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A Horta – Rubem Alves
Horta se parece com filho. Vai acontecendo aos poucos, a
gente vai se alegrando a cada momento, cada momento é hora
de colheita. Tanto o filho quanto a horta nascem de
semeaduras. Semente, sêmen: a coisinha é colocada dentro,
seja da mãe/mulher, seja da mãe/terra, e a gente fica
esperando, pra ver se o milagre ocorreu, se a vida aconteceu.
E quando germina – seja criança, seja planta – é uma
sensação de euforia, de fertilidade, de vitalidade. Tenho vida
dentro de mim! E a gente se sente um semideus, pelo poder de
gerar, pela capacidade de despertar o cio da terra. (ALVES,
2004, p.118)

RESUMO
COUTO, Rosemeyre Barros da Silva. Horta escolar e ecoalfabetização: uma
inovação pedagógica na escola Aloísio de Oliveira em Camaçari. Trabalho de
Conclusão de Curso. Pós-Graduação Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação.
Universidade Estadual da Bahia. Salvador, 2013.121 f.

O presente trabalho teve como objetivo refletir sobre inovações pedagógicas,
focando na identificação e análise das percepções dos sujeitos da escola Aloísio de
Oliveira, localizada em Monte gordo, Camaçari, Bahia, sobre a horta e a
ecoalfabetização. A pesquisa utilizou como método de investigação o estudo de
caso, realizando um levantamento onde os conceitos de horta escolar,
ecoalfabetização, ecologia, ecossistema, inovações pedagógicas foram abordados
de forma a fundamentar as observações realizadas na referida Escola. Constatou-se
então, que a implementação e a vivência com a horta escolar propiciou um maior
interesse e envolvimento dos educandos com as atividades escolares, prazer nas
atividades voltadas para o contato com a natureza, desenvolvimento da noção de
trabalho em equipe, interesse pela alimentação saudável e mudança nos hábitos
alimentares. Através de questionários aplicados aos educadores, educandos, gestor
escolar, coordenador pedagógico e cozinheira, bem como por meio das observações
realizadas no cotidiano da pesquisa, pode-se afirmar que a horta escolar é uma
estratégia que promove a ecoalfabetização, e se configura como uma tecnologia
educacional que une teoria e prática, objetividade e subjetividade, senso comum e
ciência. Considera-se, por fim, que a horta é um laboratório vivo onde pesquisas,
descobertas e experimentações podem acontecer inserindo no cotidiano da escola e
dos educandos diferentes cenários de aprendizagens que visam a ecoalfabetização
e a preservação da natureza.

Palavras-chave: Ecoalfabetização. Ecologia. Horta Escolar.

ABSTRACT
COUTO, Rosemeyre Barros da Silva. School garden and eco-literacy: a pedagogical
innovation in Aloísio de Oliveira School in Camaçari. Course Conclusion Paper.
Postgraduation in Management and Technologies applied to Education. Estadual
University of Bahia. Salvador, 2013.121 f.

This study aimed to reflect on pedagogical innovations, focusing on the identification
and analysis of the perceptions of the subjects Aloísio de Oliveira school located in
Monte Gordo, Camaçari, Bahia, about the garden and eco-literacy. The research
used the case study as investigation method. A survey was carried out, whereby the
concepts of school garden, eco-literacy, ecology, ecosystem, pedagogical
innovations were discussed in order to substantiate the observations performed. It
was found that the implementation and the experience with the school garden
provided a greater interest and involvement of students in school activities, more
pleasure in activities directed to the contact with nature, development of the
teamwork concept, interest in healthy eating and change in eating habits. By
interviewing the educators, students, school management, educational coordinator
and cook, as well as by the observations performed throughout the research, it can
be stated that the school garden is a strategy that promotes eco-literacy, and
manifests itself as a technology education that links theory and practice, objectivity
and subjectivity, common sense and science. It is considered, finally, that the garden
is a live laboratory where research, discoveries and experiments can happen and are
able to insert in school and learners daily life different learning scenarios that aim to
eco-literacy and nature conservation.
Keywords: Eco-literacy. Ecology. School Garden.
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INTRODUÇÃO
Educação para a Sustentabilidade é centro de discussões entre nações de

todo o mundo. As duas últimas décadas testemunharam a emergência do discurso
como a expressão dominante no debate que envolve as questões de meio ambiente
e de desenvolvimento social em sentido amplo. No debate internacional, pode ser
observada nas conferências e documentos da UNESCO, na Agenda 21, na qual, em
seu capítulo 36, enfatiza que a educação é fundamental para promover o
desenvolvimento sustentável e melhorar a capacidade das pessoas na compreensão
dos problemas do meio ambiente e do desenvolvimento.
Para Gadotti (2003), o processo educacional pode contribuir para humanizar o
nosso modo de vida, já que a educação carrega de intencionalidade nossos atos.
Nesse contexto, a UNESCO, órgão da ONU para educação e cultura, considera esta
a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, e propõe que os
programas

educacionais

sejam

reorientados

no

sentido

de

promover

o

conhecimento, as competências, habilidades, princípios, valores e atitudes
relacionadas com a sustentabilidade.
Assim,

sobressaem-se

as

escolas

como

espaços

privilegiados

na

implementação de atividades que propiciem essa reflexão, pois isso necessita de
atividades de sala de aula e atividades de campo, com ações orientadas em projetos
e em processos de participação que levem à autoconfiança, à atitudes positivas e ao
comprometimento pessoal com a proteção ambiental, implementados de modo
interdisciplinar (DIAS, 1992).
A escolha do tema da presente pesquisa diz respeito à minha militância pela
educação ecológica ter iniciado ainda aos três anos, no quintal da minha casa, junto
a uma tia-avó. Minha tia tinha uma relação muito íntima com a natureza; cultivava
flores e ervas. Aprendi com ela a amar e respeitar a natureza, e a cuidar da terra.
Desde então, aquelas memórias realimentam a minha prática.
Além das questões pessoais, outro motivo para a escolha do tema em estudo
dá-se ao fato de ter coordenado o projeto “Educando com a Horta Escolar” no
município de Camaçari-Bahia. De 2008 a 2010, o trabalho realizado em algumas
escolas com implantação de hortas, nos leva a crer que, com a vivência na horta, as
crianças mudam significativamente seus hábitos alimentares e criam vínculos mais
amorosos com a terra e os seres que nela habitam.
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O município de Camaçari se destaca no cenário nacional como polo de
desenvolvimento industrial, o que cria circunstâncias onde a população se encontra
separada dos elementos naturais, dos ecossistemas. Um aspecto considerado como
um dos maiores problemas do município é a pressão do crescimento populacional e
da ocupação urbana desordenada sobre os recursos naturais, gerando sérios
problemas ambientais associados à infraestrutura, como saneamento básico e
esgotamento sanitário. Portanto, uma pesquisa dessa natureza pode contribuir para
práticas ecológicas sustentáveis tanto na comunidade quanto na escola. As escolas
podem se transformar em lugares privilegiados para a mudança de mentalidade e
comportamentos.
A pesquisa aplicada aconteceu em Monte Gordo, distrito de Camaçari, onde
vive uma comunidade campesina, cuja maioria dos educandos são filhos de
agricultores, e muitos deles possuem horta em casa, o que torna esse fato relevante
no contexto da pesquisa.
Diante disso, vale ressaltar a importância de
[...] criar ambientes de aprendizagem nos quais o currículo e a prática
estejam interligados, o processo e conteúdo sejam uma coisa só; ambientes
em que aprender faça parte da vida real, que os ciclos naturais reflitam os
ciclos do conhecimento e nós voltemos a sentir o prazer de ter raízes num
lugar (Evans, 2006, p. 299).

