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, uma vez que as novas DCNEIs regem em seu artigo Art. 10 que as “instituições
de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção”
(BRASIL, 2010)
Através da pesquisa bibliográfica e também pelo estudo de campo percebemos a
dificuldade de alguns professores em trabalhar o tema educação ambiental em sala de aula,
muitos o fazem por obrigação e alguns ignoram a obrigatoriedade de lei e simplesmentem
não fazem. Notamos que no Projeto Embaúba o principal obstáculo encontrado para a
implantação da horta no interior da escola foi a resistência por parte de alguns professores de
algumas turmas, alguns alegaram que não tinha como abordar o tema em sua disciplina por
falta de tempo e ainda por estarem despreparados. Porém, eles foram sensibilizados pelas
idealizadoras do Projeto Embaúba e acabaram se engajando ao mesmo.
A pesquisa de campo também demonstrou a grande eficácia do trabalho da Bióloga
Bárbara Rustum e da

Geógrafa Marcela Zarur bem como o incentivo de alguns
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patrocinadores do Projeto Embaúba na escola. A implantação da horta no CIEP mostrou-se
como um poderoso meio disciplinar e interdisciplinar, pois as crianças, além de aprenderem,
são favorecidos com consumo do próprio alimento plantado e colhido por elas próprias,
sentindo-se atraídas a esse consumo.
Essa prática, além de incentivar a criança à adoção de hábitos saudáveis conscientiza a
mesma na preservação do Meio Ambiente, ao mesmo tempo em que introduz conceitos
teóricos e práticas que auxiliam o processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se como
uma estratégia capaz de auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos escolares de forma
interdisciplinar, distribuídos em assuntos propostos pelos temas transversais.
Concluímos portanto, que a Educação Ambiental promovida pelo Projeto Embaúba do
CIEP Presidente Agostinho Neto se constitui numa prática pedagógica com um caráter
inovador, diferenciado e que contempla princípios direcionados para a formação de cidadãos
preocupados com o futuro do meio ambiente, despertando nas crianças a consciência
ambiental bem como o interesse pelos temas relacionados à preservação da natureza por
meio da inserção da Educação Ambiental nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
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