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CARTA AO LEITOR
por Eurico Toledo - Secretário de Meio Ambiente de Niterói

Praia da Boa Viagem, PARNIT, Niterói
Fotografia: Acervo Prefeitura

Chegamos a sexta edição da Re-
vista do Ambiente de Niterói. Esta 
edição conterá os Anais da II Sema-
na Municipal de Educação Ambien-
tal na Escola que ocorreu durante a 
Semana do Meio Ambiente de Ni-
terói, entre os dias  03 a 07 de junho, 
no Laboratório Horto Viveiro da 
UFF (LAHVI/UFF) e no Memorial 
Roberto Silveira. O tema deste ano 
foi “Caminhando Juntos, comparti-
lhando saberes”.

O evento foi organizado pela 
Secretaria de Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS) e o Núcleo de Ações In-

tegradas da Fundação Municipal de 
Educação de Niterói (NAI), contan-
do com o apoio de diferentes insti-
tuições de ensino e pesquisa, como 
o Instituto Federal do Rio de Janeiro 
Campus Niterói (IFRJ), Projeto Uçá, 
Parque Estadual da Serra da Tiririca 
(PESET), além do LAHVI/UFF. 

Levar a Educação Ambiental 
para as escolas é uma tarefa das 
mais importantes dentro do con-
texto do enfrentamento da Crise 
Climática. Promover a formação de 
uma cidadania envolvida com as 
questões ambientais é fundamen-
tal nesse contexto.

Os artigos desta edição mos-
tram diversos projetos e análises 
interdisciplinares sobre a implan-
tação da Educação Ambiental nas 
escolas. Esses artigos nos mostram 
como conciliar e conectar escolas e 
meio ambiente, conexão que pode 
ser feita de diversas formas. Do con-
tato direto com a natureza ou por 
instrumentos lúdicos, é possível 
estimular e promover a conscien-
tização ambiental das próximas 
gerações. 

Boa leitura!
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O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Trabalhar com a Educação Am-
biental perpassa por um ensino de 
qualidade. Dito isto, a REVAN traz 
nesta edição especial os “Anais da 
2ª Semana Municipal de Educação 
Ambiental na Escola”. 

Como de praxe, articular os te-
mas da REVAN aos objetivos de de-
senvolvimento sustentável é a visão 
do Editorial e missão das políticas 
públicas de nosso Município até o 
ano de 2030 nos termos das Con-
venções internacionais homologa-
das pelo Brasil ao longo dos últimos 
anos. 

Assim, o Objetivo de Desenvol-
vimento Sustentável da ONU nú-
mero 4 diz: “Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de quali-
dade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida 
para todos”. 

Diante de um quadro adverso, 
por outro lado, não se pode atri-
buir a culpa pelo fracasso escolar 
exclusivamente aos professores. 

Até porque para fazer qualquer tipo 
de avaliação sobre o tema é pre-
ciso entender o contexto da sala 
de aula e quais são as dificuldades 
enfrentadas pelo professor e, con-
sequentemente, os erros mais co-
mumente ocorridos através do mo-
delo adotado pelos tomadores de 
decisão, que tem comprometido de 
maneira alarmante o processo en-
sino-aprendizagem de milhares de 
crianças no Brasil. 

O método mais utilizado para 
reverter esse quadro de ineficiên-
cia é o hipotético-dedutivo e terá 
como embasamento a pesqui-
sa bibliográfica que possibilitará 
toda fundamentação teórica para 
buscar programar maior qualida-
de educacional e quiçá contribuir 
com a busca pelo desenvolvimento 
sustentável. 

Em última análise, o caminho 
necessário a ser percorrido é atra-
vés do ensino primário e secundá-
rio livre, equitativo e de qualidade, 

que conduza a resultados de apren-
dizagem relevantes e eficazes, prin-
cipalmente na primeira infância; 
igualdade de acesso para todos; 
garantir emprego, trabalho decen-
te e empreendedorismo; promover 
o desenvolvimento sustentável, in-
clusive, entre outros, por meio da 
educação e estilos de vida susten-
táveis; melhorar instalações físicas 
para educação; ampliar número de 
bolsas de estudo; qualificar os pro-
fessores de maneira permanente, 
esses são exemplos de algumas das 
metas da agenda 2030 instituída 
pela ONU.

Por fim, esta Edição Especial 
visa divulgar, neste contexto, o que 
os Professores veem trabalhando 
junto aos alunos para alcançar o 
status de educação de qualidade 
voltada à sustentabilidade.

Coruja Buraqueira (Athene cunicularia)
Fotografia: Mônica Lessa
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Segunda Semana Municipal de Educação Ambiental na Escola

A Segunda Semana Municipal 
de Educação Ambiental na 

Escola (II SEMEAE 2019), ocorreu 
durante a Semana do Meio Ambien-
te de Niterói, entre os dias 03 a 07 de 
junho, no Laboratório Horto Viveiro 
da UFF (LAHVI/UFF) e no Memo-
rial Roberto Silveira. Organizada 
pela Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Sustentabilida-
de (SMARHS) e o Núcleo de Ações 
Integradas da Fundação Munici-
pal de Educação de Niterói (NAI), 
através da coordenação da Câma-
ra Técnica de Educação Ambiental 
do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Niterói, contou com o 
apoio de diferentes instituições de 
ensino e pesquisa, como Laborató-
rio Horto Viveiro da Universidade 
Federal Fluminense (LAHVI/UFF), 
Instituto Federal do Rio de Janeiro 
Campus Niterói (IFRJ), Projeto Uçá 
e Parque Estadual da Serra da Tiri-
rica (PESET).

O principal objetivo do evento 
foi buscar cumprir Lei Municipal Nº 
2648, de 16 de setembro de 2009, que 
dispõe sobre a criação da Semana 
Municipal da Educação Ambiental. 
O tema deste ano, “Caminhando 
Juntos, compartilhando saberes”, 
a II SEMEAE representou um im-

Alunos da rede municipal de ensino em atividade no Laboratório Horto Viveiro da UFF
Foto: Aline Moreno

Oficina de origamis com alunos e professores da rede municipal de Niterói           Foto: Aline Moreno

portante momento, onde docentes, 
alunos de graduação, pesquisado-
res e demais interessados em sua 
temática central se reuniram para 

divulgar seus projetos, trocar expe-
riências e discutir sobre os desafios 
enfrentados ao se trabalhar a edu-
cação ambiental no ambiente esco-
lar. Sua programação contou com 
palestras, oficinas, apresentação 
de trabalhos científicos e relatos de 
experiência e trilhas ecológicas. O 
evento pôde contribuir não só para 
valorizar cada profissional e as ati-
vidades de educação ambiental que 
estão sendo realizadas, como tam-
bém estimular o desenvolvimento 
de novas ações através da troca de 
experiências, motivando educado-
res para o desenvolvimento de no-
vas propostas de projetos de educa-
ção ambiental no ambiente escolar.
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PROJETO “CULTIVAR E ALIMENTAR” PROMOVENDO A EDUCAÇÃO 
ALIMENTAR, NUTRICIONAL E AMBIENTAL
EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE NITERÓI/RJ
Resumo

O projeto originalmente cria-
do em 2016, denominado 

“Plante o Verde” foi desenvolvido 
pela então professora de geografia 
Maria José Ribeiro, da Escola Mu-
nicipal Alberto Francisco Torres, 
juntamente com a professora de 
história Ana Paula Carvalho Fon-
tes, e estagiária de pedagogia San-
dra Butschkau, pensado a partir da 
percepção de um trabalho conjunto 
das disciplinas, tendo sido vincula-
do ao Projeto Instituinte da Fun-
dação Municipal de Educação de 
Niterói. Em 2018, novos agentes aci-
ma citados, se juntaram ao projeto 
e assim foi possível propiciar uma 
nova dinâmica, trazendo aspectos 
relevantes à construção de uma 
horta escolar. Desta forma, a edu-
cação ambiental aliada a segurança 
alimentar e nutricional tornou-se 
importante questão a ser apresen-
tada a comunidade escolar levando 
em conta as questões da sociedade 

re S u m o ex p a N d i d o

atual. O projeto ancora-se na me-
todologia de pesquisa- ação que 
possibilita a aproximação das orga-
nizações universitárias de realida-
des locais sociais e ambientais para 
produzir novos conhecimentos 
científicos em diálogo com contex-
tos locais. Esta abordagem metodo-
lógica é especialmente estratégica 
em processos educativos que ob-
jetivam a reorientação de práticas 

Degustação de Alimentos Saudáveis                                                             Foto: Gabriela Vidal Gonçalves

alimentares e ambientais, conec-
tadas às dinâmicas socioculturais, 
econômicas. As ações incluem mu-
dança na identidade visual da esco-
la; inserção pedagógica curricular 
dos temas da alimentação saudável 
e ambiente sustentável; oficinas de 
práticas alimentares saudáveis e 
sustentáveis; aprimoramento da 
unidade de alimentação e nutrição/
refeitórios; programa de Gestão dos 
Resíduos Sólidos Orgânicos (RSO) 
– Diagnóstico do RSO, composta-
gem, coleta seletiva. Cabe ressal-
tar que tem sido uma experiência 
enriquecedora destes profissionais 
de diferentes setores da prefeitura, 
instituições de ensino superior e 
distintas áreas do saber, oferecen-
do oportunidade para promover 
novas sociabilidades e significados 
em torno da horta como estratégia 
pedagógica.

Introdução
As mudanças ambientais  e os 

modelos alimentares na atualida-
de vem contribuindo para novos 
cenários culturais que afetam a 
relação do homem com o alimen-

Atividade educativa do projeto “Cultivar e Alimentar”                             Foto: Gabriela Vidal Gonçalves
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to e o ambiente. O distanciamento 
entre os processos de produção de 
alimentos, o ato de comer e a sus-
tentabilidade ambiental favorece 
uma desconexão entre saúde e os 
sistemas alimentares predominan-
tes. A mundialização da alimen-
tação é acompanhada da perda da 
identidade e origem dos alimen-
tos, mudanças nas relações entre o 
meio rural e urbano e o avanço na 
produção e consumo de alimentos 
industrializados, ultraprocessa-
dos, que estão relacionados com 
prejuízos para a saúde da popula-
ção e para o meio ambiente. Nesse 
contexto, aproximar estratégias de 
promoção da alimentação adequa-
da e saudável (PAAS) com questões 
ambientais possibilita produzir 
novas sociabilidades e significa-
dos para o ato de plantar, cuidar e 
comer (COELHO & BÓGUS, 2016). 
Estratégias intersetoriais voltadas 
para o ambiente escolar integram a 
política de SAN no Brasil, que se re-
fletem em experiências municipais, 
como no caso de Niterói, assim as 
hortas escolares e comunitárias 
ganham relevância no contexto de 
aproximação entre produção de 
alimentos, saúde e meio ambiente. 
Questões como modos de produ-
ção e consumo de alimentos e suas 
consequências para a saúde e para 
o ambiente ganham espaço con-
creto para o debate e oportunizam 
a reflexão sobre diferentes aspectos 
que circundam o sistema alimentar 
e as práticas alimentares cotidianas 
(BRASIL, 2010). Desse modo esse 
projeto tem como objetivo promo-
ver a segurança alimentar e nutri-
cional e a educação ambiental em 
uma escola do município de Niterói 
por meio da construção de hortas 
escolares pedagógicas.

Materiais e Método
O projeto ancora-se na pesqui-

sa-ação como referencial meto-

dológico (THIOLLENT, 2012) e na 
educação orientada pela problema-
tização, fundamentada em Paulo 
Freire (FREIRE, 1996). Os processos 
educativos objetivam a reorienta-
ção de práticas alimentares e am-
bientais, conectadas com as dinâ-
micas socioculturais, econômicas, 
ambientais e institucionais locais. 
O projeto é orientado pelas pers-
pectivas interdisciplinar, interins-
titucional e intersetorial no plane-
jamento e acompanhamento das 
ações. 

• Pesquisar os elementos para 
adubação; 

• Valores culturais e regionais 
dos alimentos; 

• Mudanças climáticas, produzir 
mapas de climas; 

• Confeccionar cartazes, planfe-
tos informativos sobre a nossa hor-
ta; sobre o jardim e micro-pomar;

• Plantio das sementes;
• Manutenção e utilização da 

horta na merenda escolar;
• Oficinas de práticas alimenta-

res saudáveis e sustentáveis;
• Apresentação de vídeos, fil-

mes, animações sobre os assuntos 
abordados;

• Aprimoramento da unidade de 
alimentação e nutrição /refeitórios;

• Instituir um programa de Ges-
tão dos Resíduos Sólidos Orgânicos 
(RSO) – Diagnóstico do RSO, com-
postagem, coleta seletiva;

• Construção de estratégias de 
sustentação da proposta;

• Em consonância com os pro-
fessores apresentação de temas 
afins ao projeto;

• Discussões a respeito do as-
sunto de forma a dar voz aos atores 
escolares.

Tabela de quantidade de alimento por compostagem
Pré-preparo Sobras Restos Total por Dia

1 5,3 11,76 3,35 20,4
2 1,6 25,4 3,2 30,2
3 2,2 13,7 5,65 21,6
4 9,35 12,15 5,45 27
5 9,6 23,4 8,4 41,4

Média/dia 5,61 17,3 5,2 28,1
DP 3,4 5,9 1,9 7,5

Total por semana 28,1 86,4 26,1 140,5

Construção de terrenos para o plantio              Foto: Gabriela Vidal Gonçalves

re S u m o ex p a N d i d o
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Resultado e Discussão
O projeto foi iniciado em 2016 

por meio de discussões entre os 
professores e a comunidade esco-
lar para sensibilizar a comunidade 
escolar na importância da horta, 
ocorreram aulas e discussões nos 
segmentos do 1º ao 4º ciclo bem 
como a modalidade EJA.

Foram definidos o local e layout 
dos canteiros, iniciadas oficinas 
temáticas com os escolares com 
apoio de alunos de graduação da 
Pedagogia e Nutrição, e pós-gra-
duação de Economia Ecológica, 
com a confecção de croquis para o 
desenvolvimento. Em articulação 
com os professores foram desen-
volvidas atividades educativas re-
lacionadas aos eixos da Promoção 
da Alimentação Saudável e Educa-
ção Ambiental nas disciplinas cur-
riculares, além de novas oficinas 
com alunos do curso de engenharia 
ambiental. Diversas atividades fo-
ram desenvolvidas por educandos 
e educadores. Em 2018 ao iniciar a 
construção da horta, foi possível in-
clusive abordar junto a modalidade 
EJA o papel do trabalhador educan-
do. Após a implementação de dife-
rentes estratégias de sensibilização, 

desenvolveu-se o planejamento e 
execução do plantio com apoio do 
Núcleo de ações integradas (NAI) 
da SMECT (em andamento em 
2019).  O programa de Gestão dos 
Resíduos Sólidos Orgânicos (RSO) 
incluiu inicialmente o diagnóstico 
da geração de RSO para a minimi-
zação dos problemas ambientais, 
tendo como uma das propostas o 
tratamento dos RSO por compos-
tagem em reator para utilização do 
composto na horta escolar (quadro 
1). Além disso, outras ações com 
vistas a redução das sobras alimen-
tares que apresentaram um percen-
tual elevado.