A pesquisa parte da seguinte problemática: qual a percepção da comunidade
escolar da Escola Aloísio de Oliveira sobre a horta e a ecoalfabetização? A pesquisa
se caracteriza como uma pesquisa aplicada – estudo de caso, (fenômeno) escola
Aloísio de Oliveira, em Monte Gordo, no município de Camaçari-Bahia.
Nessa perspectiva, este estudo está embasado na reflexão sobre a relação
entre a horta escolar e a ecoalfabetização. A horta como espaço para a
ecoalfabetização pode ser compreendida como inovação pedagógica, sua
implantação é vista como um dispositivo desencadeador de atividades didáticopedagógicas integradas na perspectiva de um currículo “ecoalfabetizador” na escola
Aloísio de Oliveira, em Camaçari-Bahia, que atende a educação infantil e os anos
iniciais do ensino fundamental I.
O objetivo geral da pesquisa é refletir sobre inovações pedagógicas, focando
na identificação e análise das percepções dos sujeitos da escola Aloísio de Oliveira
sobre a horta e a ecoalfabetização. Os objetivos específicos são: realizar o
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levantamento e análise das percepções dos sujeitos da Escola Aloísio de Oliveira
sobre a ecoalfabetização e horta escolar e Identificar as estratégias pedagógicas
utilizadas nesta escola no processo da ecoalfabetização dos educandos, tendo
como base os espaços de aprendizagem que ocorrem na horta.
O trabalho está estruturado em seis capítulos. No primeiro, veremos os
conceitos e referências que embasam a ecologia, ecologia humana e ecossistema.
No segundo, abordamos a ecoalfabetização: seus princípios e os elementos
essenciais para a alfabetização ecológica. O terceiro capítulo traz uma abordagem
sobre inovações, mostrando exemplos de inovações pedagógicas. O quarto capítulo
descreve a horta escolar. O quinto capítulo descreve o projeto educando com a horta
escolar, seus cadernos e as áreas de atuação do projeto.
O sexto capítulo apresenta o locus da pesquisa, análise e discussão dos
resultados. Por último, a conclusão, com as principais considerações acerca dos
resultados da pesquisa aplicada e seu produto final – protótipo de um Manual de
Ecoalfabetização para Escolas.
A justificativa desse estudo baseia-se em alguns pontos, considerados
relevantes: o fato da sustentabilidade ser, hoje, um dos temas centrais da
humanidade. Abrange as várias dimensões da vida: social, econômica, política,
cultural, ecológica, educacional, entre outras. Diante desse fato, vários eventos têm
acontecido para que as pessoas possam discutir formas de construção de uma
cultura de sustentabilidade. A exemplo pode-se citar a recente Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu de 13 a 22 de
junho de 2012 a Rio+20.
Outro fato consiste em a educação ambiental ser um dos sete eixos
norteadores da educação no município de Camaçari. Nesse sentido, vale ressaltar a
importância de evidenciar na rede municipal uma experiência inovadora de
ecoalfabetização através da horta em uma escola pública, como possibilidade de
fomentar discussões entre as unidades escolares sobre a importância da educação
ecológica no currículo escolar.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo serão expostos alguns conceitos relevantes para a presente
pesquisa, tais como: ecologia, ecologia humana, ecoalfabetização e inovação
pedagógica, entre outros.
2.1 REVISITANDO ALGUNS CONCEITOS
A pesquisa será fundamentada nos estudos de autores que vêm se
destacando na educação contemporânea. A horta escolar na ecoalfabetização tratase de uma inovação pedagógica, que une teoria e prática, levando em consideração
a importância da educação ambiental, enquanto processo que religa ser humano e
natureza, razão e emoção, corpo e mente, conhecimento e vida.
Se quisermos uma educação para a vida, para a satisfação individual e
coletiva, que nos ajude a ter um contato sensível e consciente com o belo e, ao
mesmo tempo, que nos ensine a cuidar do planeta em que vivemos de forma
sustentável, temos, então, de falar não simplesmente de qualidade de educação,
mas, de qualidade sociocultural e socioambiental da educação (Padilha, 2007).
A horta na ecoalfabetização pode vir a ser uma prática pedagógica inovadora,
onde o saber fazer se torna um processo educativo, que impregna de sentido sua
prática, porque é o corpo do humano, tocando no corpo da terra, a vida cuidando da
vida, se doando para ela mesma. A esse respeito, reflete Capra (2006, p.14): “Por
meio dessas experiências, nós também tomamos consciência de que nós mesmos
fazemos parte da teia da vida”.
Mendonça (2007) considera que uma educação ambiental vivencial seja um
elemento inusitado no despertar de condutas orientadas para a preservação do meio
ambiente, ao nos fazer pensar sobre:
O processo educativo da educação ambiental “vivencial” considera os
indivíduos de forma integral, incluindo e priorizando o aprendizado através
do corpo, dos sentidos e da percepção mais sutil de si mesmos, dos outros,
do mundo, da natureza, e dos processos vitais que dão origem e sustentam
a vida, cuidando para que as informações científicas não se interponham na
interação de aprendizagem e mascarem ou inibam os processos de
natureza mais delicados (Mendonça, 2007, p.119).
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A psicóloga americana Andréa Faber Taylor, da Universidade de Illinois, em
Chicago, nos Estados Unidos, conforme entrevista concedida à revista Época 1
(2013), passou os últimos dez anos de sua vida estudando os impactos do contato
do meio ambiente no comportamento das crianças. Ela acaba de concluir uma
pesquisa que analisou a influência do contato com a natureza em crianças que
sofrem do transtorno de deficit de atenção e têm dificuldades para se manterem
concentradas. O resultado mostrou que as crianças que têm contato com áreas
verdes – seja um passeio num parque ou uma brincadeira no gramado –
apresentavam melhores resultados na escola, do que as que ficavam privadas de
ambientes naturais. Segundo a psicóloga, o contato com a natureza permite
descansar a atenção que exige mais foco, como a que é usada enquanto estamos
trabalhando.
Nesse sentido, a nova visão da realidade baseia-se na consciência do estado
das inter-relações e interdependência essencial de todos os fenômenos físicos,
biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Essa visão transcende as atuais
fronteiras disciplinares e conceituais (Capra, 2006).
Para isso, cada pessoa precisa descobrir-se como parte do ecossistema local
e da comunidade biótica, seja em seu aspecto de natureza, seja em sua dimensão
de cultura. Precisa conhecer os irmãos e irmãs que compartilham da mesma
atmosfera, da mesma paisagem, do mesmo solo. Dos mesmos mananciais, das
mesmas Fontes de nutrientes; precisa conhecer os tipos de plantas, animais e
micro-organismos que convivem naquele nicho comum (Boff, 1999).
Dentro dessa concepção, a educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e
universal, centrado na condição humana. Estamos na era planetária, porém
conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no universo e não separá-lo
dele. Todo conhecimento deve contextualizar seu objeto, para ser pertinente. “Quem
somos?” é inseparável de “Onde estamos?”, “De onde viemos?”, “Para onde
vamos?” (Morin, 2000, p. 47).
Portanto, é necessário que o sujeito se relacione com o objeto de maneira
integrada, a partir das dimensões constitutivas de sua inteireza, da pluralidade de
olhares, de perspectivas e possibilidades apresentadas a cada instante. São essas
categorias ou dimensões que nos ajudam a negar qualquer possibilidade de se ter
1

Entrevista concedida à revista Época, à jornalista Maria Laura Neves, em Agosto de 2013.
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uma única resposta à complexidade fenomenológica da realidade educativa
(Moraes, 2010).
O conhecimento não é produto de um sujeito radicalmente separado da
natureza ou desligado do contexto, mas resulta de interações com o mundo e com a
realidade a qual pertence, de interações com o que acontece no local, a partir de
suas conexões com o global. Assim, ao conhecer, criamos um mundo à nossa
imagem e semelhança, e neste processo, sujeito e mundo transformam-se
mutuamente e são partes constituintes de nossa própria criação simbólico-vivencial.
(Moraes, 2008).
Portanto, percebe-se que
[...] uma “sala de aula” que, nós descobrimos, é especialmente apropriada
para as crianças é a horta da escola, por religá-las aos fundamentos
básicos da comida – na realidade, com a essência da vida – ao mesmo
tempo em que integra e enriquece praticamente todas as atividades
escolares. Quando a horta da escola passa a fazer parte do currículo,
aprendemos sobre os ciclos alimentares, por exemplo, e integramos os
ciclos alimentares naturais aos ciclos de plantio, cultivo, colheita,
compostagem e reciclagem. Por meio dessa prática, descobrimos também
que a horta da escola, em sua totalidade, está embutida em sistemas
maiores, que também são teias vivas, com os seus próprios ciclos. Os ciclos
alimentares se cruzam com esses ciclos maiores – o ciclo da água, o ciclo
das estações e assim por diante – todos eles formando conexões na teia de
vida planetária (Capra, 2006, p. 14-15).

Duailíbi (2006, p.19) afirma:
Uma horta para a alfabetização passa a ser não apenas um local de
produção de alimentos sem agrotóxicos para a merenda escolar e/ou para
gerar renda complementar à comunidade, mas o local onde se [...] aprende
que na natureza o resíduo de uma espécie é o alimento de outra, onde se
reconhece o sol como Fonte essencial de energia, se reconhece o processo
metabólico, se percebe a inter-relação existente entre todos os
ecossistemas que, mesmo sendo redes completas, se aninham dentro de
outros, estabelecendo relações mais amplas, e assim por diante.

É nesse contexto que se circunscrevem experiências educacionais de todos
os níveis em nosso país, ampliando de maneira gradual, mas sempre persistente, a
nossa capacidade de construir uma sociedade em que a cidadania planetária possa
ser uma utopia a ser alcançada, em que nos reconheçamos como membros de uma
mesma família humana, múnus fundamental da compreensão da fraternidade como
categoria civil e política (Rocha; Rocha, 2009).
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Assim, a educação e os processos educativos desenvolvidos nas escolas ou
fora delas precisam ser articulados para gerar espaços de formação de fundamental
importância na gestão do saber, e a transformação de mentalidades para o exercício
pleno da cidadania na gestão compartilhada do Desenvolvimento Local Sustentável.
(Mutim, 2007).
A implantação da horta na escola auxilia no desenvolvimento de inúmeras
aprendizagens e valores, agregado ao incentivo de implantação de programas que
visem a construção de um mundo mais sustentável. Outro aspecto relevante é o
debate que se promove quanto à questão ambiental (entendimento sistêmico e
processual do meio ambiente e das relações sociais), alimentar (introdução de
produtos da horta orgânica na alimentação escolar), nutricional (fornecimento de
alimento sadio e equilibrado) e formação continuada do corpo docente (qualificação
dos professores e discussão do tema gerador no currículo escolar) e da comunidade
escolar (BRASIL, 2010).
2.2 CONHECENDO ECOLOGIA, ECOLOGIA HUMANA, ECOALFABETIZAÇÃO E
INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
De um modo geral, ecologia pode ser entendida como padrões e processos
pelos quais a natureza sustenta a vida. Com base nestas ideias de Capra e outros
(2006), compreende-se que o valor da ecologia está em vislumbrar os elementos
básicos das relações da espécie humana e o meio. Desse modo, o estudo de
ecologia fornece os elementos essenciais para se trabalhar com educação
ambiental, seja na sala de aula convencional ou fora dela.
O prefixo “eco” vem do grego oikos que significa casa, domicílio, lar,
habitat e logos estudo. Segundo Cassini (2005):
A palavra ecologia foi empregada pela primeira vez pelo biólogo alemão E.
Haeckel em 1866 em sua obra Generelle Morphologie der Organismen.
Ecologia vem de duas palavras gregas: Oikós que quer dizer casa, e logos
que significa estudo. Ecologia significa, literalmente a Ciência do Habitat. É
a ciência que estuda as condições de existência dos seres vivos e as
interações, de qualquer natureza, existentes entre esses seres vivos e seu
meio.