Considerações Finais
A experiência de organização da 

horta pedagógica vem instituindo 
dinâmicas de articulação e coo-
peração entre membros da comu-
nidade escolar, entre profissionais 
de diferentes setores da prefeitura, 
instituições de ensino superior e 
distintas áreas do saber, oferecen-
do oportunidade para promover 
novas sociabilidades e significados 
em torno da horta como estratégia 
pedagógica. Destacam-se desafios 
relacionados aos distintos tempos 
institucionais, acesso a recursos fi-

nanceiros, recursos humanos para 
o cuidado diário do novo equipa-
mento social e a sustentabilidade 
das relações estabelecidas no pro-
cesso. A construção de hortas esco-
lares ainda representa um desafio 
para as instituições de ensino que 
por vezes não possuem apoio ne-
cessário à realização e manutenção 
desse tipo de projeto, que demanda 
experiência com a prática do culti-
vo e a integração entre diferentes 
setores e saberes.  A aproximação 
com a universidade pode ser um ca-
minho estratégico e com múltiplos 
benefícios para a educação básica e 
superior.
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UM PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA/COM AS CRIANÇAS
O MEIO AMBIENTE NO CORAÇÃO DA GENTE

re S u m o Si m p l e S

O  presente projeto tem como 
finalidade o desenvolvi-

mento de ações sociopedagógicas 
na Escola, com vistas à valorização 
da multiculturalidade ambiental 
e a construção colaborativa de re-
flexões que levem ao conhecimen-
to do território circundante, com 
metodologia participativa e dia-
lógica com os sujeitos envolvidos.

Parte de experiências huma-
nas e valoriza a cultura como for-
ma de ensinar e aprender, e como 
ação valorativa da infância e suas 
interfaces. Tem como objetivo re-
conhecer as possibilidades socio-
pedagógicas da aproximação com o 
universo infantil, particularmente 
das crianças da escola como sujei-
tos moradores da região oceânica, 
valorizando a diversidade cultural 
presente na comunidade envolvi-
da, contribuindo para que, junto 
às crianças possamos construir, 
ressignificar e reconhecer a iden-
tidade cultural de seu grupo fami-
liar, assim como a constituição do 
bairro em que vivem, a partir das 
suas próprias leituras. Deste modo, 
a metodologia participativa, como 
o cunho de uma pesquisa-ação foi 

a abordagem escolhida pela equi-
pe de trabalho. Dentro deste es-
copo, as rodas de conversas e en-
contros com os diversos espaços 
do território e seus grupos sociais 
serão possibilidades para que en-
tendamos as crianças em seus con-
textos culturais e antropológicos. 
Espera-se desenvolver ainda mais 
a habilidade dos profissionais em 
observar, escutar e olhar as mani-
festações das crianças, compreen-
dendo e valorizando opiniões, sen-

timentos, incluindo cada vez mais a 
participação deles como sujeitos na 
construção de sua própria aprendi-
zagem. A aproximação da comuni-
dade, conhecendo mais o bairro de 
Itaipu e estreitando os laços com 
os agentes que atuam na preserva-
ção cultural e ambiental da região, 
assim como com as famílias que já 
se incluem no grupo de trabalho 
da escola. Para finalizar, espera-se 
aprimorar as formas de registros, 
tornando-os cada vez mais instru-
mentos de pesquisa e renovação 
da prática do trabalho pedagógico.

Palavras-chave: Educação In-
fantil, cultura, comunidade.
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Alunos da UMEI Áurea Trindade Pimentel de Menezes em atividade educativa na praia de Itaipu 
Foto: UMEI Áurea T. Pimentel Menezes

Alunos da UMEI Áurea Trindade Pimentel Menezes em trilha próxima ao Canal de Itaipu                                         
Foto: UMEI Áurea T. Pimentel Menezes
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SUBSÍDIOS À CRIAÇÃO DE UMA TRILHA SENSORIAL PARA 
ESCOLAS DE NITERÓI NO CÓRREGO DOS COLIBRIS
Resumo

A lém de preservar ecossiste-
mas de grande importância 

e beleza cênica, os Parques Estadu-
ais possibilitam atividades de edu-
cação e interpretação ambiental. O 
Parque Estadual da Serra da Tiriri-
ca (PESET) foi uma das primeiras 
Unidades de Conservação efetivada 
pela demanda popular e ações co-
munitárias. Estudos e conhecimen-
tos produzidos têm contribuído 
para frear a especulação imobiliá-
ria e subsidiar ações de recuperação 
de áreas degradadas. A Educação 
Ambiental possibilita atenuar bar-
reira para estreitar a relação com a 
natureza. Esse estudo visa oferecer 
subsídio a uma trilha sensorial na 
região do Córrego dos Colibris no 
PESET. Coletas de amostras para 
identificação botânica, observa-
ções e documentação fotográfica, 
serviram à elaboração de relatórios 
a fim de atender ao objetivo propos-
to. A trilha sensorial pode ser útil à 
inclusão de alunos portadores de 
necessidades especiais. Porém, são 
necessários alguns cuidados para 
preservar a função do ambiente e 
minimizar possíveis danos. A trilha 
dos Colibris, já existe há um tem-
po em função das características 
locais. Em 2016, o grupo Ecopoint 
(eco-point-org) procurou o Felipe 
manifestando interesse de fazer 
uma atividade ambiental no PESET. 
Por 2 anos, foram realizadas ações 
de retiradas de espécies exóticas, 
recolhimento de resíduos e plantio 
de espécies nativas. Segundo Feli-
pe, a trilha sensorial idealizada terá 
a ajuda da Pestalozzi na definição 
de regras para atender a alunos por-
tadores de necessidades especiais. 
Em  uma trilha sensorial, além da 
visão, outros sentidos (estímulos 

auditivos, táteis, olfativos) são usa-
dos na percepção do ambiente. Tais 
experiências enriquecem e encora-
jam a interação solidária, a sensibi-
lidade e a afetividade da construção 
do conhecimento, pertinente à visi-
ta de alunos portadores de neces-
sidades especiais (CAVALCANTE & 
MOURA, 2014; IKEM OTO MORA-
ES & CASTILHO DA COSTA, 2009; 
MACIEL, 2010). O Presente trabalho 
visa oferecer observações sobre o 
ambiente, documentações fotográ-
ficas e identificação de algumas es-
pécies botânicas relevantes como 
subsídio à elaboração de uma trilha 
sensorial na região do Córrego dos 
Colibris no PESET, pela necessidade 
de atendimento a alunos de escolas 
do Município de Niterói.

Palavras-chave:  Parque Estadu-
al da Serra de Tiririca, INEA, Edu-
cação Ambiental, Trilha Ecológica, 

acessibilidade.

Introdução
O objetivo principal dos Par-

ques Estaduais é a preservação dos 

ecossistemas naturais de grande 
importância e beleza cênica, pos-
sibilitando atividades de pesquisas 
científicas, de educação e interpre-
tação ambiental, além de práticas 
de recreação em contato com a na-
tureza como no turismo ecológico.

A região do Córrego dos Coli-
bris é emblemática. Sua história 
é marcada por conflitos de inte-
resses desde 1987, com diversas 
tentativas de parcelamento, ações 
no Ministério Público e outras. 
Uma dessas tentativas, em 1989, 
gerou reações de ambientalistas, 
ONG’s e da sociedade civil estimu-
lando a criação do Parque Esta-
dual da Serra da Tiririca (PESET).

Estudos sobre a região contribu-
íram para frear a especulação imo-
biliária e impedir loteamentos con-
duzidos sob um pretenso discurso 
contra o processo de “favelização”. 
Tais estudos têm também subsidia-
do ações de preservação e recupera-
ção de áreas degradadas (BARROS, 
2003; BARROS, 2008; SIMON, 2005).

O PESET foi uma das primeiras 
Unidades de Conservação efetiva-

Início da Trilha dos Colibris                                                                                       Foto: Janie Garcia da Silva
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da pela demanda popular e ações 
comunitárias. Propostas lideradas 
pelo Movimento Cidadania Ecoló-
gica de Niterói, contribuíram para 
sua criação através da Lei Esta-
dual nº 1.901, de 29 de novembro 
de 1991. Desde então, ocorreram 
diversas alterações como no De-
creto nº 41.266, de 16 de abril de 
2008 que insere o Morro das An-
dorinhas e parte do entorno da la-
guna de Itaipu. A ampliação mais 
recente incluiu 1.241 ha através do 
Decreto Estadual nº 43.913, de 29 
de outubro de 2012. Hoje, com cer-
ca de 3.493 ha nos municípios de 
Niterói e Maricá, ele abrange uma 
área terrestre (a cadeia montanho-
sa da Serra da Tiririca, o Morro 
das Andorinhas, Núcleo Restinga 
e Duna de Itaipu na região oceâ-
nica de Niterói no Bairro Itaipu) e 
uma área marinha (CASTRO, 2015).

O Plano de Manejo do PESET 
(INEA, 2015), aprovado pela Reso-
lução INEA nº 107 em 5 de feverei-
ro de 2015, permite o uso recreati-
vo e cultural dos recursos naturais 
como auxílio à Educação Ambien-
tal, de forma adequada e sustentá-
vel e possibilita unir ações de pro-
fessores, alunos e de comunidades 
locais. Esse diálogo com várias ati-
vidades alcança uma esfera de dis-
cussão mais palpável da realidade 

na qual as escolas e Universidades 
também fazem parte (PIMEN-
TEL & DOS SANTOS & BARROS, 
2002). Deve-se procurar atingir 
diferentes níveis de escolarida-
de, faixas etárias e classes sociais.

A ideia de uma trilha sensorial 
na região do Córrego dos Colibris, 
já existe há um tempo em função 
das características locais. Em 2016, 
o grupo Ecopoint (eco-point-org) 
procurou Felipe manifestando in-
teresse de fazer uma atividade am-
biental no PESET. Por 2 anos, fo-
ram realizadas ações de retiradas 
de espécie exótica, recolhimento 
de resíduos e plantio de espécies 
nativas. Segundo Felipe, a trilha 
sensorial idealizada terá a ajuda da 
Pestalozzi na definição de normas 
e regras para atender a alunos por-
tadores de necessidades especiais.

Em uma trilha sensorial, além 
da visão, outros sentidos (estímu-
los auditivos, táteis, olfativos) são 
usados na percepção do ambien-
te. Tais experiências enriquecem 
e encorajam a interação solidá-
ria, a sensibilidade e a afetividade 
da construção do conhecimento, 
pertinente à visita de alunos por-
tadores de necessidades especiais 
(CAVALCANTE & MOURA, 2014; 
IKEM OTO MORAES & CASTILHO 
DA COSTA, 2009; MACIEL, 2010).

O presente trabalho visa ofere-
cer observações sobre o ambien-
te, documentações fotográficas e 
identificação de algumas espécies 
botânicas relevantes como sub-
sídio à elaboração de uma trilha 
sensorial na região do Córrego dos 
Colibris no PESET, pela necessi-
dade de atendimento a alunos de 
escolas do Município de Niterói.

Metodologia
A trilha foi percorrida nos dias 

2 e 23 de maio de 2019, do início 
até o final onde há uma grande fi-
gueira, a Ficus guaratinica (Cho-
dart). No percurso, foi usado um 
canivete para retirar amostras das 
cascas de algumas árvores a fim de 
auxiliar na identificação botânica. 
Registros fotográficos e gravação 
de áudios serviram à elaboração 
posterior de relatórios. Foi tam-
bém consultada a literatura perti-
nente sobre os temas abordados.

Resultados e discussão
3.1 - A cobertura vegetal na 

trilha: a área exibe um estrato ar-
bóreo com 3 níveis de altura: o su-
perior acima de 20 m, o de porte 
mediano entre 19 e 15 m e outro de 
porte baixo com 14 a 7m. O estrato 
arbustivo é bem representado por 
várias espécies da família Piperace-
ae, além de Marantas e Heliconias. 
O estrato herbáceo é ralo, mas tem 
espécies importantes indicadoras 
da preservação do ambiente, como 
o carapiá mais no final do percurso.

3.2 - Cuidados no trajeto: Da sua 
entrada até a figueira, a trilha pos-
sui cerca de 100m de comprimen-
to. Neste percurso, há desníveis e 
ressaltos de raízes que podem ser 
corrigidos com preenchimento e 
nivelamento do solo. Para não ex-
ceder a capacidade de carga e evitar 
danos ao ambiente, recomenda-
-se receber um número reduzido 
de alunos por vez (entre 15 a 20). Fim da trilha dos Colibris                                                                                           Foto: Janie Garcia da Silva
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Também é desejável demarcar o 
caminho com corda para não da-
nificar as numerosas mudinhas 
de Pau-Brasil, jacarandá mimoso, 
juçara e sapinhos nos arredores.

3.3 - Observações no ponto 1: a 
cerca de 30 metros da entrada, os 
alunos podem tirar o calçado para 
sentir a serrapilheira e abraçar duas 
grandes árvores de Pau d’alho (Gal-
lesia integrifolia (Spreng.) Harms), 
dando início à experiência senso-
rial. No contato com esse ambiente 
é interessante lembrar-se do cui-
dado para preservar a natureza, 
pois ali é a casa de muitos bichi-
nhos. Durante as visitas é possível 
encontrar aranhas, sapinhos (bio 
indicador de ambiente não polui-
do) e ouvir o canto de numerosas 
aves que vivem no PESET, como: 
Asa-Branca ou Pombão (Patagioe-
nas picazuro), Bico-chato-amare-
lo (Tolmomyias flaviventris) Cho-
ca-de-Sooretama (Thamnophilus 
ambiguus), Bem-te-vi (Pitangus 
sulphuratus), Choquinha-de-flan-
co-branco (Myrmotherula axillaris), 
Chorózinho-de-barriga-vermelha 
(não observada).

3.4 - O Córrego dos Colibris: a 
trilha atravessa o leito do córrego, 

hoje intermitente (figura 10), com 
cerca de 2 m de largura, assorea-
do e coberto por grossa camada de 
areia. Na segunda ida a campo após 
uma chuva, já havia água corren-
do. Sugere-se instalar um tablado 
de madeira sobre o córrego, respei-
tando sua faixa marginal, pois a ca-
minhada frequente sobre ele pode 
acentuar processos erosivos, invia-
bilizando a passagem de portadores 
com necessidades especiais e mo-
bilidade reduzida e a manutenção 
do percurso da drenagem natural.