Para Haeckel (Apud Bonilla 2010, p. 3):
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Ecologia é o estudo das relações totais dos animais no seu ambiente
orgânico como inorgânico e em particular o estudo das relações do tipo
positivo ou amistoso ou do tipo negativo (inimigos) entre plantas e animais
no ambiente em que vive.

Outra definição para ecologia é tratada por Ferreira (Apud Bonilla 2010, p. 5)
diz que:
Ecologia é o ramo da ciência humana que estuda a estrutura e o
desenvolvimento das comunidades humanas em suas relações com o meio
ambiente e sua consequente adaptação a ele, assim como os novos
aspectos que os processos tecnológicos ou os sistemas de organização
social possam acarretar para as condições de vida do homem.

Conforme afirma Capra e outros (2006), o termo ecologia também é o ramo
das ciências humanas que estuda a estrutura e o desenvolvimento das comunidades
humanas em suas relações com o meio ambiente e sua consequente adaptação a
ele, assim como novos aspectos que os processos tecnológicos ou os sistemas de
organização social possam acarretar para as condições de vida do ser humano.
Historicamente, segundo Cassini (2005), a ecologia não tem um início muito
bem delineado. Seus primeiros antecedentes estão na história natural dos gregos,
particularmente em um discípulo de Aristóteles, Teofrasto, que foi o primeiro a
descrever as relações dos organismos entre si e com o meio. As bases posteriores
para a ecologia moderna foram lançadas nos primeiros trabalhos dos fisiologistas
sobre plantas e animais. O aumento do interesse pela dinâmica das populações
recebeu impulso especial no início do século XIX, e depois que Thomas Malthus
chamou atenção para o conflito entre as populações em expansão e a capacidade
da terra de fornecer alimento.
Até o fim do século XX, faltava à ecologia uma base conceitual. A ecologia
moderna, porém, passou a se concentrar no conceito de ecossistema, uma unidade
funcional composta de organismos integrados, e em todos os aspectos do meio
ambiente em qualquer área específica. Envolve tanto os componentes sem vida
(abióticos) quanto os vivos (bióticos) através dos quais ocorrem o ciclo dos
nutrientes e os fluxos de energia (Cassini, 2005).
Segundo Capra (2006, p. 25-26), na década de setenta do século passado, o
filósofo norueguês Arne Naess fundou a escola do pensamento da “ecologia
profunda”. Nesse pensamento, Naess separa a “ecologia rasa” da “ecologia
profunda”. Na ecologia rasa, o homem é centro de tudo, está acima ou fora da
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natureza, e atribui valor funcional ou utilitário a esta. Na ecologia profunda, não
separa o homem do ambiente, e reconhece o valor de todos os seres vivos, sendo o
homem apensas um dos agentes da teia da vida.
A ecologia é uma ciência multidisciplinar, que envolve biologia vegetal e
animal, taxonomia, fisiologia, genética, comportamento, meteorologia, pedologia,
geologia, sociologia, antropologia, física, química, matemática e eletrônica. Quase
sempre se torna difícil delinear a fronteira entre a ecologia e qualquer dessas
ciências, pois todas têm influência sobre ela (Cassini, 2005; SCHNEIDER, 2012).
Para Bonilla (2010) e Cassini (2005), podemos distinguir ecologia a partir de
três grandes subdivisões: a autoecologia, a dinâmica das populações e a
sinecologia. Estas distinções são arbitrárias, mas têm a vantagem de ser cômodas
para uma exposição introdutória.
A autoecologia estuda as relações de uma única espécie com seu meio.
Define essencialmente os limites de tolerância e as preferências das espécies em
face dos diversos fatores ecológicos, e examina a ação do meio sobre a morfologia,
a fisiologia e o comportamento. Desprezam-se as interações dessa espécie com as
outras, mas frequentemente se ganha na precisão das informações. Assim definida,
a autoecologia tem correlação com a fisiologia e a morfologia.
Mas há também seus próprios problemas. Por exemplo, a determinação das
preferências térmicas de uma espécie permitirá explicar (ao menos em parte) sua
localização nos diversos meios, sua repartição geográfica, abundância e atividade. A
dinâmica das populações descreve as variações da abundância das diversas
espécies e procura as causas dessas variações (Cassini, 2005).
Para Cassini (2005), a sinecologia analisa as relações entre os indivíduos
pertencentes às diversas espécies de um grupo e seu meio. O termo biocenótica é
praticamente um sinônimo. O estudo sinecológico pode adotar dois pontos de vista:
 O ponto de vista estático (sinecologia descritiva), que consiste em descrever
os grupos de organismos existentes em um meio determinado. Obtêm-se
assim conhecimentos precisos sobre a composição especifica dos grupos, a
abundância, frequência, constância e distribuição espacial das espécies
constitutivas;
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 O ponto de vista dinâmico (sinecologia funcional), com dois aspectos: pode-se
descrever a evolução dos grupos e examinar as influências que os fazem se
suceder em um lugar determinado. Pode-se também estudar os transportes
de matéria e de energia entre os diversos constituintes de um ecossistema, o
que conduz às noções de cadeia alimentar, de pirâmides dos números, das
biomassas e das energias, de produtividade e de rendimento. Esta última
parte constitui o que se chama a sinecologia quantitativa.

Figura 1: A ecologia e suas subdivisões.
Fonte: Bonilla (2010, p.18).

Ainda no tocante à relação da ecologia e seus conceitos e vertentes, segundo
Wickersham (Apud Bonilla 2010), a ecologia é a ciência que estuda a dinâmica dos
ecossistemas. É a disciplina que estuda os processos, interações e a dinâmica de
todos os seres vivos com os aspectos químicos e físicos do meio ambiente,
incluindo também aspectos econômicos, sociais, culturais e psicológicos peculiares
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ao homem, que, de maneira interativa, deve sintetizar e gerar informações para a
maioria dos demais campos do conhecimento.
É necessário, ainda, abordar os princípios da ecologia, para fim de
complemento do entendimento dessa teia, que é o estudo da ecologia enquanto
ciência. Segundo os pensamentos de Capra (2003, p. 25):
Quando o pensamento sistêmico é aplicado ao estudo das múltiplas
relações que interligam os membros da Casa Terra, alguns princípios
básicos podem ser reconhecidos. Eles podem ser chamados de princípios
da ecologia, princípios da sustentabilidade ou princípios da comunidade; ou
podem até mesmo ser chamados de fatos básicos da vida. Precisamos de
um currículo que ensine a nossas crianças estes fatos fundamentais da
vida.

Para

entender

os

princípios

da

ecologia,

nós

precisamos

pensar

sistemicamente. Sistemas vivos são “todos” integrados, cujas propriedades não
podem ser reduzidas àquelas das partes menores. Suas propriedades “sistêmicas”
são propriedades do todo que nenhuma das partes tem. Assim, a concepção de
sistemas implica numa separação de concepção das partes para o todo (Capra,
2000).
São conceitos principais de ecologia que descrevem padrões e processos
pelos quais a natureza sustenta a vida. São eles: redes, sistemas aninhados, ciclos,
fluxos, desenvolvimento, e equilíbrio dinâmico.
Redes: segundo Capra (2000; 2006), todos os membros de uma comunidade
ecológica são interligados em uma vasta rede de relacionamentos – a teia da vida.
Eles conseguem as propriedades essenciais deles, e, na realidade, sua própria
existência, a partir dos seus relacionamentos com outras coisas. Interdependência é
a natureza de todos os relacionamentos ecológicos. O sucesso da comunidade
inteira depende do sucesso de seus membros individuais, enquanto o sucesso de
cada membro depende do sucesso da comunidade como um todo. A estabilidade de
um ecossistema depende completamente da complexidade de sua rede de
relacionamento, ou seja, de sua diversidade. Em um ecossistema multiforme, muitas
espécies, com funções ecológicas semelhantes, coexistem e podem substituir
parcialmente uma à outra (Capra, 2000).
Sistemas aninhados: através da natureza, nós encontramos estruturas de
sistemas de vários níveis aninhadas dentro de sistemas. Nesse processo, cada
sistema forma um todo integrado com uma fronteira, ao mesmo tempo que cada um
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faz parte de um todo maior. Muito embora os mesmos princípios básicos de
organização operem em cada ponto da escala, os diferentes níveis de sistemas
representam níveis de complexidade diferentes. Em cada nível, os fenômenos
observados exibem propriedades que não existem nos níveis mais baixos. Dessa
forma, em cada nível, as variáveis do sistema flutuam entre limites de tolerância; e
no ecossistema como um todo, a sobrevivência, no longo prazo, de cada espécie,
depende de uma base limitada de recurso. Para cada espécie, a capacidade
operacional do ecossistema é o número máximo de indivíduos que podem ser
sustentados por um período infinito de tempo, pelos recursos do sistema (Capra,
2000; 2006).
Ciclos: as interações entre os membros de uma comunidade ecológica
envolvem a troca de energia e recursos em ciclos ininterruptos. A água, o oxigênio
no ar e todos os nutrientes são reciclados continuamente. As comunidades de
organismos evoluíram por bilhões de anos, usando e reciclando, continuamente, as
mesmas moléculas de minerais, água e ar. As trocas cíclicas são mantidas através
de uma cooperação, que se espalha por toda uma entidade. Todos os membros da
comunidade ecológica estão comprometidos em uma interação sutil de competição e
cooperação, envolvendo formas incontáveis de parcerias. Os ciclos nutricionais, em
um ecossistema, cruzam com ciclos maiores na biorregião e na biosfera planetária –
o ciclo das estações, as idas e vindas de espécies migratórias, as correntes
oceânicas, a alta e baixa das marés – todos eles são ligações na rede planetária da
vida (Capra, 2000; 2006).
Fluxos: todos os organismos são sistemas abertos, isso significa que eles
precisam se alimentar em um fluxo ininterrupto de energia e recursos, para
permanecerem vivos. O fluxo constante de energia solar sustenta a vida e dirige
todos os ciclos ecológicos. No processo do metabolismo, os organismos ingerem
comida, digerem, usam a energia para crescer e manter as suas estruturas,
abastecer as suas atividades e descartar os resíduos. Todos os organismos
produzem resíduos, mas o que é resíduo para uma espécie é alimento para outra.
Assim, há reciclagem ininterrupta de todos os resíduos dentro do ecossistema
(Capra, 2006).
Desenvolvimento:

todos

os

sistemas

vivos

desenvolvem

e

todo

desenvolvimento envolve aprendizagem. Durante seu processo de desenvolvimento,
um ecossistema atravessa uma série de estágios sucessivos – de uma comunidade
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pioneira crescendo rapidamente, mudando e ampliando para ciclos ecológicos mais
lentos e um ecossistema mais estável, completamente explorado. Cada estágio
nesta sucessão ecológica representa uma comunidade distinta em seu próprio
privilégio. No nível das espécies, desenvolvimento e aprendizagem se manifestam
como o desdobramento criativo de vida no processo de evolução. Em um
ecossistema, evolução não é limitada à adaptação gradual de organismos ao
ambiente deles, porque o ambiente é, em si, uma rede de organismos vivos,
capazes de adaptação e criatividade. Organismos e ambiente adaptam-se a um ao
outro – eles evoluem em conjunto. Evolução em conjunto é uma dança contínua
(Capra, 2000; 2006).
Equilíbrio dinâmico: todos os ciclos ecológicos agem como “círculos de
realimentação”, de forma que a comunidade ecológica, continuamente, regula e
organiza a si própria. Quando uma ligação em um ciclo ecológico está com
problemas, o ciclo inteiro repõe a situação em equilíbrio. Este equilíbrio é totalmente
dinâmico. As densidades de população e outras variáveis em um ciclo ecológico
sofrem flutuações interdependentes, ininterruptas, que são um sinal da flexibilidade
do sistema. Flexibilidade é um aspecto importante da estabilidade de um
ecossistema, da habilidade da comunidade para resistir a perturbações e se adaptar
a mudanças. Em uma comunidade ecológica, todos os princípios da ecologia se
juntam para maximizar a sobrevivência do ecossistema no longo prazo, ou
sustentabilidade. A sustentabilidade de populações individuais e a sustentabilidade
do ecossistema inteiro são interdependentes (Capra, 2000; 2006).
É consenso entre os estudiosos sobre ecologia que esta é a ciência voltada
para o estudo dos ecossistemas. Por sua vez, ecossistema pode ser definido com
uma unidade funcional composta de organismos integrados, e em todos os aspectos
do meio ambiente em qualquer área específica (Cassini, 2009). Numa linguagem
simplificada, ecossistema é o conjunto de seres vivos no ambiente em que eles
vivem.
Ainda segundo Cassini (2005, p. 08):
Conjunto formado por uma biocenose ou comunidade biótica e fatores
abióticos que interatuam, originando uma troca de matéria entre as partes
vivas e não vivas. Em termos funcionais, é a unidade básica da Ecologia,
incluindo comunidades bióticas e meio abiótico influenciando-se
mutuamente, de modo a atingir um equilíbrio. O termo “ecossistema” é, pois,
mais geral do que “biocenose”, referindo a interação dos fatores que atuam
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sobre esta e de que ela depende.

Essa definição de ecossistema ganha corpo quando Cassini (2005) explica os
componentes estruturais de um ecossistema, que essencialmente são:
 Abióticos: em conjunto constituem o biótipo, ambiente físico e fatores
químicos e físicos. A radiação solar é um dos principais fatores físicos dos
ecossistemas terrestres, pois é através dela que as plantas realizam
fotossíntese, liberando oxigênio para a atmosfera e transformando a energia
luminosa em química;
 Bióticos: que são representados pelos seres vivos que compõem a
comunidade

biótica

ou

biocenoses,

compreendendo

os

organismos

heterótrofos dependentes da matéria orgânica e os autotróficos responsáveis
pela produção primária, ou seja, a fixação do CO2;
 Energia: caracterizada pela força motriz que aporta nos diversos ambientes e
garante as condições necessárias para a produção primária em um ambiente,
ou seja, a produção de biomassa a partir de componentes inorgânicos.
Como afirma o próprio Capra (2006, p.13):
Não precisamos inventar as comunidades humanas sustentáveis a partir do
zero, mas podemos moldá-las de acordo com os ecossistemas naturais, que
são comunidades sustentáveis de plantas, animais e microrganismos.

Nenhum ecossistema natural é completamente independente, nem tem um
tamanho definido ou ideal. Dentro de um ecossistema existem os consumidores,
que, juntos, formam uma cadeia alimentar. Os tipos de consumidores são divididos
em:
 Consumidores primários: são os animais que se alimentam dos produtores,
ou seja, as espécies herbívoras;
 Consumidores secundários: são os animais que se alimentam dos herbívoros,
a primeira categoria de animais carnívoros;
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 Consumidores terciários: são os grandes predadores como tubarões, orcas e
leões, os quais capturam grandes presas, sendo considerados os predadores
de topo de cadeia;
 Decompositores: são os organismos responsáveis pela decomposição da
matéria orgânica, transformando-a em nutrientes minerais que se tornam
novamente disponíveis no ambiente.
É importante sabermos que dentro desta classificação, um organismo
depende do outro, pois, após passar por seu “último ciclo”, os compostos orgânicos
são utilizados dentro do ecossistema como nutriente para os produtores, iniciandose, assim, um novo ciclo.
2.3 ECOLOGIA HUMANA
Das subdivisões da ecologia é importante tratar, nesse estudo, sobre a
ecologia humana, uma vez que esta se caracteriza, segundo Cassini (2005), no
ramo da ecologia que estuda as relações existentes entre os indivíduos e entre as
diferentes comunidades da espécie humana, bem como as suas interações com o
ambiente em que vivem, no nível fisiográfico, ecológico e social. Descreve a forma
como o homem se adapta ao ambiente nos diferentes locais do planeta, como obtém
alimento, abrigo e água.
Apesar de a ecologia humana se basear em conceitos oriundos da ecologia,
ou seja, de uma das subáreas da biologia, a ecologia humana, não é
necessariamente vista como uma das ramificações da ecologia. Para
muitos, estudar a “relação do homem com o ambiente” inclui tantos outros
fatores (como econômicos, sociais, psicológicos) que a ecologia humana
transcende a ecologia. Para outros, a ecologia humana tem objetivos e
metodologias mais específicos e que incluem entender o comportamento
humano sob variáveis ambientais. Para estes, generalizar acerca da
ecologia humana implica em perda de precisão (Begossi, 1993, p. 2).

Numa primeira aproximação, a problemática da ecologia humana parece ser
simples de resolver: se existe uma ecologia dos peixes ou uma ecologia das aves,
por que não pode existir também uma ecologia humana? Nesta ecologia intervêm
certamente todos os fatores bióticos e abióticos que interferem na ecologia das
plantas e na ecologia dos animais. Mas o problema é que o homem, nesta