3.5 - A texturas dos caules: Após 
a travessia do córrego, grandes ár-
vores de carrapeta (Guarea kun-
thiana A. Juss.) exibem caule com 
textura grossa, frisado em toda sua 
extensão. Uma enorme paineira 
(Ceiba speciosa (A.St. Hil.) Ravenna) 
também se destaca pelos acúleos 
(projeções da epiderme, semelhan-
te a espinhos, que servem como 
defesa). Há árvores de pau d’alho 
(cuja casca e folhas têm sabor e 
cheiro parecidos com o do alho).

3.5 - Observações no ponto 2: 
Mais adiante, há um trecho da tri-
lha mais largo, onde seria possível 
montar bancadas temporárias com 
engradados, contendo sementes e 

vasos com mudas de alguns tipos de 
tempero (hortelã, coentro, manjeri-
cão, por exemplo) usados em culi-
nária no dia a dia e de plantas me-
dicinais (boldo, capim limão entre 
outras) para estimular o tato e o ol-
fato dos alunos. Também é possível 
montar painéis com imagens sobre 
espécies da fauna local. Um grava-
dor pode auxiliar na captura e iden-
tificação de sons de pássaros locais.

3.6 - Trecho final da trilha: 
Uma grande figueira destaca-se 
pelas raízes enormes. Próximo a 
ela, há uma árvore antiga de jabu-
ticaba, cujo tronco é marcado por 
manchas claras e escuras. Há for-
tes indícios de ela ter sido plan-

Leito seco                 Foto: Janie Garcia da Silva Paineira                    Foto: Janie Garcia da SilvaÁgua no Córrego      Foto: Janie Garcia da Silva

Pau d’alho                Foto: Janie Garcia da Silva
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tada, devido à presença de plan-
tas cultivadas nos arredores (tais 
como café, manga e tangerina).

Conclusões
Trabalhar questões ambientais 

com alunos portadores de necessi-
dades especiais e mobilidade redu-
zida, incentiva a inclusão social e se 
promove uma Educação Ambiental 
Inclusiva, atenuando barreira para 
estreitar sua relação com a nature-
za. É possível trabalhar a educação 
ambiental de forma inclusiva em 
uma trilha sensorial no Córrego 
dos Colibris. O trajeto curto e plano, 
na maior parte, é propicio a alunos 
de escolas de Niterói portadores de 
necessidades especiais ou mobili-
dade reduzida. A biodiversidade é 
valiosa para a educação ambiental, 
oferecendo uma boa inserção em 
experiência sensorial por aguçar os 
sentidos. A textura do caule de ár-
vores, o cheiro, a forma e cores das 
folhas, os sons dos pássaros, peque-
nos animais e mudas de espécies 
da mata que vivem na serrapilhei-
ra, bem como bancadas provisórias 
de amostras com plantas, imagens 
e sons da fauna podem contribuir 
nessa percepção para estreitar a 
relação homem x natureza. Porém, 
alguns cuidados são necessários 

para preservar a função do ambien-
te e minimizar possíveis danos.

Deve-se, ainda, sensibilizar e 
conscientizar os alunos sobre a im-
portância do cuidado na caminha-
da, ressaltando a importância de 
manter esse ambiente preservado.
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A INTERDISCIPLINARIDADE ATRAVÉS DAS CIÊNCIAS E GEOGRAFIA
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Resumo

Tendo em vista a constante 
preocupação com o meio 

ambiente e sabendo que os  recur-
sos naturais são esgotáveis, através 
da educação ambiental se torna 
possível a conservação e preser-
vação do meio, pela educação e 
conscientização dos indivíduos. O 
presente resumo teve como objeti-
vo propor uma atividade interdis-
ciplinar unindo Ciências Biológi-
cas e Geografia como ferramenta 
lúdico pedagógica para a educação 
ambiental. O método utilizado foi 
através de um jogo de amarelinha 
formulado pelas autoras com abor-
dagens  acerca dos Biomas Brasi-
leiros, e suas respectivas espécies 
endêmicas. O jogo como prática 
educacional estimulou a curiosida-
de dos alunos com a dinâmica rea-
lizada em grupo,além da interação 
e aprendizagem proporcionada aos 
mesmos. 

 
Palavras-chave: Educação Am-

biental; Interdisciplinaridade; Bio-
mas; Espécies endêmicas; Jogos lú-
dicos .

Introdução

O meio ambiente e os recursos 
naturais estão sendo modificados e 
esgotados pelas ações antrópicas. A 
partir de tal fato, faz-se necessário 
a conservação e preservação de tais 
recursos para as próximas gera-
ções. É por intermédio da educação 
ambiental como ‘ação direta, que se 
torna possível educar e conscien-
tizar os indivíduos para utilização 
do meio, com proteção da fauna e 
flora.  Segundo Piaget, as mani-
festações lúdicas acompanham o 
desenvolvimento da inteligência, 
tornando-se, assim,  mais efetivo o 

progresso da cognição. Pensando 
nisso, o presente trabalho foi de-
senvolvido com o objetivo geral de 
renovar algumas atividades em sala 
de aula, a fim de atrair a atenção 
dos alunos, melhorando tanto no 
processo de aprendizagem quan-
to no trabalho coletivo, desenvol-
vendo o senso crítico de educação 
ambiental e proteção dos biomas 
brasileiros. Foi ainda objetivo espe-
cífico a abordagem interdisciplinar 
da Biologia e Geografia, a partir da 
confecção de um jogo de amareli-
nha, nos quais foram trabalhados 
os conceitos dos biomas brasileiros, 
e as espécies endêmicas existentes 
em cada bioma. Tal atividade lúdica 
pode ser facilmente executada com 
o 6º e 7º e 9° ano do Ensino Funda-
mental segundo o currículo míni-
mo de Ciências Biológicas e Geo-
grafia, do estado do Rio de Janeiro.

   
Material e Métodos

 A confecção do jogo denomi-
nado como Jogo de Amarelinha 

dos Biomas, foi feito com partes de 
caixas de papelão, também foram 
utilizados materiais EVA e cartolina 
para numeração das casas de 1 a 10, 
além disso existiam outras duas ca-
sas; no início denominado “Partida: 
Boa Sorte!” e no final “Chegada: Pa-
rabéns”. Para a atividade também 
foram utilizados a impressão de um 
mapa do Brasil com seus respecti-
vos biomas (Figura 1), com a identi-
ficação geográfica dos seus biomas, 
6 perguntas foram formuladas pe-
las autoras com placas alternativas 
A, B, C e D (com acessibilidade do 
sistema Braille para alunos com 
deficiência visual) e sons de alguns 
animais, retirados da internet, para 
integrar as questões, em que ape-
nas uma alternativa seria correta; 
também foi formulada uma questão 
extra como critério para desempate 
(Tabela 1),  para que houvesse um 
ganhador; a proposta do jogo pode 
ser praticada com dois alunos, ou 
com dois grupos de alunos, em que 
dois alunos serão os representantes 
de cada grupo. 

COMO FERRAMENTA LÚDICO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Biomas do Brasil
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Resultado e Discussão
Sabe-se da existência de diversos 

empecilhos encontrados no ensino 
escolar brasileiro, como a evasão, 
indisciplina e o desinteresse por 
parte dos alunos. Segundo dados 
do ano de 2017 do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP, 2107), 
o índice médio de evasão escolar do 
9° ano do Ensino Fundamental é de 
7,7 %, é um índice preocupante e nos 
leva a pensar nos porquês do aban-
dono dessas instituições de ensino.

Algumas temáticas dentro da 
didática ambiental, mesmo sendo 
muito importantes, podem parecer 
um pouco abstratos para ser pas-
sados ao público infanto-juvenil, 

entretanto, é muito relevante con-
ceituá-las aos alunos e exteriorizar 
a importância da preservação do 
meio em que vivemos, mostrando 
que o homem é dependente do meio 
ambiente, e também um agente sig-
nificativo na transformação da na-
tureza. Somando a problemática 
da complexidade no aprendizado 
de alguns termos abstratos que são 
presentes dentro das Ciências Bio-
lógicas e Geografia, com o desafio 
em manter os alunos interessados 
dentro da sala de aula e ter uma 
visão crítica acerca da preserva-
ção dos biomas brasileiros, surgiu 
a ideia de complementar as aulas 
teóricas, com momentos de jogos 
e interação entre os alunos com a 
finalidade de melhorar a relação 

professor-aluno, a relação entre os 
alunos, a autonomia dos alunos em 
sala de aula, o prazer de aprender 
através de jogos didáticos e o de-
senvolvimento da interdisciplina-
ridade dentro do espaço escolar, 
que implica no desenvolvimento 
mais amplo do conhecimento do 
aluno e no desenvolvimento da 

Tabela1 - Critérios por desempate

Perguntas Critérios Erros Acertos

Formulada 6 
perguntas a partir de 
biomas brasileiros e 
espécies endêmicas

Opções de A a D com apenas uma 
resposta correta

Em caso de empate na última casa, 
uma pergunta extra será feita para a 
dupla ou representantes do grupo.

Permanecer na mesma casa Pular 2 casas a cada acerto

Material EVA para a confecção do produto                                                                        Foto: Vitória Alves Alunos testando o jogo        Foto: Vitória Alves

re S u m o ex p a N d i d o
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opinião crítica e capacidade de de-
bater diversos assuntos, inter-re-
lacionando-os uns com os outros.

A atividade lúdica é, essencial-
mente, um grande laboratório onde 
ocorrem atividades inteligentes e 
reflexivas. Experiências que geram 
conhecimento, que possibilitam 
tornar concretos os conhecimentos 
adquiridos (MIRANDA, 2002). Tais 
atividades podem ser desenvolvi-
das, inclusive, como instrumento 
avaliativo, já que se torna muito 
clara a percepção pelo docente se 
o aluno está conseguindo compre-
ender de fato os termos que lhe fo-
ram apresentados. O aprendizado 
se dá de uma maneira mais efetiva 
quando se faz presente na realida-
de do aluno, e na temática “Edu-
cação Ambiental”, se torna muito 
acessível e pertinente a colocação 
desse aluno como um agente trans-
formador do local em que ele vive, 
e com isso um importante ator 
tanto na questão da preservação 
dos recursos naturais quanto na 
divulgação desse tema para a co-
munidade em que ele está inserido.

Há um grande potencial na 
área da educação ambiental, pois 
é uma área de grande interesse 
por parte de crianças e adolescen-
tes, pelo fato de ter a proximidade 
com animais e ambientes de área 
aberta, com o qual os alunos têm 
grande identificação. Mas não é 
só na área ambiental que pode-
mos dispor de elementos lúdicos 
para que haja um ensino fora dos 
padrões quadro e giz, podendo-
-se utilizar em todas as disciplinas 
dentro da escola, que , em geral, são 
muito bem aceitas na sala de aula.

Como aponta o Capítulo I da 
educação ambiental , Artigo 2 o, “A 
educação ambiental é um compo-
nente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar 
presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter for-
mal e não-formal” (BRASIL, 1999), 
com isso concluímos que não só no 
âmbito escolar deve-se ocorrer o 
segmento da educação ambiental, 
mas sim em todos os locais, sendo 
eles formais ou não da educação.

Considerações Finais
Com a aplicação do Jogo da 

Amarelinha dos Biomas, pode ser 
trabalhado questões sobre bio-
mas e biodiversidade, com abor-
dagem de temas como: espécies 
endêmicas, fauna e flora de cada 
bioma, e os estados brasileiros em 
que estão inseridos, além de re-
flexão das problemáticas com o 
desmatamento e diminuição de 
habitats dos animais locais e suas 
consequências para a população.

O jogo foi aplicado para alunos 
do 9° ano do Ensino Fundamental, 
da Escola Municipal Alberto Fran-
cisco e teve uma ótima aceitação 
por parte dos mesmos. Este jogo se 

torna muito interessante pois em 
caso de alunos com necessidades 
especiais na turma, ele pode ser 
tranquilamente utilizado, trazendo 
uma interação plena entre todos os 
alunos. E as ferramentas lúdicas se 
fazem muito importantes também 
nos locais não formais, trazen-
do uma maior proximidade dos 
alunos com o ambiente em que 
vivem para preservar e transformar 
o ambiente em seu entorno tornan-
do-o cada vez mais sustentável.
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Alunos se reúnem para jogar      
Foto: Vitória Alves
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SOB A PERSPECTIVA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CARÁTER INTERDISCIPLINAR
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

re S u m o Si m p l e S

A  pesquisa se desenvolveu a 
partir da relação das auto-

ras deste trabalho na elaboração e 
implementação de projetos peda-
gógicos de caráter interdisciplinar 
em escolas públicas do município 
de Niterói/RJ, como participantes 
do grupo Programa de Educação 
Tutorial PET - Conexões de Sabe-
res Licenciaturas da Universidade 
Federal Fluminense, que elabora e 
implementa tais projetos pedagó-
gicos. Em decorrência desta vivên-
cia, as pesquisadoras identificaram 
o potencial que os projetos de tra-
balhos interdisciplinares possuem 
para a aplicação de uma metodolo-
gia que privilegie o tema da educa-
ção ambiental. Para o levantamen-
to de dados do presente trabalho as 
autoras selecionaram quatro proje-
tos aplicados pelo grupo, tendo elas 
participado de dois dos projetos 
escolhidos. A partir dessa experi-
ência e da análise das metodologias 

escritas, registros de atividades em 

sala de aula e materiais pedagógi-

cos produzidos, verificou-se a pos-

sibilidade de se utilizar como ele-
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mento norteador desses trabalhos a 
educação ambiental, visto que esse 
tema já era abordado nos projetos, 
mesmo que implicitamente. Nesse 
sentido, a presente comunicação 
oral tem por objetivo demonstrar 
que a metodologia interdisciplinar 
e de projetos de trabalhos pode se 
configurar em uma ferramenta efi-
caz na produção de um fazer peda-
gógico consciente da necessidade, 
cada vez mais urgente, de se abor-
dar as questões socioambientais 
no ambiente escolar e com a ple-
na possibilidade de expansão para 
além dos muros da escola.

Palavras-chave: Educação so-
cioambiental; Interdisciplinarida-
de; Projetos.