28

perspectiva, pertence a uma espécie biológica bastante particular: é pouco dotada,
rigorosamente heterotrófica, capaz de comunicar com grande eficácia, capaz de
criar transcendendo os parâmetros etológicos, capaz de modificar o ambiente
natural e de criar um ambiente construído. Este ambiente construído é de grande
complexidade porque nele se integram elementos muito diversos — habitação,
transportes, comunicações, trabalho, organização social, religião, valores (Nazareth,
1993).
A ecologia humana tende a encarar o ser humano do ponto de vista biológico
e ecológico, como sendo uma espécie animal adaptada para viver nos mais diversos
ambientes.
Dentre os campos de investigação da ecologia humana, está a forma como o
homem vive nas cidades e sua relação com o ambiente ao seu entorno, os
problemas sociais como o êxodo rural, o crescimento descontrolado das cidades,
infraestrutura urbana, bem como características das populações como taxa de
crescimento, densidade, índices de nascimento e mortalidade e idade média, são
abordados nesta especialidade. Além disso, as doenças, epidemias, problemas de
saúde pública e de qualidade ambiental também pertencem ao campo da ecologia
humana.
A ecologia humana tem o desafio de auxiliar no reconhecimento das causas
dos desequilíbrios ambientais existentes na sociedade humana e propor soluções
alternativas ou minimizadoras. Este ramo da ecologia associado à conscientização e
educação ambiental, podendo transformar as grandes cidades em locais mais
habitáveis e saudáveis, onde o uso dos recursos naturais é racional e otimizado
(Cassini, 2005).
Sendo assim, conforme Sória (2012), não existe uma ciência social separada
de uma ciência ecológica, pois não é possível estudar os sistemas e os processos
humanos isolados dos sistemas ambientais em que acontecem. As preocupações
com a ecologia e o meio ambiente são problemas sociais, e assim devem ser
entendidos todos os trabalhos voltados para tais áreas. Porém, não menos
importante que isso, é se atentar que os fatores sociais estão impregnados de toda a
complexidade que os geram.
Diante do exposto, há o entendimento de que educação e conscientização
ambiental são atitudes que partem do individual para o coletivo. O aprender e fazer
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sustentável precisam ser absorvidos e disseminados. Ações individuais aos poucos
se tornam coletivas e esse ciclo transforma o ambiente e as pessoas.
Portanto, segundo Trajber (2011, p. 23), as ações individuais e coletivas
podem ser entendidas como “casas”. Casas podem ser percebidas como espaços
físicos, concretos e também simbólicos, espaços afetivos que nos abrigam,
envolvem, com os quais interagimos em nosso cotidiano e sobre os quais tomamos
decisões.
O conceito das “05 Casas”, segundo Trajber (2011), é uma maneira eficiente
de se visualizar as “casas” como sendo ações individuais que, conforme os ciclos de
transformações se tornam coletivas pode ser visualizada na figura a seguir:

Figura 2: Círculos representativos das “05 Casas”.
Fonte: Trajber (2011, p. 25).

Conforme o autor, as atitudes conscientes de cuidado e preservação partem
do individual para o coletivo, do centro (o eu) e vai se transformando em algo maior
(o todo). Conforme Trajber (2011, p. 26-7), o entendimento das “casas” pode melhor
compreendido a seguir.
Primeira casa – o nosso corpo físico, nosso ser integral, que respira, se
alimenta, bebe água, movimenta-se, anda, brinca, aprende, dialoga.... que, com os
sentidos, percebe a vida. Como está a minha qualidade de vida? Cuido da saúde do
meu corpo (quais produtos uso no banho, nos cabelos)? Que tipo de alimentos
como? Faço exercícios ao ar livre? Como é a qualidade do meu tempo? Quanto e o
que assisto na TV? Quais livros eu leio?
Segunda casa – a casa onde moramos. Vamos ver se é um espaço limpo,
arejado, claro e saudável. No sentido de lar, que inclui também o envolvimento com
a família, os nossos afetos, a qualidade das relações familiares e de amizades.
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Como cuidamos da nossa casa e dos nossos afetos? Esse é o melhor lugar para
iniciarmos uma cultura de paz com as relações afetivas mais próximas. Como se
dão as relações com os vizinhos, os amigos, a família?
Terceira casa – o nosso pedaço, a comunidade, a nossa escola, locais por
onde circulamos. Na cidade, pode ser o bairro, o quarteirão; pode ser o município,
espaço político-administrativo, com área rural, área urbana, florestas, rios. Essa é a
casa da sociabilidade, da vida social, com a nossa comunidade. Como estão as
relações sociais no pedaço, na escola e na nossa comunidade? Como podemos
ajudar a cuidar delas para construir uma cultura de paz e sustentabilidade social na
comunidade?
Quarta casa – o território, o bioma e a bacia hidrográfica onde vivemos. O
Brasil como nação. Se pesquisarmos como se formaram a fauna e a flora de nossa
região, o clima, de onde vem a água que usamos em casa, na escola, no trabalho,
perceberemos que compartilhamos tudo isso com outros seres vivos: plantas,
animais, gente, assim como com os seres inanimados que compõem o local. Ter
consciência disso é fundamental para a construção de identidade e de
pertencimento com o ambiente onde vivemos. Passamos a entender melhor que o
que acontece a montante (rio acima) pode afetar a jusante (rio abaixo). O que
alguém faz em qualquer local chega até a foz e deságua nos mares e oceanos.
Como, então, podemos ter consenso entre os habitantes de um território (uma
região, bioma, bacia hidrográfica, estado ou país) garantindo que os direitos de
todos sejam respeitados?
Quinta casa – o nosso Planeta. Como já vimos, dependemos da fina camada
sobre a terra, a biosfera e, para cuidar dela, precisamos agir e pensar local e
globalmente. Esta casa abriga as bases político socioeconômicas, onde as ações
locais repercutem no planeta como um todo. Vamos pesquisar, propor alternativas
de transformação em nosso local, contribuindo para a adaptação às novas
condições de interação com o Planeta. Vamos pensar nas ações educadoras de que
necessitamos para mudar a visão de mundo coletiva e quais valores realmente
contribuem para a sobrevivência, ou melhor, para a vivência humana, com qualidade
de vida. Não é somente uma questão de reduzir os impactos, de mitigar ou minorar
os estragos, de reduzir o lixo, de cobrar pelo uso ou poluição da água, de
compensar pelos danos à atmosfera. Estamos no momento de propor uma mudança
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radical na forma de ver a sociedade. Cuidar do Planeta significa pensar com
responsabilidade pelo presente e pelo futuro.
Ressalta-se que é cada vez mais importante ensinar ecologia nos anos
iniciais do ensino fundamental. Entende-se que as crianças são capazes de
aprender os conceitos básicos de Ecologia se lhes forem ensinados. A justificativa
para o ensino de ecologia para as crianças é baseada nas seguintes premissas: (a)
as crianças estabelecem contato com a natureza, pois muitas delas perderam essa
possibilidade; (b) muitas famílias residem em edifícios ou em casas cujos quintais
são totalmente cimentados; (c) são relativamente escassas aulas de ecologia em
ambientes naturais (SCHNEIDER, 2012).
Diante dessa perspectiva, pode-se atrelar a educação ambiental como fator
preponderante na educação infantil e fundamental, pois a construção da consciência
se dá, gradativamente, através de atitudes práticas e diárias que se assimiladas no
cotidiano de cada um, torna-se com o passar do tempo, atitudes para com a
coletividade e para o planeta.
2.4 ECOALFABETIZAÇÃO
O conceito surge no cenário mundial como uma vertente da educação
ambiental2, que pode descaracterizar um pensamento marcado pela forma
cartesiana e racional de uma experiência educativa teórica desvinculada com o
contexto.
Diante dessa perspectiva os conceitos de ecoalfabetização envolvem uma
alfabetização ecológica, voltada para a conscientização e a vivência prática com os
elementos da natureza, de forma a promover maior intimidade entre educandos e
ambiente desde os primeiros anos de vida.
No livro Alfabetização Ecológica: a educação das crianças para um mundo
sustentável (Capra et alii, 2006, p.27), há um relato feito por um grupo de
educadores e pesquisadores […] sobre experiências práticas de ecoalfabetização
realizadas no Centro de Ecoalfabetização, uma fundação de interesse público,
localizado em Berkeley, na Califórnia. O Centro foi fundado em 1995 por Peter
2

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade." (BRASIL, Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, Art 1º,
disponível em: <http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental>.
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Buckley, Fritjof, Zenobia Barlow, David W. Orr e Gay Hoagland, ambos constituem
hoje, a diretoria do Centro de Ecoalfabetização. O trabalho do centro é norteado pelo
ensino da ecologia e do pensamento sistêmico – que vê os fenômenos como
totalidades integradas em vez de partes e enfatiza as relações, as interligações e o
contexto.
Diversos projetos são apoiados pelo centro, entre eles estão o de
recuperação e exploração de bacias hidrográficas, parcerias entre fazendas e
escolas, pátio comestível e programas de educação ecológica voltados para a
justiça social. Os ativistas constataram, através de pesquisas e estudos que há
deficiências no conhecimento sobre a ecologia e a partir desse fato eles propõem
que, por meio da alfabetização ecológica, as crianças se familiarizem com os
conceitos e as práticas ecológicas e compreendam o impacto que seus hábitos e
estilos de vida provocam sobre o ambiente natural e social.
Para que isso se concretizasse foram feitos alguns experimentos. Os
primeiros foram realizados pelo Centro, para que os educadores pudessem explorar
a abordagem sistêmica, tornando-a um terreno fértil para o ensino de elementos de
ecologia. Este ensino se deu nas escolas distritais e em diálogos com líderes da
reforma escolar na região da baía de San Francisco, onde se localiza o centro.
A partir daí, o grupo de pesquisadores do Centro criou uma hipótese de
trabalho, que afirmava que a aplicação dos conceitos básicos do pensamento
sistêmico levaria a uma mudança sustentável na educação. Como teste, os
educadores do Centro definiram alguns critérios para a escolha das escolas:
Escolas que (1) funcionassem como comunidades integradas; (2)
expressassem o espírito da reforma escolar sistêmica; (3) estivessem
comprometidas com o ensino de matérias ecológicas com base em projetos
de ensino relacionados a lugares específicos(o centro procurou incluir
escolas de áreas urbana, suburbana e rural; e (4) quisessem integrar ao seu
currículo atividades em horta escolar, recuperação de habitat ou trabalho
com energia, moradia ou programas de justiça ambiental (Stone; Barlow,
2006, p. 29).