Autoras apresentando o projeto durante a SEMEAE 2019.                                             Foto Aline Moreno

Bonecos confeccionados com materiais reciclados utilizados no projeto.                  Foto Aline Moreno
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CORES DA NATUREZA,
EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DAS TINTAS NATURAIS

A atividade “Cores da Na-
tureza” é uma alternativa 

para trabalhar conteúdos de educa-
ção ambiental nas escolas, buscan-
do levar à sala de aula a discussão 
acerca dos Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), agenda 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Para esta atividade, buscou-
-se a integração com a ODS 11, cujo 
título é “Cidades e Comunidades 
Sustentáveis” e ODS 12 “Consumo e 
Produção Responsáveis” . A propos-
ta é a realização de pinturas feitas 
com produtos naturais a base de 
água e cola, para que haja liga en-
tre os matérias e para pigmentação, 
a utilização de temperos em pó, 
como urucum, açafrão, louro, en-
tre outros, além de diferentes tipo 
e colorações de solo. Assim, cria-se 
uma oportunidade de mostrar que 
existem recursos simples e acessí-
veis para a produção de tinta natu-
ral, que pode ser usada para fins re-
creativos, artísticos e profissionais, 
sendo utilizado para pinturas edu-
cativas que podem proporcionar 
uma aproximação dos alunos com 
os recursos naturais, assim como 
de quadros e até residências, de for-
ma sustentável e econômica. As tin-
tas sendo feitas à base de produtos 
naturais podem reduzir os impac-
tos sobre a natureza e possibilitar 
gastos menores pela população de 
baixa renda, além de ser uma pos-
sibilidade de geração de emprego/
renda para aqueles que desejarem 
utilizá-las em pinturas residen-
ciais. Pensando em contribuir para 
o desenvolvimento de práticas que 
contribuam com a noção de susten-
tabilidade, a atividade tem como 
objetivos, despertar nos partici-
pantes o interesse pelas ciências, o 
entendimento da relação consumo, 

re S u m o Si m p l e S

sustentabilidade e renda, além do 
gosto por atividades técnico-cien-
tíficas e artísticas. A atividade pode 
ser realizada durante aulas de Geo-
grafia, Química e Biologia, podendo 
até mesmo ser proposta uma ativi-
dade interdisciplinar. Para colocar 
a atividade em prática, é necessário 
além do material já mencionado an-
teriormente, pincéis e papel ofício 
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para que os participantes possam 
fazer suas pinturas. Assim, com os 
materiais em mãos, os alunos pro-
duzirão manualmente as tintas, 
através da mistura da água, da cola 
e dos produtos naturais. A partir de 
então, com as tintas já confecciona-
das, é só iniciar as pinturas e, con-
comitantemente, as observações 
e explanações sobre o conteúdo 
planejado. 

Palavras-chave: Tintas natu-
rais; Ensino de ciências; Educação 
ambiental. 

Educação ambiental se inicia na infância                                                      Foto: Arquivo pessoal do autor                                                

Espaço físico para o desenvolvimento da 
oficina               Foto: Arquivo pessoal do autor          
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EXPERIÊNCIA AMBIENTAL:
NAS TRILHAS DE ITAIPU,NITERÓI,RJ 
Resumo

O presente trabalho retrata 
as experiências realizadas 

na trilha João Mendes e no Morro 
das Andorinhas por duas turmas 
de 4º ano de escolaridade da Es-
cola Municipal Professor Dario de 
Souza Castello situada em Itaipu, 
Niterói no estado do Rio de Janeiro. 
A proposta foi feita pelas professo-
ras regentes no intuito de enrique-
cer o processo ensinoaprendizado1  
de alunos/as a respeito do estudo 
sobre o ecossistema; valorizando 
a preservação ambiental, a sensi-
bilidade, o contato com a fauna e a 
flora, e sobretudo a experiência em 
trilhas. Após reflexões em relação a 
prática de trilha e o estudo ambien-
tal, os/as estudantes tiveram aula 
passeio baseada na pedagogia de 

1 Compreendemos que os termos só 
possuem sentido epistemologicamente se 
estiverem juntos, pois acreditamos que se 
constituem complementando um ao outro; 
influenciadas por leituras de Alves (2002 e 
2008)

re S u m o ex p a N d i d o

Final da trilha João Mendes: encontro com a lagoa de Itaipu          Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Freinet (1975). As técnicas aborda-
das foram visualização de vídeos, 
debates, experiências em trilhas e 
narrativas embasadas na pesquisa 
nos/dos/com o cotidiano de Alves 
(2002 e 2008). Vale ressaltar que 
o ato de experienciar é uma ação 
enfatizada por Larrosa (2006). Esta 
prática educativa gerou como resul-
tados: a consciência por causas am-

bientais, o ato de experienciar aula 
passeio, o cuidado com as plantas 
e os animais e a contemplação de 
paisagens ambientais.

Palavras-chave: educação am-
biental; aula passeio; narrativa e 
experiência.

Introdução
O trabalho apresenta experiên-

cias ambientais realizadas na trilha 
João Mendes e no Morro das Ando-
rinhas em Itaipu por duas turmas 
de 4º ano de escolaridade da Escola 
Municipal Professor Dario de Souza 
Castello situada em Itaipu, Niterói 
no estado do Rio de Janeiro. 

A localização da unidade escolar 
é privilegiada de elementos natu-
rais transmitindo aos/as alunos/as 
contato ambiental diariamente. As 
trilhas foram experiências funda-
mentais no estudo de Ciências Na-
turais. A trilha João Mendes foi feita 
em um momento especial onde res-
ponsáveis dos/as estudantes com-
partilharam saberes.  Já a trilha no 
Morro das Andorinhas permitiu a 
contemplação de aspectos naturais. Trilha no Morro das Andorinhas                                                             Fonte: Arquivo pessoal das autoras 
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O objetivo da atividade proposta 
foi enriquecer o processo ensino-
aprendizado de alunos/as a respeito 
do estudo sobre ecossistema; valo-
rizando a preservação ambiental, a 
sensibilidade, o contato com a fau-
na e a flora, e sobretudo a experiên-
cia em trilhas.

 A prática educativa ambien-
tal oportuniza aos/as alunos/as 
reflexões sobre o meio ambiente 
considerando a importância da 
preservação e o entendimento de 
conceitos científicos. Ressaltar o 
ensinoaprendizado sobre o ecossis-
tema é promover o protagonismo 
de sujeitos na perspectiva de con-
servação do meio ambiente e co-
nhecimento de estudos científicos.

Material e Métodos
Desenvolvemos atividades de 

reflexões em relação a prática de tri-
lha e o estudo ambiental, onde os/
as discentes tiveram aula passeio 
baseada na pedagogia de Freinet 
(1975). As técnicas abordadas foram 
visualização de vídeos, debates, ex-
periências em trilhas e sobretudo 
narrativas embasadas na pesquisa 
nos/dos/com o cotidiano de Alves 

(2002 e 2008). Vale ressaltar que o 
ato de experienciar é uma ação en-
fatizada por Larrosa (2006).

Resultado e Discussão 
Esta prática educativa gerou 

como resultados: a consciência por 
causas ambientais, o ato de expe-
rienciar aula passeio, a interação 
dos/as discentes, o cuidado com as 
plantas e os animais e a contempla-
ção de paisagens ambientais.

Considerações Finais
Concluímos que a forma de tra-

balhar a temática ambiental foi 
prazerosa repleta de narrativas 
positivas que ressaltaram a expe-
riência agradável em fazer trilhas, 
ampliando o conhecimento dos/
as participantes a respeito do meio 
ambiente. Além disso, podemos en-
fatizar a interação e a sensibilidade 
que foram aguçadas com esta práti-
ca educativa.
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Final da trilha no Morro das Andorinhas                                              Fonte: Arquivo pessoal das autoras
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NA EDUCAÇÃO INFANTIL ABORDANDO A BIODIVERSIDADE POR MEIO DA LIBRAS
O USO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

re S u m o Si m p l e S

Resumo

C  om foco em dois grandes 
problemas globais da atua-

lidade, que são os resíduos sólidos  
e a perda da biodiversidade, que o 
Projeto EDUC, realizado pela ONG 
Guardiões do Mar, a partir da par-
ceria com a Petrobras por meio do 
Programa Petrobras Socioambien-
tal, dentre as suas ações realizadas 
em cinco comunidades do municí-
pio de Duque de Caxias, apresenta 
um programa de Educação Am-
biental (EA), cujas bases partem de 
uma EA crítica e transformadora, e, 
na qual as questões locais e globais 
são levadas para o espaço escolar 
na forma de atividades práticas e 
lúdicas. Com base nisso, o presente 
trabalho apesenta  uma atividade 
na qual abordou-se a biodiversida-
de local do município, que segundo 
diagnóstico realizado pelo projeto 
é pouco conhecida pela popula-
ção. A instituição participante, cujo 
atendimento ocorre desde 2018, foi 
a Creche Centro de Atendimento à 
Infância Caxiense de Campos Elí-
seos. Para tal, foi solicitado com an-
tecedência que as turmas levassem 
o ‘miolo’ de rolos de papel higiênico 
no dia específico de atividade na 
creche, mobilizando educandos e 
responsáveis para essa ação. A ati-
vidade foi iniciada com a apresen-
tação de um vídeo produzido pelo 
Projeto EDUC em parceria com o 
Ateliê do Encontro, em que a músi-
ca do sapo-cururu foi apresentada 
pela intérprete da Língua Brasilei-
ra de Sinais -  Libras, que atua no 
projeto. Posteriormente execução 
do vídeo, e acompanhamento pre-
sencial pela intérprete, os rolinhos 
e as peças já recortados que dariam 
forma a um sapo-cururu-amarelo,  
foram distribuídos para que os edu-
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candos colorissem e colassem mon-
tando o organismo. Ao fim da ativi-
dade, falou-se sobre a importância 
dos sapos para a manutenção do 
equilíbrio ecológico, e no controle 
de vetores de doenças, com ênfase 
do mosquito Aedes aegypti. Segun-
do análise a atividade teve uma 
avaliação positiva em todas as suas 
etapas, onde houve participação ao 
cantar a música e na tentativa de si-
nalização de Libras por grande par-
te dos educandos; a pintura e mon-
tagem do sapo teve adesão de todos 

os participantes, assim como a 
abordagem sobre a importância do 
sapo contou com a participação de 
muitos. Outras avaliações acerca do 
que foi apresentado serão realiza-
das objetivando-se aferir o grau de 
efetividade no que tange ao conteú-
do apresentado, assim como outras 
atividades envolvendo o uso da Li-
bras seguirão sendo introduzidas. 

Palavras-chave: Sustentabilida-
de; Conservação de Fauna; Primei-
ra Infância. 

Aprendendo com auxílio de intérprete.                                                        Foto: Arquivo pessoal do autor

Interprete ajudando os alunos
                           Foto: Arquivo pessoal do autor
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COMO ESTRATÉGIA DE SENSIBILIZAÇÃO CIENTÍFICA - RELATO DE ATIVIDADES
UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS)

re S u m o Si m p l e S

Resumo

Vivemos em plena revolução 
da informação e das comu-

nicações, nunca fomos tão conec-
tados e influenciados por pensa-
mentos e ideias que fluem nas redes 
e habitam nossos computadores e 
telefones celulares. Inegavelmente 
a prática docente sofre essa influên-
cia diante de alunos completamen-
te inseridos nesse contexto, e da ne-
cessidade do próprio conhecimento 
acadêmico reconhecer a dinâmica 
móvel e criativa de inúmeras novas 
formas de conhecimento. Esse é um 
relato com alunos de sétimo ano da 
rede municipal de Niterói sobre for-
mas em que as tecnologias digitais 
podem ser utilizadas como instru-
mentos culturais de aprendiza-
gem; em três momentos: A primeira 
abordagem se refere a diversidade 
microbiológica que muitas vezes é 
ignorada pelos alunos por falta de 
equipamento nos laboratórios. Foi 
utilizado um lazer tático para pro-
jetar imagens de organismos vivos 
em uma gota de água, o que se se-
guiu foram atividades de identifica-
ção e construção de modelos celu-
lares em EVA, debates sobre higiene 
e saúde. A segunda abordagem se 
remete ao reino vegetal e sua di-

versidade, utilizando aplicativos 
de identificação vegetal que podem 
ser instalados nos celulares. Com 
essa nova tecnologia, o ensino de 
Botânica pode estar diante de uma 
grande oportunidade de populari-
zação. A plataforma escolhida foi o 
Pl@ntNet que é uma aplicativo de 
compartilhamento e recuperação 
de imagens para a identificação de 
plantas. Esse aplicativo gratuito 
ajuda a identificar espécies de plan-
tas a partir de fotografias, por meio 
de um software de reconhecimento 
visual. A terceira abordagem remete 
a uma experiencia mais ampla em 
trilhas ecológicas, que inicialmente 
foi experimentada em uma visita ao 
Parque Estadual dos 3 Picos, em Ca-

Por:
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choeiras de Macacu em 2015 e per-
mitiu aos alunos, pela primeira vez 
entrarem em contato com ambien-
tes completamente naturais. Em 
2019 na Trilha das Andorinhas, foi 
utilizado o aplicativo Android ‘Geo 
Tracker’, que permite o georreferen-
ciamento do trajeto nas grandezas: 
distância, altitude, declividade, 
possibilitando também a demar-
cação cartográfica dos pontos de 
atratividade escolhidos ao longo 
da trilha, como resultado se obtém 
um guia de campo digital que tam-
bém pode ser compartilhado. Em 
uma avaliação crítica, o trabalho 
finaliza com uma reflexão acerca de 
como o professor precisa utilizar as 
TICs, não as encarando como solu-
ção e parcimoniosa, mas sim como 
ferramenta cultural ativa, que pode 
ser direcionada na sensibilização e 
aprendizagem. 
Palavras-chave: Tecnologias de 
Informação e Comunicação. Diver-
sidade Microbiana. Diversidade Ve-
getal. Espaços não formais no ensi-
no de Ciências

Alunos rede municipal de Niterói em trilha no Morro das Andorinhas              Foto: João Ricardo Assis

Equipe do PESET orientando alunos da rede municipal de Niterói                      Foto: João Ricardo Assis
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E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PRÁTICA SUSTENTÁVEL NA UFRRJ 

A lei nº 9.795/99 reconhece 
que a educação ambiental 

é um componente essencial e per-
manente da educação nacional, 
devendo estar presente em todos 
os níveis e modalidades do proces-
so educativo. Segundo Edna Sueli 
Pontalti (2005), educadora ambien-
tal, “a escola é o espaço social e o 
local onde o aluno dará sequência 
ao seu processo de socialização, 
iniciado em casa, com seus fami-
liares”. Logo, esta tem participação 
ativa na formação dos indivíduos, 
podendo contribuir tanto no cam-
po social, como também no meio 
físico, tornando-os ambientalmen-
te responsáveis. De acordo com o 
Plano Nacional de Educação Am-
biental, todas as instituições educa-
tivas devem promover a educação 
ambiental de maneira integrada 
aos programas educacionais que 
desenvolvem. Logo, é necessária a 
implementação de projetos sobre 
educação ambiental nas institui-
ções públicas e privadas de todo 
país. Mediante ainda os cortes or-
çamentários realizados pelo Gover-
no Federal, devido à crise econômi-
ca evidente no país, e que afetam 
diretamente as Instituições Fede-
rais de Ensino através da redução 
dos repasses, o projeto surge com 
a estratégia de conscientização no 
consumo de energia elétrica e água 
na UFRRJ, campus Seropédica, re-
sultando no aumento de receita da 
mesma com a diminuição de seus 
gastos. Além disso, tem como obje-
tivo levar discussões sobre o tema 
de maneira simplificada e dinâmi-
ca para estudantes do ensino bási-
co, que incluem as etapas de ensi-
no infantil, fundamental e médio, 
nas escolas de Seropédica. O plano 
de elaboração deste projeto segue 
as etapas do PDCA, metodologia 

re S u m o Si m p l e S

descrita nos requisitos da norma 
ABNT NBR ISO 14001 para o Siste-
ma de Gestão Ambiental. Na etapa 
de planejamento foram coletadas 
informações necessárias, como da-
dos mensais de consumo de ener-
gia elétrica e água, e locais de maior 
circulação nos institutos, para a 
escolha dos pontos onde serão apli-
cados o projeto, executando o ma-
peamento do mesmo através do 
software livre QGIS. Posteriormen-
te, na etapa de execução, serão im-
plementados cartazes informativos 
nos locais escolhidos, além de pos-
tagens periódicas com mensagens 
educativas em mídias sociais, de 
forma a abranger o maior público 
possível. Paralelamente, serão tam-
bém realizados workshops, ativida-
des lúdicas e entrega de kits edu-
cativos nas escolas de Seropédica 
para propagação de conhecimentos 
científicos e técnicos relacionados 

a gestão sustentável. Por fim, com 
base na avaliação de efetividade 
do projeto, através de indicadores 
e metas, algumas ações poderão 
ser corrigidas, orientada através de 
ferramentas de melhoria contínua.

Palavras-chave: sus-
tentabilidade; gestão; ener-
gia; água; conscientização.
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Exercer a cidadania é buscar 
uma sociedade melhor para todos.

SEJA  VOLUNTÁRIO DA 
DEFESA CIVIL DE           

NITERÓI E 
AJUDE O MUNICÍPIO A SE 

TORNAR AINDA MAIS              
RESILIENTE 

www.defesacivil.niteroi.rj.gov.br

Maiores informações no site da Defesa Civil ou pelo telefone 2620-0199

Defesa Civil

http://defesacivil.niteroi.rj.gov.br/
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‘EDUCOIN’: 

A MOEDA VERDE DO PROJETO EDUC

O Projeto EDUC é realizado 
pela ONG Guardiões do 

Mar, a partir da parceria com a Pe-
trobras por meio do Programa Pe-
trobras Socioambiental, tendo por 
área de abrangência cinco comuni-
dades do segundo distrito do muni-
cípio de Duque de Caxias. O progra-
ma de Educação Ambiental (EA) do 
projeto,  parte de uma EA com base 
crítica e transformadora, na qual a 
realidade local constitui o principal 
ponto de partida para as diversas 
atividades realizadas junto ao pú-
blico-alvo - educandos matricu-
lados em instituições municipais, 
do ensino infantil ao segundo ciclo 
do ensino fundamental. Devido a 
sua relevância global, os resíduos 
sólidos, e as suas diversas dimen-
sões socioambientais constituem 
o tema central do projeto, tendo-
-se  por isso criado a Moeda Verde 
(MV), denominada ‘EDUCoin’, que 
possibilita a realização do traba-
lho de EA, envolvendo às institui-
ções que participam do programa, 
e quem mais desejar. O processo 
tem início quando, ao saberem so-

re S u m o Si m p l e S

bre a MV, crianças ou responsáveis 
separam jogos, livros e brinquedos, 
fora de uso, e doam para que se-
jam ‘vendidos’ posteriormente no 
‘Bazar Verde’ do Projeto EDUC, no 
qual  os ‘compradores’ serão edu-
candos matriculados nas institui-
ções em que o projeto atua, sendo 
os resíduos sólidos o  meio de pa-
gamento. No dia do bazar, esses 
resíduos são trocados em uma casa 
de câmbio por cédulas de 1, 2 ou 5 
EDUCoins (EDC$). Após receberem 
as cédulas, todos se dirigem ao ba-
zar onde escolhem o que desejam, 
o valor máximo que recebem é de 
oito EDUCoins, e os produtos são 
precificados de modo que exista a 
opção de comprar um único produ-
to de maior valor, ou outros de me-
nor valor. Quem realiza as doações 
também é recompensado, podendo 
escolher entre a realização de uma 
exposição do projeto na escola ou 
no condomínio, ou rua de sua re-
sidência. Até o momento já foram 
realizadas três edições da MV, em 
que foram arrecadados XX itens, 
e  XX Kg de resíduos sólidos. Após 
cada ação, os resíduos arrecadados 
sempre são doados para catadores 
de locais cadastrados. A partir do 
quantitativo de resíduos arrecada-

dos é possível também realizar um 
balanço ecológico, em que se pode 
aferir quais os impactos ambien-
tais negativos estão sendo evitados 
em função do correto descarte e da 
reciclagem. A ação tem se demos-
trado uma excelente ferramenta de 
EA, envolvendo educandos e comu-
nidade escolar, e extrapolando os 
muros das escolas na sensibilização 
sobre o consumo e o descarte cons-
ciente dos resíduos sólidos.

Palavras-chave: Sustentabilida-
de; Lixo; Cidadania.
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Fotógrafo: Aline Angel Varges

Atividade Educativa do Projeto Moeda Verde                                             Fotógrafo: Aline Angel Varges
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ECOVIVER 2019
PROJETO

re S u m o  Si m p l e S

Desde 2006, o projeto atua 
em escolas públicas e, neste 

ano, se faz presente nos estados de 
São Paulo, Paraná, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 
promovendo encontros e workshops 
com professores, além de oficinas 
de teatro para a produção de peças 
teatrais que retratarão a jornada 
desenvolvida em cada escola. Os 
Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável, estabelecidos pela ONU, 
onde o Brasil também é signatário, 
são o fio condutor para o desenvol-
vimento do Projeto. Estas questões 
são tratadas durante os workshops 
e trabalhadas com os alunos dentro 
da perspectiva de arte educação e 
cidadania ativa. O projeto tem por 
objetivo sensibilizar professores e 
alunos de escolas públicas quanto 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e proporcionar, 
a partir daí novos hábitos e com-
portamentos, visando melhores 
condições da comunidade e do am-
biente escolar. Traz a proposta me-
todológica da Jornada Ecoviver, que 
é um jogo com etapas (descobrir, 

planejar, agir, nossa história e peça 
teatral) para que a turma consiga 
alcançar a realização de um pro-
jeto ou ações para a escola junto a 
outras metodologias de apoio tais 
como a contação de história, sala de 
aula invertida e estudo de caso. O 
desafio dos professores e alunos en-
volvidos no Ecoviver é buscar alter-
nativas para transformar a escola 
em um território mais sustentável 
e criar uma peça teatral alinhada 
ao tema trabalhado pelo grupo a 
ser apresentada no encerramento 

Alunos fazendo a atividade

Por:
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Coordenadora pedagógica – INDES - Instituto para o 
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do projeto. Através dessa jornada 
e do trabalho teatral espera-se tra-
balhar as seguintes competências: 
colaboração, empatia, criativida-
de e protagonismo. Coordenação 
Regional: Luana Berna – Ecóloga, 
especialista em sustentabilidade, 
mestre em Biologia e coordenadora 
pedagógica do Ecoviver, sendo res-
ponsável pela coordenação dos mu-
nicípios do Rio de Janeiro e Niterói. 
Gerência: Emiliana Ferreira de Pau-
la - Ecóloga, especialista em Educa-
ção Ambiental e Gestão de Projetos 
e graduanda em pedagogia. Atuou 
no Ecoviver entre 2007 e 2009 como 
educadora ambiental, retornando 
ao projeto em 2012, como gerente 
do projeto. 

Palavras-chave: Sustentabilida-
de, ODSs, protagonismo, cidadania, 
teatro.

Financiamento: Ministério da 
Cidadania (Lei Rouanet); Grupo 
EcoRodovias.

Palestra sobre o projeto
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Vista da Ilha do Pontal - Niterói
Foto: Acervo Prefeitura

“A REVAN contribui não apenas para divulgar as inovações científicas, 
mas também, com o desenvolvimento da preservação da cultura tradicional 
local dos pescadores de Itaipu” 

MARCOS ANDRÉ JOSÉ DE SANTANA (TRIPA)    
PESCADOR TRADICIONAL DE ITAIPU / MEMBRO DO PROJETO MAR DE CONHECIMENTO

“A REVAN representa uma importante ferramenta educativa, na qual 
professores da Rede Municipal de Niterói tem a oportunidade de divulgar os 
excelentes trabalhos realizados em suas unidades de ensino.” 

IRACI DA SILVA CAPUTO    
PEDAGOGA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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re S u m o ex p a N d i d o

ESPAÇOS PRIVILEGIADOS DE ATUAÇÃO NO ATUAL CENÁRIO
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:

 Resumo

O trabalho apresenta os re-
sultados de uma pesquisa 

qualitativa realizada junto ao Cen-
tro de Educação Ambiental Gêne-
sis, localizado em São Gonçalo, Rio 
de Janeiro, Brasil que investigou 
como as características ambien-
tais, sociais, político-ideológicas, 
econômicas e pedagógicas foram 
incorporadas nessa instituição. O 
objetivo foi contribuir para uma 
melhor compreensão da importân-
cia da adoção das características 
para os Centros de Educação Am-
biental. Através de exame de docu-
mentos, fotografias, observação e 
entrevistas, foi possível identificar 
como cada uma cada uma foi im-
plementada, as ações e as estraté-
gias. Os resultados mostram que 
a adoção das características se re-
veste de importância na medida 
em que: transformou um local de-
gradado em um produtor de servi-
ços ecossistêmicos, possibilitou a 
elaboração de projetos inovadores 
e de qualidade, contribuiu para a 
inclusão de instituições religiosas 
no processo de construção da sus-
tentabilidade, contribuiu para a 
colocação de um CEA como campo 
de estudos e pesquisas, propiciou a 
construção de estratégias de sensi-
bilização e mobilização da comuni-
dade em relação aos problemas lo-
cais, promoveu o empoderamento 
da comunidade, contribuiu para a 
transformação do Gênesis em pro-
dutor de conhecimentos, sobretu-
do no que se refere aos fragmentos 
urbanos da Mata Atlântica, servi-
ços ecossistêmicos, processos de 
restauração da cobertura vegetal e 
práticas de educação ambiental.

Palavras chave: educação, sus-
tentabilidade, educação ambiental

Introdução
Os Centros de Educação Ambiental-
CEAs podem ser entendidos como 
uma ampla diversidade de iniciativas 
que têm como foco atividades 
ambientais, que vão desde a 
sensibilização até a produção de 
conhecimentos. Países europeus 
como França, Reino Unido, Suécia, 
Dinamarca, Noruega, Finlândia e 
Islândia são considerados pioneiros 
na organização de CEAs. No Brasil, 
a criação dos CEAs remonta ao 
final dos anos 70 até meados 
dos anos 80, quando receberam 
distintas denominações, de 
acordo com a localização e o foco 
de suas ações. Essas iniciativas 
foram impulsionadas, sobretudo 
pela atuação de pequenas 
propriedades rurais, ONGs e 
unidades de conservação, e mais 
tarde, por empresas privadas de 
grande porte, principalmente 
ligadas ao setor primário 
(mineração, agricultura e floresta, 
principalmente). Contribuíram 
para esse impulsionamento a 
abertura política vivida pelo Brasil 
em meados da década de 80, a 
articulação da sociedade civil a 
partir de 1985, que culminou com 
a promulgação da Constituição de 

1988 e a mobilização internacional 
em torno da problemática 
socioambiental. Deboni da Silva 
(2004) e Sorrentino (2003) são 
alguns dos estudiosos dos CEAs no 
Brasil. Partindo do levantamento de 
experiências europeias e brasileiras 
construíram um quadro teórico, 
bem como, especificações técnicas. 
Uma das contribuições significativas 
refere-se à elaboração do quadro de 
características que os CEAs devem 
incorporar em suas atividades. São 
elas:

Ambientais: Referem-se à pre-
ocupação em proteger o meio am-
biente local, evitando impactos, 
seja pela localização, utilização de 
materiais, uso de equipamentos, 
movimentação do solo, seja pela 
atuação de recuperação dos ecos-
sistemas. Nesse item também está 
incluída a leitura ambiental do lo-
cal, que pode ser entendida como a 
utilização deste como palco de ati-
vidades pedagógicas.

Sociais: Referem-se à preocu-
pação em estabelecer relações com 
a comunidade, seja através de in-
serção na gestão, na elaboração de 
atividades, atuação nas ativida-
des oferecidas. Pode-se considerar 
também o atendimento de deman-

Anúncio publicitário do Centro de Educação Ambiental Gênesis                   Foto: Divulgação Facebook
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das sociais locais e específicas.
Político-ideológicas: Referem-

-se ao compromisso com o papel 
político que deve exercer na busca 
da sustentabilidade e as estratégias 
utilizadas, que devem estar presen-
te no projeto político pedagógico de 
forma clara.

Econômicas: Referem-se à exis-
tência de estratégias de sustentabi-
lidade financeira a curto, médio e 
longo prazos.

Pedagógicas: Referem-se à coe-
rência com a educação para a sus-
tentabilidade, diversidade de pú-
blico, promoção de atividades que 
privilegiem a sensibilização em re-
lação ao meio ambiente e seus pro-
blemas, oferta de atividades dialógi-
cas críticas e reflexivas e realização 
de avaliação contínua. Nesse senti-
do realizamos uma pesquisa sobre 
o processo de incorporação das 
características ambientais, sociais, 
politico-ideológicas, econômicas e 
pedagógicas, com suas ações e re-
sultados, tendo como referência um 
CEA localizado no município de 
São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. 
Ao realizarmos essa pesquisa e di-
vulgarmos seus resultados espera-
mos contribuir para a revitalização 
e fortalecimento dos CEAs existen-
tes no Brasil. Consideramos que os 
CEAs precisam ser revitalizados, 
sobretudo nas áreas onde os pro-
blemas ambientais são mais inten-
sos, sejam elas rurais ou urbanas, 
de modo que possam atuar de for-
ma efetiva, não sendo tão somente 
espaços de lazer ou de repasse de 
informações, mas principalmente 
local de capacitação e formação de 
novos atores sociais e realização de 
pesquisas e que em seu interior se-
jam gestados embriões de políticas 
públicas, direcionadas à solução 
dos problemas existentes. 