Segundo Capra e outros (2006), ao longo dos séculos XX (segunda metade)
e XXI, a ecologia tem alcançado importante espaço nas discussões acadêmicas
concernentes a diferentes áreas do conhecimento, como economia, política,
educação e saúde. De fato, uma vez que a preocupação com as questões
ambientais tem crescido, consequentemente têm aumentado os debates e
alternativas para minimizar o risco de desequilíbrio ambiental e de ocorrência de

33

catástrofes naturais, âmbito com particular interesse para os profissionais da área de
saúde, ao se reconhecer a profunda interconexão entre saúde e ambiente. Nessa
perspectiva, o homem não é colocado à parte do ambiente, e sim agente integrante
do sistema que forma a teia da vida.
No tocante à essência da ecoalfabetização, o foco educacional, no que tange
a perspectiva da aprendizagem de forma que o ambiente, o entorno seja percebido
como sala de aula alternativa, o aprender se dá no fazer, no contato com o objeto de
estudo, na formação da consciência a partir das relações estabelecidas, e da
necessidade de manutenção da relação com a natureza.
Nesse contexto, segundo Gutiérrez e Prado (1999, p. 68):
Aprender é muito mais que compreender e conceitualizar: é querer,
compartilhar dar sentido, interpretar, expressar e viver. Os sistemas
educativos tradicionais privilegiaram a dimensão racional como forma mais
importante de conhecimento. A nova educação deve apoiar-se também em
outras formas de percepção e conhecimento, não menos válidas e
produtivas.

Muitos autores se detiveram na tarefa de conceituar ecoalfabetização. O mais
prestigiado deles é o pensador, cientista e pesquisador Capra, que, em suas
diversas obras acerca da temática, se debruçou, na teoria e na prática, não só na
definição, mas também na prática da alfabetização ecológica.
Stone e Barlow (2006, p. 27) lançam alguns questionamentos:
Como cultivar nas crianças, atitudes mentais e sentimentais necessárias
para que elas possam criar comunidades sustentáveis? Como criar escolas
que funcionem como “comunidades de aprendizes” e sirvam de modelo para
a prática de uma vida sustentável?

A ecoalfabetização é, de forma simples, entendida como o aprendizado no
contexto. É o empoderamento da consciência de que é preciso cuidar para ter. Mais
que isso: é preciso voltar a fazer parte do sistema terrestre da vida, da teia da vida.
Para Capra (2003), o meio natural não é só vivo, mas também inteligente: a
inteligência dos ecossistemas, em contraste com tantas instituições humanas,
manifesta-se na tendência predominante para estabelecer relações de cooperação
que facilitam a integração harmoniosa de componentes sistêmicos em todos os
níveis de organização.
Para Fonseca e Gurgel (2012, p.1), estudiosos da obra de Capra:
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Uma educação que se autodenomina ambiental deve ser pautada por uma
visão de todo, onde todas as formas de vida e sistemas estão interligadas e
interdependentes. É a visão dos sistemas ou visão sistêmica. Essa visão de
Capra gerou o conceito de Ecoalfabetização, considerado um caminho
muito bem concebido tanto no âmbito educacional quanto político, social,
econômico e cognitivo.

A Ecoalfabetização é a educação que tem uma proposta pautada na
satisfação das necessidades humanas sem prejudicar as próximas gerações,
iniciando pela compreensão dos princípios básicos que regem a vida na Terra
(Capra, 2003).
Precisamos nos tornar (...) ecologicamente alfabetizados. Ser
ecologicamente alfabetizados, ou “ecoalfabetizado”, significa entender os
princípios de organização das comunidades ecológicas (ecossistemas) e
usar esses princípios para criar comunidades humanas sustentáveis (Capra,
1996, p. 231).

Orr (1992) contribui com essas ideias, ao expor que uma pessoa
ecologicamente alfabetizada seria aquela que possui o senso estético de
encantamento com o mundo natural e com a teia da vida, e a condição essencial
para a Alfabetização Ecológica é a necessidade da experiência direta com a
natureza, também conhecida como educação ao ar livre, que corresponde a uma
estratégia pedagógica, na qual se procura aprender através do contato com a
natureza.
Assim, a Alfabetização Ecológica torna-se um movimento educacional
desencadeado por professores e especialistas em meio ambiente e educação, os
que percebem a necessidade de educar as crianças, tendo como referência o
mundo natural, evidenciando práticas sustentáveis em que a atitude humana não
ponha em risco a vida futura.
A ecoalfabetização aponta para a necessidade de se criar um currículo que
ensine para as crianças estes conceitos fundamentais, que são considerados
princípios ecológicos, educacionais:
 Todos os membros de um ecossistema são interligados em uma vasta e
intricada rede de relacionamentos: a teia da vida (redes);
 Através da natureza, nós encontramos vários níveis de estruturas de sistemas
aninhados dentro de outros sistemas. Cada sistema forma um todo integrado
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com uma fronteira, ao mesmo em tempo que cada um faz parte de um todo
maior (sistemas aninhados);
 As interações entre membros de uma comunidade ecológica envolvem a troca
de recursos em ciclos contínuos, de forma que todo resíduo é reciclado por
cooperação generalizada e incontáveis formas de parcerias (ciclos);
 O fluxo constante de energia solar sustenta a vida e dirige os ciclos
ecológicos (fluxos);
 O desdobramento da vida, que é manifestado como desenvolvimento e
aprendizagem a nível individual e uma evolução ao nível das espécies,
envolve uma interação de criatividade e adaptação mútua, na qual
organismos e meio ambiente evoluem em conjunto (desenvolvimento);
 Todos os ciclos ecológicos agem como um “círculo de realimentação”, de
forma que a comunidade ecológica continuamente regula e organiza a si
própria (equilíbrio dinâmico) (Capra 2000; 2006).
Ao se familiarizarem com o seu local geograficamente, os educandos criam
um senso de localização. Nesse tocante, Capra (2003) articula mudanças de ênfase
associadas com o paradigma ecológico, como a mudança de partes para o todo. Em
lugar de ver o mundo como construído por partes separadas, ele diz que
alfabetização ecológica significa ver o mundo como um todo interligado. Define,
conforme figura abaixo, os elementos essenciais para a ecoalfabetização.
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Figura 3: Elementos essenciais para a alfabetização ecológica.
Fonte: <http://permaculturanaescola.files.wordpress.com/2008/03/preparando-o-terreno. Barlow
(1999, p.14).

Para explicar os elementos essenciais da alfabetização ecológica constantes
da figura 3, apresentaremos uma síntese sobre a visão, comunidade, lugar e ação.
Tomamos como base os estudos de Barlow (1999), ao refletir sobre os inúmeros
estudos de Capra acerca da temática, no qual este articula uma visão da educação
que aplica teoria de sistemas, uma estrutura científica que requer pensar em termos
de relacionamentos, conectividade e contexto.
De uma perspectiva de sistemas, nós descobrimos semelhanças entre
fenômenos de diferentes níveis de escala – a criança individual, a sala de aula, a
escola, o distrito e as comunidades humanas e ecossistemas circunvizinhos. Desse
modo, a escola pode ser entendida de forma sistêmica como uma compreensão
nova do processo de aprendizagem. A visão da escola de forma sistêmica induz a
uma educação que contemple de forma equilibrada e consciente as questões
ambientais.
Um segundo momento dessa perspectiva de reforma da escola sistêmica é
que a escola em si é um sistema, com aulas individuais e professores aninhados na
mais ampla cultura da escola e sua comunidade. As crenças e práticas que
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caracterizam a comunidade escolar, se bem aprendidas, poderosamente afetam a
aprendizagem do estudante. A reforma da escola sistêmica cria uma cultura
colaboradora com lideranças e decisões compartilhadas entre os agentes.
Liderança, como perícia ou significado, surge ao longo da comunidade de
aprendizagem, em coisas ou pessoas específicas e nas interações entre elas
(Barlow, 1999).
Conforme relato de Capra e outros (2006), a ecoalfabetização requer das
pessoas o mínimo de conhecimentos básicos sobre ecologia, ecologia humana e
conceitos de sustentabilidade, bem como dos meios necessários para a solução de
problemas vivenciais. Afirma, ainda, que é preciso ensinar às crianças, desde os
anos iniciais da escolarização, as valiosas lições que o estudo dos ecossistemas
pode proporcionar. Isso pode ser possível a partir da aprendizagem dos princípios
básicos da ecologia, pois ser ecologicamente alfabetizado significa entender os
princípios de organização dos ecossistemas para saber aplicá-los nas comunidades
humanas.
Sugere Barlow (1999) que, para verdadeiramente pôr em prática a
ecoalfabetização de forma vivencial, precisa-se de um lugar, seja uma horta, um
córrego próximo, um jardim, um canteiro, ou uma bacia local. Os ecossistemas
terrestres, marinhos e fornecem contextos vibrantes para sustentar a alfabetização
ecológica. O lugar tornou-se um foco essencial no trabalho da ecoalfabetização.
Diante disso, na construção do projeto pedagógico da escola, é preciso
considerar que este deve estar em um processo pensado como um conjunto
complexo de relações, uma rede de fatores, gestos, ações, conceitos, valores
(Mosé, 2013). Para que isso aconteça, uma proposta feita pelo Centro de
ecoalfabetização consiste na possibilidade da compreensão de elementos
essenciais, levando em consideração que estes elementos direcionam para um
pensamento sistêmico.
Na concepção dos estudiosos do Centro, há uma visão de que é preciso
promover uma reforma sistêmica nas escolas. A reforma passa prioritariamente pela
compreensão de que o currículo deve ser construído com base no próprio lugar
onde a aprendizagem se dá, ou seja, é o ambiente em que a escola está inserida – a
sua geografia, a sua história, a cultura das comunidades do entorno – que deve
determinar os conteúdos a serem aprendidos.
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Nesse caso, todo planejamento e plano de ação pode vislumbrar cada
elemento como fio condutor da sua prática pedagógica:
Visão: articular os princípios da ecologia e concepção de sistemas,
incorporar teoria da aprendizagem, criar uma linguagem comum fundada em
princípios ecológicos, ciência e concepção de sistemas, manter visão clara.
[...]
Ação: assumir a aprendizagem baseada em projeto, começar currículo,
começar projeto de ecoação (por exemplo, recuperação do habitat). [...]
Liderança: cultivar liderança em toda a escola, enfatizar aprendizagem ativa
com o professor como facilitador, criar uma teia rica de relacionamentos
para sustentar o programa, criar comunidade. [...]
Lugar: cultivar um senso de lugar (ecológica e culturalmente), experimentar
e explorar processos de ecologia no mundo natural (Barlow, 1999, p.15-16).