Material e Métodos
Trata-se de uma pesquisa qua-

litativa, cujo objeto foi o processo 
de incorporação das características 
ambientais, sociais, político-ideo-
lógicas, econômicas e pedagógicas 
em um CEA. A técnica de pesquisa 
utilizada foi o estudo de caso, cujo 
local escolhido foi o Centro de Edu-
cação Ambiental Gênesis, localiza-
do no bairro Água Mineral, municí-
pio de São Gonçalo, RJ, Brasil. 

O centro foi organizado no ano 
2000 com o propósito de envolver 
pessoas e instituições no processo 
de construção da sustentabilidade 
através da educação para a susten-
tabilidade. É uma iniciativa privada, 
localizada em um fragmento urba-
no de Mata Atlântica com 40.000m² 
de área verde, que inicialmente 
apresentava uma forte degradação 
em virtude de ações dos moradores. 
A escolha do Centro Gênesis se de-
veu aos seguintes fatores:

a) ser efetivamente um centro de 
educação ambiental, na medida em 
que atende às exigências, que são: 

Instalações- Possui escritório, 
casa do visitante, mini auditório, 
biblioteca, cozinha e espaços exter-
nos(espaço Carta da Terra, espaço 
Agenda XXI, espaço da Educação 
Ambiental, espaço da sensibiliza-
ção afetiva,  Praça da sustentabili-
dade, , espaço da biodiversidade, 
platôs(3) e a trilha da Mata Atlânti-
ca com 11 pontos assinalados;

Equipe educativa – A equipe é 

constituída por uma diretora, uma 
bióloga, uma pedagoga, estagiários 
de diversas áreas e um conselho de 
sustentabilidade;

Projeto político pedagógico – 
Foi elaborado de acordo com as 
orientações para as instituições de 
ensino.

b) tempo de atuação, que é de 19 
anos;

c) localização em um bairro do 
município de São Gonçalo, dentro 
de um fragmento de Mata Atlânti-
ca, e

d) pela necessidade de reflexão 
sobre a minha própria prática, ten-
do em vista que faço parte da equi-
pe que montou e dirige o Centro. 
Em certa medida posso dizer que é 
uma avaliação do meu posiciona-
mento político e técnico diante da 
problemática socioambiental, en-
quanto mulher, negra e oriunda da 
periferia urbana.

Etapas
1ª - Inicialmente construímos os 

referenciais teóricos no campo da 
educação ambiental e  sustentabi-
lidade . Os autores utilizados foram 
Gadotti, Capra e Boff.

2ª - A etapa seguinte constou 
de investigação da história e ati-
vidades do Centro Gênesis, com a 
identificação das características 
ambientais, sociais, politico-ideo-
lógicas, econômicas e pedagógicas 
existentes e as estratégias utiliza-
das. As técnicas utilizadas foram as 

Produção de mudas no centro de Educação do Ambiental Gênesis     Foto: Arquivo pessoal da autora
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seguintes: analise de documentos 
(ata, teoria da mudança, mapa de 
percurso, guia de atividades, proje-
to político pedagógico), fotografias 
antigas do local, observação, ima-
gens de satélites e entrevistas com 
moradores.

3ª - Análise dos dados levanta-
dos, tomando como referência a 
descrição das características e as 
contribuições teóricas

4ª - Sistematização dos 
resultados.

Resultados e Discussões
Para um melhor entendimento 

dos dados, organizamos a história 
do Centro Gênesis em três fases. 

As características consideradas 
por nós foram na análise do Centro 
Gênesis foram as seguintes: am-
biental, que se refere à preocupação 
em proteger o meio ambiente local; 
Social relacionada à preocupação 
com o estabelecimento de relações 
com a comunidade; Político-ide-
ológica, que diz respeito ao com-
promisso com o papel político que 
deve exercer na busca da sustenta-
bilidade; econômica, que remete à 
existência de estratégias de susten-
tabilidade financeira a curto, médio 
e longo prazos e Pedagógica, cujo 
aspecto principal é a coerência com 
a educação para a sustentabilidade.

Fase 1: 2000 a 2005 - Foram 
construída as primeiras instalações 
e o eçspaço começou a ser organi-
zado. As atividades oferecidas con-
sistiam tão somente de visitação de 
escolas e a equipe era formada pela 
diretora, uma pedagoga e o pessoal 
de apoio. Os aspectos que merecem 
destaque nessa fase são: o processo 
de restauração da cobertura vege-
tal, a elaboração do projeto político 
pedagógico e a criação do conselho 
de sustentabilidade. Sendo o Centro 
constituído por mestres e doutores 
do Brasil e exterior com atuação no 
cenário ambiental.

Fase 2: 2006 a 2010 –Promoveu 
atividades que privilegiavam a sen-
sibilização em relação ao meio am-
biente e seus problemas. Nesse sen-
tido foram desenvolvidas atividades 
de educação infantil, de forma con-
tinua através da oferta de cursos de 
capacitação, workshops e projetos. 
O mais destacado é o Aprendendo 
Através das Cores do Jardim. Esse 
projeto viabiliza o enfoque de valo-
res e atitudes como o cuidado, res-
peito, encantamento, seguindo as 
orientações de Gadotti, Boff e Capra 
acerca do caminho ecozóico, base-
ado na construção de novos valores 
e atitudes, que contribuam para o 
estabelecimento de uma relação 
saudável com o planeta. Os desta-
ques desse período são o estabeleci-
mento de parcerias, a elaboração de 
projetos inovadores e de qualidade 
e ampliação do público atendido. 
Uma das parcerias mais significati-
vas foi com a Aliança Francesa, pois 
deu visibilidade internacional ao 
Centro e apoio material para a rea-
lização de atividades com as crian-
ças do entorno. O projeto mais ino-
vador foi o Construindo Caminhos 
para a Sustentabilidade. Realizado 
em escolas públicas do município, 
conquistou prêmios e distinções no 
Brasil e exterior. O ponto alto desse 
projeto é a organização de núcleos 
de educação ambiental nas esco-
las atendidas. A inclusão das insti-
tuições religiosas contribuiu para 
que a temática ambiental passasse 
a ser discutida em novos espaços. 
Isso é extremamente relevante no 
momento em que o movimento em 
torno da sustentabilidade ganha 
importância com a elaboração dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável –ODS e a participação de 
distintos atores é fundamental.

Fase 3: 2011 a 2018 - Fase atual, 
marcada por preocupação ambien-
tal em todas as atividades do Cen-
tro. Foram instalados mecanismos 

para economia de energia e água. 
Foram construídos composteiras, 
chorumeiras e um viveiro com pro-
dução de espécies da Mata Atlân-
tica. A recuperação do fragmen-
to da Mata Atlântica passou a ser 
realizado com uma metodologia, 
tendo avaliação dos resultados. 
Isso contribuiu para que o proces-
so se transformasse em objeto de 
estudos. A característica social foi 
marcada por uma maior aproxi-
mação com a comunidade, através 
da realização de grandes eventos. 
Os aspecto mais importantes des-
sa etapa são: a transformação do 
Centro Gênesis em objeto de es-
tudos,  a sensibilização e mobili-
zação da comunidade em relação 
aos problemas locais, através da 
realização de grandes eventos com 
a participação da comunidade e a 
criação do núcleo de pesquisas. A 
experiência do Centro Gênesis vem 
sendo investigada por estudan-
tes de diversas áreas, no campo da 
educação ambiental, biologia e ge-
ografia. Um dos eventos mais im-
portantes tem sido o Dia Nacional 
da Mata Atlântica, que conta com 
a presença de biólogos, geógrafos 
e contribuiu para que a população 
local compreenda a importância da 
presença de um micro fragmento 
de um ecossistema tão importante. 
Isso resulta num maior comprome-
timento com o cuidado e preserva-
ção e também num certo orgulho 
do local.  A criação do núcleo de 
pesquisa mostra a transformação 
do Gênesis em produtor de conhe-
cimentos, sobretudo no que se refe-
re aos fragmentos urbanos da Mata 
Atlântica, serviços ecossistêmicos, 
processos de restauração da cober-
tura vegetal e práticas de educação 
ambiental Os resultados identifica-
dos mostram que a adoção das ca-
racterísticas pelo Centro Gênesis se 
reveste de importância na medida 
em que: Transformou um local de-
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gradado em um produtor de servi-
ços ecossistêmicos; Possibilitou a 
elaboração de projetos inovadores 
e de qualidade; Contribuiu para a 
inclusão de instituições religiosas 
no processo de construção da sus-
tentabilidade; Contribuiu para a 
colocação de um CEA como campo 
de estudos e pesquisas; Propiciou a 
construção de estratégias de sensi-
bilização e mobilização da comuni-
dade em relação aos problemas lo-
cais; Promoveu o empoderamento 
local e Contribuiu para a transfor-
mação do Gênesis em produtor de 
conhecimentos, sobretudo no que 
se refere aos fragmentos urbanos 
da Mata Atlântica, serviços ecossis-
têmicos, processos de restauração 
da cobertura vegetal e práticas de 
educação ambiental. A conjugação 
desses resultados mostra que um 
CEA pode ter um papel relevante na 
construção da sustentabilidade.

Conclusões e Recomendações
Do exposto no artigo, podemos 

concluir que a adoção das carac-
terísticas, aqui apresentadas, pe-
los CEAs podem contribuir para 
que eles sejam instituições pri-
vilegiadas na construção da sus-
tentabilidade, sobretudo a partir 
dos espaços urbanos. Nesse sen-
tido faz-se necessário pesquisas 
que identifiquem tais centros, sua 
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constituição e planos de trabalho. 
Isso é extremamente relevante no 
momento em que os problemas 
socioambientais se intensificam, 
sobretudo em municípios periféri-
cos como é o caso de São Gonçalo.

Faz-se necessário também a for-
mação de redes de CEAs, constituí-
das tanto por instituições do Brasil, 
como do exterior e que se constitu-
am em espaços de reflexão e forma-
ção, com destaque para o aspecto 
político- ideológico, que se refere ao 
compromisso com o papel político 
que deve exercer na busca da sus-
tentabilidade. Os integrantes dos 
CEAs precisam ter clareza quanto a 
necessidade de superação dos pro-
blemas socioambientais e constru-
ção da sustentabilidade e os cami-
nhos que devem ser trilhados para 
alcançar esse objetivo. As redes 
podem proporcionar o comparti-
lhamento de experiências, que po-
dem ser replicados, com os devidos 
ajustes teóricos e metodológicos

Consideramos também que o 
projeto político pedagógico é fun-
damental para a consolidação 
dos trabalhos dos CEAs, deven-
do ser construído com base nas 
contribuições de autores que se 
dedicam à temática ambiental e 
suporte no campo da educação. 

Finalizando, faz-se necessário 
a qualificação dos integrantes dos 
CEAs e o estabelecimento de par-

cerias, sobretudo com instituições 
de ensino superior. Consideramos 
que a partir dessas parcerias po-
derá haver o fortalecimento dos 
CEAs e um trabalho mais efeti-
vo. Como efetivar tais parcerias, 
como trabalhar, que obstáculos 
precisam ser superados, são te-
mas que precisam ser pesquisados.
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Resumo

Considerando a distância 
cada vez maior entre os jo-

vens e o mundo natural e o fato dos 
pais, das escolas e da sociedade em 
geral estarem desconectados da na-
tureza, é urgente abordar pesquisas 
que investiguem a necessidade de 
contato com a natureza para o de-
senvolvimento saudável da criança. 
Neste trabalho foram discutidos os 
aspectos relativos ao processo de 
formação para a relação com a na-
tureza, as críticas à busca de um fu-
turo sobrevivível e a natureza como 
alternativa de saúde cognitiva. A 
pesquisa proposta teve como obje-
tivos levantar fonte de dados em li-
vros, em seminários e em pesquisas 
que evidenciam a importância da 
conexão da criança com a natureza, 
bem como a reconexão de seus pais 
com ela e como as escolas em espa-
ços urbanos podem criar e propi-
ciar o convívio diário em áreas ver-
des. Como caminho metodológico, 
foram analisados dados qualitati-
vos e quantitativos, feitos por meio 
de uma análise das áreas verdes 
do município de Niterói, próximos 
à escola, e através de entrevistas à 
professores de crianças pequenas 
matriculadas na Educação Básica, 
Ensino Infantil (crianças de dois a 
seis anos), em instituições (públi-
cas) do município de Niterói. Além 
da investigação do contato diário 
das crianças com a natureza nos es-
paços dessas escolas, foi observado 
também a relação das crianças com 
esses ambientes. O estudo conclui 
que devemos romper ao formato 
das escolas industriais, e que se faz 
necessário experimentar o mundo 
natural para proporcionar o amor 
à natureza, e assim se identificar 
como parte dela. 

Palavras-chave: Criança. Cone-
xão com a Natureza. Escola.

Escola e Natureza
Considerando a distância cada 

vez maior entre os jovens e o mundo 
natural e o fato dos pais, das esco-
las e da sociedade em geral estarem 
desconectados da natureza se faz 
urgente abordar pesquisas na esco-
la que investiguem a necessidade de 
contato com a natureza para o de-
senvolvimento saudável da criança. 
A vivência com a natureza estimula 
um senso de cuidado com a mesma 
e de consciência da importância de 
preservá-la. O objetivo do presente 
trabalho é destacar a importância 
da relação criança-natureza na es-
cola para o desenvolvimento pleno 
do indivíduo em consonância com 
os documentos legais vigentes. Para 
Tiriba (2010), o pertencimento à na-
tureza está se perdendo no proces-
so de produção da vida moderna e 
se reproduz na vida social cotidia-
na e nas escolas. As crianças não 

têm no dia-a-dia da escola e no seu 
entorno acesso à terra, areia, água, 
vegetação, sol. Em muitos casos, 
crianças de creche passam mais de 
sete horas por dia no ambiente es-
colar e muitas dessas escolas não 
possuem ambientes naturais ou 
espaços que possibilitem o brincar 
e aprender ao ar livre. O jornalista 
Richard Louv (2018), que se dedi-
ca a estudar o tema, criou o termo 
“transtorno de deficit de natureza” 
para assinalar o pouco convívio 
que muitas crianças têm hoje com 
esse universo. Dados presentes na 
pesquisa do Instituto Alana (2016), 
apontam que 80% da população 
brasileira vive em cidades e metade 
dela se sente insegura nesse local, 
já as crianças que vivem em áreas 
urbanas passam 90% do tempo em 
espaços fechados. Contudo, a So-
ciedade Brasileira de Pediatria re-
comenda hoje que as crianças brin-
quem pelo menos uma hora do dia 
ao ar livre.  Entendendo que muitas 
crianças passam a maior parte das 

Regando o futuro: a curiosidade das crianças acerca da natureza no entorno da escola
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horas do dia em espaços fechados, 
seja na escola ou em casa, vemos a 
escola como um lugar que deve fa-
vorecer o encontro da criança com a 
natureza.  Tiriba (2010) afirma que a 
educação ambiental não pode estar 
ausente nas escolas, e que deve es-
tar “...fundada na ética do cuidado, 
respeitadora da diversidade de cul-
turas e da biodiversidade” (TIRIBA, 
2010, p.2). Tiriba (2010; 2018) traz a 
discussão acerca do que ensinamos 
às crianças durante anos: o mito da 
natureza infinita. Ensinamos que a 
natureza existe para nosso benefí-
cio, que tem um caráter meramen-
te utilitarista, nos oferecendo ar 
puro, terras férteis e assim, a natu-
reza seria uma fonte inesgotável de 
matéria prima para a fabricação de 
bens materiais. O problema é que 
sabemos que isso não é verdade. 
Vivemos hoje, um momento de re-
flexão sobre a situação planetária 
no que tange a sustentabilidade e, 
o artigo sugere alternativas de des-
construção da ideia de natureza 
infinita articuladas a práticas que 
levam ao enfrentamento de tal si-
tuação.  A autora, por meio de uma 
valorização igualitária dos univer-
sos natural e cultural defende cinco 
proposições: a) religar as crianças 
à natureza; b) reinventar os cami-
nhos de conhecer e c) dizer não ao 
consumismo e ao desperdício; d) 
dizer sim as vontades do corpo; e) 
aprender-e-ensinar a democracia. 
Tais práticas devem ser trabalha-
das em todos os segmentos, porém, 
entendemos que a defesa de que 
essas práticas se iniciem ainda na 
Educação Infantil, por se tratar de 
um espaço de destaque no que se 
refere a possibilidades de interação, 
de experimentação, de descober-
tas consigo mesmo, com o outro e 
no ambiente no qual está inserido.  
Abordando as Diretrizes (DCNEI), 
documento anterior à BNCC e que 
tinha maior visibilidade na época 

em que o artigo foi escrito, a auto-
ra destaca que já vislumbramos a 
necessidade de respeitar as diferen-
ças individuais e culturais, porém, 
quanto a uma consideração efetiva 
sobre a diversidade biológica alega 
que ainda estamos longe de alcan-
çar. Enfatiza, que nós seres huma-
nos, nem sequer nos reconhecemos 
como parte da biodiversividade, 
mas sim como seres superiores com 
o poder de definir o direito de vida 
ou morte de outras espécies. A ca-
pacidade que temos de domínio 
sobre a natureza e, a forma que nós 
temos feito uso dela, tem provo-
cado a depredação da mesma. Os 
avanços tecnológicos e a ganância 
nos cegam com relação ao proces-
so de fabricação das coisas e, com 
isso, muitas vezes não considera-
mos toda a pressão que o meio am-
biente em que vivemos sofre com 
nossas atitudes. De acordo com as 
DCNEI a continuidade da vida no 
planeta depende de novas formas 
de sociabilidade e de subjetividade, 
comprometidas com a democracia 
e com a sustentabilidade (Art. 7º), 
onde esta subjetividade não pode 
ser individualista, mas sim, foca-

da nas interações com as pessoas 
e outras espécies. “...as crianças 
só se constituirão integralmente 
se forem sujeitos de seus próprios 
corpos e de seus movimentos nos 
espaços em que vivem e convivem”. 
A autora faz um apontamento nas 
Diretrizes sobre o compromisso 
sociopolítico, enfatizando a im-
portância de rever a relação adul-
to-criança, que não deve ter um 
caráter de dominação, esta deve ser 
pautada na ludicidade através de 
interações e brincadeiras e, defen-
de a potencialidade dos elementos 
naturais como forma de interação. 
Porém, o documento mais recente, 
a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) restringe-se ao desenvolvi-
mento de direitos de aprendizagem, 
considerando-os mensuráveis. Ba-
seando-se nas ideias dos referidos 
autores, a função social da escola, 
hoje, precisa ser revista. O estilo 
de vida urbano mudou significati-
vamente, as crianças geralmente 
passam muito tempo na escola e 
há uma pressão muito grande em 
escolarizá-las. Não podemos mais 
só pensar numa escola no senti-
do de só transmitir conhecimento 

Além das paredes: a curiosidade das crianças acerca da natureza no entorno da escola
Foto: Arquivo pessoal dos autores
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para as crianças, isso é importante, 
mas não só. As instituições se con-
figuram como espaços de aprisio-
namento e quanto mais velhas as 
crianças, mais emparedadas estão. 
Segundo Louv (2018), devemos re-
conectar as crianças com a nature-
za e a saúde da natureza depende 
dessa conexão.

Conexão com a Natureza
A ideia inicial do projeto foi ve-

rificar como a escola poderia apro-
veitar os espaços verdes da cidade 
para a conexão da criança com a 
natureza e levantar informações de 
como ela poderia se apropriar des-
ses territórios, compreendendo-os 
como espaços também educativos. 
A instituição pesquisada está loca-
lizada ao lado de um museu, que 
inicialmente não nos remeteria à 
uma visita por conta da faixa etária 
das crianças, porém seu jardim e 
“floresta”, como dizem as mesmas, 
os aproximou. O próprio museu, 
percebendo o interesse dos peque-
nos por sua vegetação, elaborou 
estratégias de visitas e tem como 
proposta montar uma horta em 
parceria com a escola. Como a es-
cola é localizada no centro da cida-
de de Niterói, e tem a facilidade de 
se locomover com a parceria das fa-
mílias, visitas ao Horto do Fonseca, 
Museu de Arte Moderna, Museu do 
Ingá, Praia de Icaraí, Solar do Jam-
beiro, são frequentes e facilitaram 
para a compreensão do contexto 
e do entorno no qual a escola está 
inserida. Em conjunto, buscamos 
caminhos para a recomposição dos 
espaços escolares, “verdejando-os”, 
a parceria de funcionários da escola 
foi fundamental para o desenvolvi-
mento do projeto. Uma das fun-
cionárias do quadro de apoio, da 
Companhia de Limpeza de Niterói 
(CLIN) na Unidade, é a mentora 
no intuito de tornar a escola mais 
verde, seu interesse pelas plantas 

favoreceu a recomposição de um 
dos espaços da escola, que agora 
é utilizado para aproximar mais a 
criança da natureza. A participa-
ção de professores da instituição foi 
feita a partir de entrevistas junto a 
uma formação para a sensibiliza-
ção sobre o tema. A grande maioria 
recorda em sua infância momentos 
de contato com a natureza e reco-
nhece que seus filhos ou alunos têm 
menos experiências na natureza da 
que eles tiveram na mesma idade. 
Alguns docentes abordaram que é 
na escola que seus filhos têm mais 
contato com a natureza, principal-
mente em passeios escolares. Dessa 
forma, é necessário a escola favo-
recer o convívio diário da criança 
com a natureza, visto que a maioria 
das escolas de Educação Infantil da 
rede municipal de Niterói é de horá-
rio integral. É importante destacar 
que essa pesquisa foi realizada com 
nove turmas das doze da Unidade 
Escolar, e uma delas já desenvolve 
um projeto desde 2017, com a mes-
ma professora regente, referente 
ao convívio diário da criança com 
elementos da natureza. Esse grupo, 
assim que chegou em um dos par-
ques da escola, não buscou os brin-
quedos de plástico ali presentes, 

catou gravetos, desenhou com os 
mesmos no chão de areia e pedras, 
colheu folhas para fazer uma fo-
gueira, devido à curiosidade sobre 
o elemento fogo, assunto que estava 
pesquisando na época.  O fato nos 
aponta como é primordial o conví-
vio com a natureza na infância para 
compreendê-la e respeitá-la. Como 
também, que o ensino por experi-
mentação fomenta estratégias para 
o aluno argumentar e analisar criti-
camente as situações que vivencia. 

Considerações Finais
É um fator importante repensar 

a formação dos profissionais, não 
só de professores, pediatras, psi-
cólogos etc., entender o quanto os 
nossos aprendizes estão precisan-
do de ambientes abertos e verdes. 
Para melhor compreensão disto, os 
educadores têm que experimentar, 
vivenciar também essa natureza 
nos seus espaços de formação. De-
vemos reafirmar o rompimento ao 
formato das escolas industriais, 
apesar das Leis de Diretrizes e Ba-
ses da Educação (LDBEN, 9.394/96) 
e Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (DCNEI, 
5/2009) já legitimarem isso, e se faz 

Sob a sombra da árvore: contação de história no espaço externo da escola
Foto: Arquivo pessoal dos autores
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necessário experimentar o mundo 
natural para proporcionar o amor 
à natureza, e assim se identificar 
como parte dela, não só as crianças 
como nós profissionais. Nós só cui-
damos daquilo que conhecemos, 
daquilo que amamos. O contato 
com a natureza, desde a Educação 
Infantil, além de contribuir para a 
formação integral das crianças, fa-
vorece a formação de um cidadão 
crítico, com mais sensibilidade, 
com facilidade de trabalhar em gru-
po e mais disposto a conviver em 
harmonia com o meio ambiente. 
Em contrapartida, o documento da 
BNCC, que é o documento mais re-
cente, marca um afastamento dessa 
concepção ao valorizar objetivos de 
aprendizagens supostamente men-
suráveis. Houve na BNCC um apa-
gamento da natureza como fonte de 
produção do conhecimento. Abre-
-se espaço para o emparedamento, 
buscando atingir objetivos propos-
tos e sintetizados, as crianças vão 
sendo privadas de sua liberdade e, 
com isso, vão tendo a sua capaci-
dade investigativa tolhida. Dentro 
dessa perspectiva, a educação per-
de seu caráter subjetivo. Opondo-se 
a proposta da Tiriba de valorizar a 

cultura, a BNCC busca a homoge-
neização dos indivíduos. A forma 
que a BNCC está organizada base-
ando-se em direitos de aprendiza-
gem e desenvolvimento não consi-
dera a vida concreta do estudante, o 
que quer dizer que o que havia sido 
alcançado anteriormente como os 
temas transversais, não foram ex-
cluídos, mas apagados, há uma ten-
tativa de abafamento destes. Essas 
demandas estão sendo garantidas 
como direitos privados e não estão 
pondo em questão o compromisso 
com o universal. Observamos que 
nesse contexto a relação criança/
natureza que se faz tão necessária 
é quase inexistente no documento. 
Há um privilégio de conteúdos a 
serem apreendidos e não encontra-
mos ênfase na criança como ser que 
cresce e se desenvolve na natureza 
(BITENCOURT; VILELA; 2018). Se-
gundo Tiriba, o grande desafio da 
pedagogia é equiparar as dimen-
sões cultural e natural, esse deveria 
ser o objetivo principal, instituir um 
projeto pedagógico que dialogasse 
com a natureza, não de forma a de-
senvolver habilidades ou apresen-
tar conteúdos, mas onde a natureza 
fosse parte integrante e fundamen-
tal da proposta escolar. De acordo 
com ela, as escolas precisam deixar 
de reproduzir a ilusão antropocên-
trica de que todos os seres não hu-
manos nos pertencem para resgatar 
o melhor de nossas tradições e va-
lorizar a cultura de forma diferente 
dos valores que vêm sendo molda-
dos, onde enfatiza-se a apropriação 
privada, a dominação e o controle 
sobre a natureza, o que produz um 
desequilíbrio social, ambiental, e 
ainda, o psíquico, é necessário edu-
car crianças para que sejam cida-
dãs planetárias e responsáveis pela 
relação equilibrada da natureza e 
da cultura (TIRIBA, 2010, pág. 14).
Precisamos aproximar também os 
pais. A escola pode possibilitar mo-

mentos para pais e filhos comparti-
lharem de espaços abertos e verdes, 
levá-los a perceberem o quanto es-
tar nesses ambientes pode propor-
cionar de bem estar às crianças e a 
si próprio. Essas ações, favorecem a 
escola se ressignificar como um lu-
gar que possibilite a criança desen-
volver seu potencial e a se relacionar 
com os ambientes naturais, dentro 
e fora da mesma. Vemos isso como 
fundamental para a integralidade 
do desenvolvimento das crianças e 
para a vida do planeta Terra.
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parquinho: crianças explorando e brincando 
com elementos da natureza
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AS MÍDIAS SOCIAIS AUDIOVISUAIS
COMO FERRAMENTAS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 

COM ENFOQUE NA BIODIVERSIDADE

re S u m o Si m p l e S

Resumo
A divulgação científica por meio 

de mídias sociais audiovisuais, sen-
do essas ferramentas não formais, 
tem como uma de suas funções a 
educação ambiental, possibilitando 
que a informação chegue à deter-
minados segmentos da sociedade, 
objetivando, contudo, os cibernau-
tas, especialmente, os estudantes 
em diversos níveis. Dessa maneira, 
a produção de material para uma 
conscientização da importância da 
preservação da biodiversidade bra-
sileira, visando atingir um público 
geral, cumpre esse papel. A divul-
gação científica é um dos meios de 
difusão da pesquisa científica, po-
dendo realizar-se através da mídia 
audiovisual na forma de documen-
tários e vídeos. 

Tal difusão permite uma aproxi-
mação do receptor para com a bio-
diversidade, proporcionando assim 
uma maior sensibilização da socie-
dade em geral. Com o objetivo de 
transpassar os muros da universi-
dade, propagando o conhecimento 
acerca da fauna brasileira, sempre 
utilizando imagens de animais em 
vida livre, por meio de filmadoras 
e câmeras fotográficas usufruídas 

nos trabalhos de campo, busca-se, 
através da internet, alcançar a so-
ciedade além do meio acadêmico. 
Como metodologia de avaliação 
desta ferramenta, registrou-se uma 
adesão significativa da população 
por meio de redes sociais como Fa-
cebook e Instagram, uma vez que, 
entre dezembro de 2016 até os pri-
meiros meses de 2019 a página do 
projeto no Facebook atingiu cerca 
de 2.566 curtidas e 2.606 seguido-
res, tendo alguns vídeos alcançado 
cerca de 36.000 pessoas, e vídeo que 
chegam a cerca de 7.000 visualiza-
ções, além de inúmeras curtidas, 
comentários e compartilhamentos 
nas duas redes, indicando engaja-
mento. Desta maneira, foi possível 
notar que a divulgação por meio 
das ferramentas não formais atin-
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giu, em pouco tempo, um número 
expressivo de indivíduos em dife-
rentes faixas etárias da população, 
alcançando, até mesmo a interação 
de crianças, vide parte do projeto 
que propõe vídeos de um minuto 
em que se dá voz a espécie alvo que 
apresenta-se no vídeo em primeira 
pessoa, atestando um interesse das 
crianças em aprender um pouco 
mais sobre a fauna brasileira. Con-
clui-se que a metodologia emprega-
da atingiu a sociedade, pressupon-
do-se que um dos requisitos que 
favoreceram tal abrangência a bus-
ca por utilização de uma linguagem 
facilitadora de compreensão, além 
de imagens - estáticas ou não - dos 
animais em vida livre.