2.5 INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
A palavra inovação é derivada do termo innovatio, e se refere a uma ideia,
método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores.
Inovação significa novidade ou renovação.
No século XXI, muito se têm discutido as diferentes estratégias para a
construção da aprendizagem. Nesse sentido, a gestão da educação para a
aprendizagem escolar é hoje o maior desafio na área. O enfrentamento desses
desafios passa necessariamente por diferentes propostas pedagógicas, onde novas
tecnologias são aplicadas à educação, são considerados por alguns pesquisadores
de inovação pedagógica.
É nesse contexto que a autora Maria Cândida Moraes, em seu artigo
“Reencantando a educação a partir de novos paradigmas da ciência”, nos convida a
refletir: “(...) como transformar o ambiente de aprendizagem em um lugar de
encanto, beleza e magia, um lugar onde prevaleça a criatividade e o cultivo da
alegria e de novos valores?” (Moraes, 2004, p.1).
Um amplo debate sobre o tema “inovação pedagógica” tem sido alvo de
pesquisas e estudos. Cabe, então, compreendermos os avanços da ciência, da
física e das novas descobertas da biologia, para que possamos perceber possíveis
desdobramentos filosóficos e

epistemológicos e

as consequências destes

desdobramentos nos sistemas educacionais como um todo.
Na compreensão de Moraes (2004, p.14), a transdisciplinaridade é uma visão
inovadora na educação, com grandes implicações
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[...] nutrida pela complexidade, nos ambientes educacionais, nas práticas
pedagógicas, na pesquisa, no currículo e nas sistemáticas de avaliação.
Enfim, na educação em geral. Ela nos leva a ter que repensar nossas
práticas pedagógicas, o currículo, o trabalho docente, enfim, grande parte
daquilo que acontece nos ambientes de aprendizagem.

Inúmeras são as influências do antigo paradigma na escola atual, ainda
influenciada por práticas antigas, ultrapassadas. A escola ainda está centrada no
professor e sua transmissão de conteúdos, considerado um aspecto obsoleto na
atual conjuntura contemporânea. A exemplo das filas nas salas de aula, da
alimentação escolar que é oferecida de forma separada entre o educando e a
cozinheira, através de uma grade, a campainha infernal que direciona entrada e
saída. Cada professor em sua sala de aula, durante quatro horas, entre as quatro
paredes, com intervalo de quinze minutos, o quadro, o piloto e a voz do professor.
Esse é o nosso sistema educacional, que nos lembra o sistema prisional. A esse
respeito, discute Moraes:
Podemos dizer que a escola continua limitando as crianças ao espaço
reduzido de suas carteiras, imobilizando-as em seus movimentos,
silenciando-as em suas falas, impedindo-as de pensar e sentir. Em vez dos
processos interativos de construção do conhecimento, continua exigindo
memorização, repetição, cópia, dando ênfase ao conteúdo, ao resultado, ao
produto, recompensando o seu conformismo, a sua "boa conduta", punindo
"erros" e suas tentativas de liberdade e expressão. Em vez de convergentes
e inseparáveis, educação e liberdade constituem palavras antagônicas e
excludentes (Moraes,1997, p.7).

É urgente que a aprendizagem escolar seja significativa, que garanta o
direito de aprender. Vivemos no século XXI, e a escola que funciona como se ainda
estivesse na década de 50. Nossos educandos têm uma outra história, outra
bagagem. Então, que a aprendizagem sirva para atender às suas reais
necessidades.
O mundo contemporâneo nos provoca para pensarmos e agirmos a partir
de um novo referencial teórico. Então, o novo paradigma de educação que está
surgindo, baseado no desenvolvimento integral e integrado do sujeito, ou seja, em
perceber a “multidimensionalidade” do ser e a “multirreferencialidade” da realidade,
requer novas estratégias de ensino-aprendizagem, porque nela inclui-se e valorizase o ser com razão, sentimentos, imaginação, compreendendo que o ser humano é
inacabado e complexo. Portanto, o compromisso e o sentido de educar vão além de
ler e escrever.
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Um aspecto importante a ser ressaltado dentro dos Parâmetros Curriculares
Nacionais é a prática pedagógica baseada na elaboração de projetos, que tem o
propósito de trazer à tona questões sociais, econômicas, tecnológicas, que são
constantemente citadas e propõem uma prática a partir da quebra de paradigmas,
na qual o objetivo é proporcionar uma educação dentro da realidade do educando
(Lorenzette, 2007). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) se configuram
numa proposta flexível, que deve ser concretizada nas decisões regionais e locais
sobre currículos e sobre programas que transformem a realidade educacional pelas
escolas e professores, deixando de existir um modelo curricular homogêneo que não
atende à diversidade sociocultural das diferentes regiões (Lorenzette, 2007).
De modo geral, inovação pedagógica pode ser entendida como uma
mudança na concepção de aula. Nessa concepção inovadora, o educando é visto
como um ser global e singular, e há um amplo investimento no desenvolvimento e
aprimoramento de diversas capacidades como a argumentação, oralidade, respeito,
cooperação, dentre outras.
Entendemos que a educação de qualidade para todos só será alcançada
com mudanças nas práticas pedagógicas cotidianas; e para que todos
tenham as mesmas oportunidades de acesso ao conhecimento, se faz
necessário que a escola seja uma instituição, em que os conhecimentos se
tornem públicos e a produção e distribuição do saber sejam feitos de forma
democrática. As pedagogias inovadoras críticas entendem que com uma
escolaridade obrigatória igualitária, de mesma qualidade, todos terão a
mesma oportunidade de estar em contato com o conhecimento
(CARBONELL Apud Fernandes; BLENGINI, 2012, p. 31).

Inovação, em uma definição ampla, é entendida como um conjunto de
intervenções, decisões e processos que, com certo grau de intencionalidade e
sistematização, tratam de alterar atitudes, culturas, ideias, conteúdos, modelos e
práticas pedagógicas (Fernandes; BLENGINI, 2012).
Para os mesmos autores, a prática inovadora na educação não é apenas
inserir novos projetos e novas formar de conduzi-los no contexto escolar e sim, por
meio de uma perspectiva renovadora de programas e projetos, materiais
curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos. As
pedagogias inovadoras buscam formar e administrar o currículo, as relações em sala
de aula e o espaço escolar, para que seja possível mergulhar nos conhecimentos
socialmente relevantes, visando uma nova formação compreensiva e integral.
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Dessa forma, não se trata da simples modernização da escola, adquirir novos
e modernos computadores, realizar saídas ao entorno, cultivar uma horta ou
oferecer oficinas. A inovação se refere à criação de projetos que busquem converter
a escola em um espaço mais democrático, atrativo e estimulante (Fernandes;
BLENGINI, 2012).
Entende-se então a inovação pedagógica como a desconstrução de
paradigmas que impedem o amplo desenvolvimento da pratica da educação. Nesse
contexto, a horta escolar, através das práticas da ecoalfabetização, apesar de ser
uma atividade manual e simples, representa, nas escolas, uma inovação pedagógica
na forma de se fazer educação.
Segundo Lorenzette (2007), quando se fala em inovação pedagógica, a
criatividade do professor é colocada à prova. Os objetivos diferentes exigem
estratégias diversas; conteúdos distintos também. Quando se refere às práticas
pedagógicas inovadoras, tem-se que ficar atento à forma de encarar as questões do
método e do conteúdo a ser trabalhado. O uso de técnicas de contar histórias pode
ser bastante produtivo e inovador para o desenvolvimento de disciplinas como
História, por exemplo, no entanto, sua aplicabilidade deve ser bem pensada, ao
pensarmos nos conteúdos de matemática. No processo de inovação, a capacidade
do professor de se adaptar e se reinventar enquanto formador precisa ser repensada
a todo momento.
Algumas experiências inovadoras têm se mostrado interessantes, com
práticas que se tornaram referência, dentro do contexto atual, tais como
experiências inovadoras, apoiadas no Centro de Ecoalfabetização.
Uma delas foi o Projeto Recuperando uma Bacia, o projeto – do camarão da água
doce da Califórnia, a experiência é desenvolvida em uma Escola Elementar de
Brookside, com alunos da quarta série. O trabalho oferece um exemplo rico das
experiências de aprendizagem de uma comunidade no mundo natural e as
compreensões advindas delas “o Projeto do Camarão, um esforço de classe que
envolve ecologia e comunidade” (Doughty, 1999, p. 43).
Segundo o autor:
O projeto envolveu os pais, rancheiros, voluntários, cientistas, funcionários
públicos e muitos outros. Com o crescimento das comunidades envolvidas
no projeto, a aprendizagem cresceu e mudou se tornando hoje o Projeto
STRAW (Doughty, 1999, p. 43).
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Estudantes e Professores Recuperando uma Bacia) e abrange mais que a
recuperação física de um local. “Durante a estação de recuperação deste ano, 80
classes participarão em projetos de bacia através da Rede STRAW” (Doughty, 1999,
p. 43). Ainda segundo o autor, “através de suas experiências, estudantes,
professores e demais membros da comunidade irão aumentar a sua compreensão
de comunidade e ecossistema”.
Em São Paulo, há um exemplo de uma experiência inovadora, citada por
Gadotti (2000), no livro “Pedagogia da Terra”: é a experiência do município de
Diadema, em São Paulo. No projeto, intitulado “Uma Fruta no Quintal”, há uma
distribuição, aos alunos de escolas do ensino fundamental, sementes gratuitas de
árvores frutíferas, com o objetivo de proliferar mais verde na cidade e conscientizar
as crianças sobre a importância das árvores e a necessidade de melhorar o meio
ambiente.
O projeto tem uma programação que envolve teatro, discussão nas escolas,
festividade, danças etc. As mães dos alunos são convidadas para cursos de
reaproveitamento de alimentos, recebem uma cartilha e aprende a reutilizar
sobras, cascas de alimento e utilizar frutas da época (Gadotti, 2000, p. 177178).