Palavras-chave: Biodiversidade; 
produção audiovisual; conservação 
ambiental; divulgação científica.

Logo do Projeto Fauna Brasil
Foto: Divulgação do Facebook Capivaras na Série “Fauna da Canastra”, que 

tem como foco apresentar a biodiversidade 
da  região da Serra da Canastra, em Minas 
Gerais. Foto: Sávio Freire Bruno

Coruja-buraqueira na série “Quem sou eu?” do Projeto fauna Brasil UFF.        Foto: Sávio Freire Bruno
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A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA ORGÂNICA NAS ESCOLAS
COMO FORMA DE AMPLIAÇÃO AO RESPEITO À NATUREZA E REDUÇÃO 
DE MAZELAS SOCIOECONÔMICAS.

re S u m o ex p a N d i d o

Resumo
Este projeto político pedagógico 

se propõe a implementar nas unida-
des de ensino público do município 
de Niterói, através da agricultura 
orgânica, uma conscientização de 
alimentos mais saudáveis e acessí-
veis para os escolares, e contribuir 
para a mudança de hábitos alimen-
tares em suas famílias.

Palavras-chave: Meio Ambien-
te; cultura alimentar; alimentação 
saudável.

Introdução
A partir da Revolução Industrial 

Inglesa em meados do século XVIII, 
começa a ocorrer na Europa, e pos-
teriormente na maioria dos países 
do mundo, um processo mais ace-
lerado de urbanização. Nos países 
considerados desenvolvidos, esta 
mudança foi mais lenta, porém nos 
países mais pobres, como é o caso 
do Brasil, a urbanização foi acelera-
da e sem planejamento. De acordo 
com SANTOS (2005), gerou grandes 
transformações sociais nas cida-
des. A vida cotidiana nas urbes le-
vou as pessoas a conviverem com 
processos de industrialização para 
ampliar conforto e comodidade. 
O advento das transformações no 
processo produtivo e a ampliação 
do espaço urbano, fizeram com que 
os alimentos industrializados se 
tornassem cada vez mais frequen-
tes na rotina atual. Os meios de 
comunicação estão contribuindo 
para esse fato, utilizando estraté-
gias eficazes no convencimento de 
pais e filhos, no sentido de estimu-
lar o consumo de alimentos pro-
cessados. Assim a alimentação se 
tornou muito mais acessível para 

os consumidores urbanos. Feiras 
livres, supermercados, restaurantes 
e outros espaços são locais fáceis de 
encontrar alimentos. Mas será que 
são acessíveis a todos no que tange 
a renda? Os alimentos industria-
lizados, principalmente, exigem 
tecnologia e passam por todo um 
processo de fabricação, embala-
gem e distribuição. Além disso, as 
indústrias podem manipular os in-
gredientes dos alimentos que elas 
vendem com o objetivo de torná-los 
agradáveis para seu consumidor, 
aumentando assim o valor agrega-
do no produto e consequentemente 
seu preço final. O século passado, 
sobretudo a sua segunda metade, se 
deparou com o incremento popu-

lacional substancial no Brasil e em 
grande parte dos países em desen-
volvimento do mundo. Atendendo 
a lógica do mercado internacional, 
a revolução verde se colocou como 
melhor opção para preencher a de-
manda do mercado consumidor 
mundial. Porém esta nova forma de 
produção desencadeou impactos 
negativos ao meio ambiente, tais 
como: perdas de solo, contamina-
ção de corpos hídricos, redução 
da biodiversidade, entre outros. E 
além disso, a maior produtividade 
alcançada não resolveu o proble-
ma do acesso aos alimentos pelas 
populações de menor renda. Ainda 
trazendo para o debate o século XX, 
sobretudo a sua segunda metade, 

Aluna da UMEI Áurea Trindade Pimentel  Menezes colhendo frutos            Foto: UMEI Áurea Pimentel
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foi percebido um incremento popu-
lacional substancial no Brasil e em 
grande parte dos países em desen-
volvimento do mundo. Atendendo 
a lógica do mercado internacional, 
a revolução verde se colocou como 
melhor opção para preencher a de-
manda do mercado consumidor 
mundial. Alimentos naturais come-
çam a dar lugar nas “prateleiras” do 
mercado consumidor mundial, so-
bretudo em países desenvolvidos. 
Porém esta nova forma de produção 
desencadeou impactos negativos 
ao meio ambiente, tais como: per-
das de solo, contaminação de cor-
pos hídricos, redução da biodiver-
sidade, entre outros. E além disso, 
a maior produtividade alcançada 
não resolveu o problema do aces-
so aos alimentos pelas populações 
de menor renda. Os alimentos in-
dustrializados são, em geral, mais 
caros. Mas existe outra preocupa-
ção por trás desse assunto. O que 
as indústrias utilizam para tornar 
os alimentos mais agradáveis? Os 
industrializados são equivalentes 
aos alimentos in natura? Será que 
todos os ingredientes são naturais? 
Os produtos industrializados, em 
geral, possuem substâncias conhe-
cidas como “aditivos químicos” 
que apresentam funções diversas: 
conservar por mais tempo, melho-
rar o sabor, alterar a cor, acrescen-
tar cheiro (ou aroma) e/ou mudar a 
consistência dos alimentos, além de 
outras finalidades. Entretanto, nem 
todas essas substâncias utilizadas 
podem ser encontradas na natu-
reza. Algumas são resultados de 
estudos e desenvolvidas em labo-
ratórios, aonde suas consequências 
na ingestão dessas substâncias, são 
ainda em grande parte desconheci-
das. Por conta destas transforma-
ções produtivas, tanto no campo 
quanto nas cidades, suas dúvidas e 
dilemas, em 1972 é fundada em Ver-
salhes, na França, a International 

Federation on Organic Agriculture 
(IFOAM). Logo de início, a IFOAM 
reuniu cerca de 400 entidades “agro 
ambientalistas” e foi a primeira 
organização internacional criada 
para fortalecer a agricultura alter-
nativa. Suas principais atribuições 
passaram a ser a troca de informa-
ções entre as entidades associadas, 
a harmonização internacional de 
normas técnicas e a certificação de 
produtos orgânicos (Ehlers, 2000).

No Brasil, o conceito de sistema 
orgânico de produção agropecuária 
está contemplado na Lei 10.831/03. 
Esta lei define que é considerado 
sistema orgânico como todo aquele 
em que se adotam técnicas especí-
ficas, mediante a otimização do uso 
dos recursos naturais e socioeco-
nômicos disponíveis e o respeito à 
integridade cultural das comunida-
des rurais, tendo por objetivo a sus-
tentabilidade econômica e ecológi-
ca, a maximização dos benefícios 
sociais, a minimização da depen-
dência de energia não-renovável, 
empregando, sempre que possível, 
métodos culturais, biológicos e me-
cânicos, em contraposição ao uso 
de materiais sintéticos, a elimina-
ção do uso de organismos geneti-
camente modificados e radiações 

ionizantes, em qualquer fase do 
processo de produção, processa-
mento, armazenamento, distribui-
ção e comercialização, e a proteção 
do meio ambiente (Lei 10.831/03).

Nessa perspectiva, a agricultu-
ra orgânica se coloca como opção, 
haja vista seu formato de produ-
ção em respeito à natureza; ter a 
independência dos processos pro-
dutivos atrelados na produção de 
alimentos, como os sistemas in-
dustriais e comerciais; e gera para 
aos participantes do processo um 
sentimento de colaboração coletiva 
e responsabilidade socioambiental.

A utilização do alimento orgâ-
nico como base do projeto peda-
gógico pode abrir possibilidades 
de novas abordagens educacionais 
para estudantes, professores e toda 
a comunidade escolar. Ações desta 
natureza têm sustentação nas Dire-
trizes dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) do Ministério da 
Educação, quando a mesma infor-
ma que uma alimentação saudável 
é aquela que atende todas as exi-
gências do corpo, ou seja, não está 
abaixo nem acima das necessida-
des do nosso organismo. Além de 
ser a fonte de nutrientes, a alimen-
tação envolve diferentes aspectos, 
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como valores culturais, sociais, 
afetivos e sensoriais. As pessoas, 
diferentemente dos demais seres 
vivos, ao alimentar-se não buscam 
apenas suprir as suas necessida-
des orgânicas de nutrientes. Não se 
“alimentam” de nutrientes, mas de 
alimentos palpáveis, com cheiro, 
cor, textura e sabor, portanto, o ali-
mento como fonte de prazer e iden-
tidade cultural e familiar também 
é uma abordagem importante para 
promover a saúde por meio da ali-
mentação. Este projeto de interven-
ção pedagógica irá proporcionar 
uma série de benefícios à saúde dos 
escolares, garantindo uma alimen-
tação com opções mais saudáveis. 
E também poderá contribuir para o 
orçamento da escola nas aquisições 
de produtos que a partir de então, a 
agricultura orgânica poderá servir 
como complementação à merenda 
das unidades escolares. Para se ga-
rantir uma boa saúde, alimentar-se 
de forma adequada e saudável é fun-
damental. Ter hábitos saudáveis na 
alimentação pode prevenir muitas 
doenças, tais como anemia, desnu-
trição, obesidade, além de diminuir 
os riscos de infecções e auxiliar no 
bom desenvolvimento físico e men-
tal dos estudantes. De acordo com 
o relatório n° 394 da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) uma dieta 
ideal deve ser aquela que fornece to-
dos os nutrientes necessários para 
o funcionamento perfeito do orga-
nismo. Deve-se lembrar também da 
qualidade desses alimentos, pois 

dar preferência a alimentos natu-
rais sem adição de substâncias quí-
micas, como agrotóxicos e outros 
aditivos, pode ajudar na prevenção 
de doenças. O crescimento físico de 
crianças e adolescentes representa 
uma das conquistas proporciona-
das por uma alimentação saudável. 
Para um crescimento adequado, a 
presença de cálcio na alimentação 
é indispensável, pois esse mineral 
participa da formação dos ossos e 
dentes. As principais fontes de cál-
cio são os leites e derivados, porém 
podemos encontrá-lo em outros 
alimentos, como o gergelim e hor-
taliças verde-escuras. Neste sentido 
este projeto busca criar uma alter-
nativa, fomentando uma alimenta-
ção mais saudável na escola. Desta 
maneira, a intervenção pedagógica 
que se pretende criar é a de hortas 
dentro do ambiente escolar. As-
sim a presença mais frequente de 
verduras na merenda incluirá um 
leque mais nutritivo aos escolares. 
Será possível também envolver os 
alunos em todos os processos da 
construção da horta, despertando 
neles o interesse pela preservação 
e cuidado com o meio ambiente, e 
também auxiliando no processo de 
mudança do hábito alimentar no 
sentido de aumentar o consumo de 
produtos naturais. Nessa perspecti-
va, a agricultura orgânica se coloca 
como opção, haja vista seu formato 
de produção em respeito à nature-
za; ter a independência dos proces-
sos produtivos atrelados na produ-

ção de alimentos, como os sistemas 
industriais e comerciais; e gera para 
aos participantes do processo um 
sentimento de colaboração coletiva 
e responsabilidade socioambiental. 
Assim, a escola poderá cumprir um 
papel “extramuros” quando garan-
te a suplementação das necessida-
des nutricionais dos estudantes, 
contribuindo também para a me-
nor evasão e melhor rendimento 
escolar.

Material e Métodos
Para a realização deste projeto, o 

primeiro passo de participação será 
o envolvimento dos alunos, seus 
familiares e a comunidade local 
através de uma palestra explicati-
va para que estes sujeitos que irão 
participar da execução do projeto, 
fiquem cientes da sua importância 
na participação e manutenção do 
mesmo. . Em um segundo momen-
to, ocorrerá a realização de uma 
oficina para promover uma melhor 
interação entre os participantes. 
Esses encontros irão promoverem 
a troca de informações, experiên-
cias e conhecimentos técnicos, de 
modo que as explicações sejam 
melhores compreendidas, facili-
tando a compreensão do projeto 
a ser desenvolvido e executado na 
escola. Espera-se assim que após 
estes dois estágios, o grupo comece 
a realizar as marcações dos locais 
destinados ao plantio. A seguir a 
proposta do cronograma que po-
derá ser implementado já no ano de 
2020. No que concerne os recursos 
necessários para a realização dos 
plantios, será primordial a compra 
de quatro sacos de adubo orgânico, 
uma para cada canteiro. Além disso 
ferramentas e materiais comuns na 
utilização em hortas se farão fun-
damentais, tais como: trena, régua, 
enxada, enxadão, forcado, pá reta, 
pá de concha, ancinho, sacho, co-
lher de muda, plantador, regador, 

CRONOGRAMA 2020

Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Palestra X

Oficina X  

Preparação do Solo X

Plantio X

Inicio das Colheitas X X

Manutenção das 
Hortas X X X X X X
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mangueira e tesoura de poda. As 
hortaliças e leguminosas a serem 
semeadas ou transplantadas em 
canteiros serão as seguintes: Alface, 
Cenoura, Beterraba, Tomate Cere-
ja, Couve, Espinafre, Pepino, Tem-
peros (cebolinha , salsa, coentro, , 
manjericão e hortelã). Assim tam-
bém se fará necessário a aquisição 
de mudas e sementes. Em uma con-
sulta prévia em estabelecimentos 
na cidade de Niterói o orçamento 
para este projeto corresponde a me-
nos, porém próximo, a R$ 1.000,00 
(Hum mil reais).

Resultados Esperados
Através da construção e manu-

tenção de uma horta orgânica nas 
unidades escolares municipais, 
pretende-se proporcionar aos es-
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colares e suas famílias, um contato 
com a terra, onde a responsabilida-
de coletiva e ambiental estará in-
trínseca neste projeto. A valoriza-
ção social, através do trabalho em 
equipe, bem como o voluntariado 
e o envolvimento no trabalho se 
dará ao longo de todo o processo. A 
orientação para hábitos alimenta-
res mais saudáveis será uma cons-
tante. Esta intervenção pedagógica 
poderá ser replicada para muitas 
outras escolas, tendo apenas que se 
redimensionar pequenos detalhes 
operacionais, porém a sua essência 
será perfeitamente análoga.
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