Em Camaçari-Bahia, dentre as práticas inovadoras que merecem destaque,
como o “Conservatório de Música Sinfônica de Camaçari” é um projeto que tem
como objetivo levar para as escolas do município aulas com instrumentos musicais,
proporcionando aprendizado de forma lúdica e interativa para alunos de escolas do
ensino fundamental I.
Outra iniciativa memorável consiste na criação da Cidade do Saber,
inaugurada em 22 de março de 2007, (CDS), um programa social administrado pelo
Instituto Professor Raimundo Pinheiro, uma entidade não governamental, habilitada
como Organização Social (OS) pela Prefeitura Municipal de Camaçari, e que tem
como mantenedores, através de contrato de gestão, as Secretarias Municipais de
Educação, Administração, Cultura e Esporte; já é reconhecida como o mais
importante centro de conhecimento e inclusão social do estado da Bahia.
Este espaço é considerado um complexo integrado de educação, cultura,
esporte e lazer, tem se consolidado como o equipamento público mais importante do
município, e já prestou mais de 200.000 atendimentos para crianças, jovens, adultos
e idosos, em cursos e oficinas de arte e cultura nos espaços permanentes (gibiteca
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e brinquedoteca); escolinhas esportivas, atividades de promoção à saúde,
treinamento de equipes/atletas de rendimento, apresentações de espetáculos de
dança, teatro, música; realização, nas suas instalações, de cursos, seminários,
palestras, workshops e treinamentos, promovidos por terceiros (Fonte: Cidade do
Saber).
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3

HORTA ESCOLAR
Como educar as crianças num quadro planetário em que cerca de 38.000

hectares de florestas nativas são destruídos por dia, milhares de espécies
desaparecem e “1,3 bilhão dentre os mamíferos humanos (20,6% da população
mundial) estão ameaçados de morte pela fome”? (DIAS, 2004, p. 23).
Atualmente, conforme aponta Borges (2011), há perguntas que não param de
soar, e que cobram reações das gerações presentes e futuras, atentam para a crise
ambiental, e o impacto do que praticamos hoje representa para as gerações futuras.
Essa crise, na verdade, não é apenas ambiental, no sentido de algo distante, do
imponderável, mas sim socioambiental. É uma demanda dessa geração, que
permeia sobre o questionamento do tipo de herança que deixaremos para a próxima
geração. Mais ainda: o que estamos fazendo, objetivamente, para que a geração
vindoura tenha o discernimento necessário para a manutenção da consciência
ambiental? É preciso, no ambiente escolar e nas comunidades, repensar os valores
e costumes para a proliferação de uma consciência planetária.
Muito se tem falado sobre meio ambiente e sustentabilidade. Isso se dá pela
necessidade urgente do homem em voltar a ter uma relação cordial com mãe
natureza. Nesse aspecto, a escola torna-se um aliado na retomada da afeição e
contato do homem com a terra, com os ecossistemas e com o ambiente. Para isso,
a horta escolar surge nesse contexto, como uma tecnologia importante nesse
cenário atual, onde a sustentabilidade está cada vez mais tomando importância no
cotidiano das pessoas, uma vez que as transformações sofridas pelo ambiente só
serão reversíveis com a mudança de atitude das pessoas, e a escola é o lugar
essencial para essa transformação.
Segundo Elali (2003), nos últimos anos, a atenção com as áreas livres das
escolas tem aumentado significativamente, sendo a sua quantidade e a qualidade
dos cuidados/manutenção e equipamentos associados à melhoria da qualidade de
vida das crianças. Esse interesse se deve, provavelmente, à gradativa redução dos
espaços para brincadeira tanto na cidade, quanto nas residências das famílias.
Tornaram-se atrativas e necessárias a existência de áreas livres espaçosas, parte
ensolaradas, parte sombreadas, destinados à pratica da educação infantil, uma vez
que tais locais permitem às crianças desenvolver a psicomotricidade ampla (correr,
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pular, exercitar-se), participar de jogos ativos e estabelecer um maior contato com a
natureza e com as pessoas.
Para Pimenta e Rodrigues (2011, p.10):
A horta inserida no ambiente escolar torna ser um laboratório vivo que
possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em
educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma
contextualizada, auxiliando no processo de ensino/aprendizagem e
estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado
entre os agentes sociais envolvidos. Pode ser observado nesse trabalho,
desenvolve um papel bastante importante, auxiliando a comunidade escolar
no planejamento, execução e manutenção das hortas, levando até ela
princípios de horticultura orgânica, compostagem, formas de produção dos
alimentos, o solo como Fonte de vida, relação campo cidade, entre outros.

Diante dessas demandas e necessidades tão urgentes de retomada do
contato íntimo das crianças com o ambiente, além disso, da educação voltada para
o respeito e preservação do ambiente, da valorização da vida e do outro, a horta
escolar configura-se como uma estratégia adequada para a vivência da prática da
alfabetização ecológica ou ecoalfabetização.
Embasado no pensamento de Capra, Arenhaldt (2012, p. 04) afirma que:
A horta escolar é um instrumento que pode disparar e promover vivências e
transformações múltiplas entre os envolvidos e o ambiente do seu entorno,
bem como permitir a abordagem de diferentes conteúdos curriculares de
maneira significativa e contextualizada, na perspectiva da integração das
diversas áreas do conhecimento e da afirmação de uma cultura da
sustentabilidade.

A horta escolar, segundo Arenhaldt (2012), pode se configurar num laboratório
vivo ao ar livre para as aulas de matemática, ciências naturais, entre outras. Os
educandos podem aprender vivenciando na prática, temas e assuntos como
medidas de área, grandezas e medidas, espaço e forma, recursos naturais, água e
solo, constituição e nutrientes do solo, espécies vegetais e desenvolvimento das
plantas, luminosidade, temperatura, fotossíntese, insetos, nutrição, alimentação,
dentre outros.
Segundo Neves (2006), a horta escolar tem como foco principal integrar as
diversas Fontes e recursos de aprendizagem, integrando-se ao dia a dia da escola,
gerando Fonte de observação e pesquisa, exigindo uma reflexão diária, tanto por
parte dos educadores, como por parte dos educandos envolvidos. O projeto “Horta
Escolar” visa proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações
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pedagógicas, por permitir práticas em equipe, explorando a multiplicidade das
formas de aprender.
Na horta escolar, uma diversidade de possibilidades podem ser exploradas,
estabelecendo relações entre os conteúdos programáticos e a vivência cotidiana
com a terra e seus ecossistemas.
Gadotti (2003, p. 62) afirma que:
Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um microcosmos de
todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, recursos de vida,
processos de vida. A partir dele podemos reconceitualizar nosso currículo
escolar, construí-lo e cultivá-lo, podemos aprender muitas coisas. As
crianças o encaram como Fonte de tantos mistérios! Ele nos ensina os
valores da emocionalidade com a Terra: a vida, a morte, sobrevivência, os
valores da paciência, da perseverança, da criatividade, da adaptação, da
transformação, da renovação.

As crianças são seres da natureza e nela precisam estar integradas. É
necessário repensar e transformar uma rotina de trabalho no ambiente escolar, que
supervaloriza os espaços fechados, as cadeiras e mesas, e propiciar contato
cotidiano com o mundo que está para além das salas de atividades (Tiriba, 2010).
Ainda conforme o pensamento de Tiriba (2010, p. 07):
As atividades ao ar livre proporcionam aprendizagens que se relacionam ao
estado de espírito porque colocam as pessoas em sintonia com sentimentos
de bem-estar, em que há, portanto, equilíbrio entre o que se faz e o que se
deseja fazer. Um dos efeitos do manuseio de barro, da areia, da argila é o
de proporcionar esse equilíbrio. Por isso, o contato diário com esses
elementos é tão importante.

Nesse sentido, a horta escolar configura-se num excelente instrumento de
aprendizado, uma vez que, além do contato com os elementos da natureza,
desperta o senso de coletividade, trabalho em equipe, o aprender de forma lúdica e
diferenciada, propiciando contato mais íntimo, não só com o ambiente e seus
elementos, mas também com a melhoria das relações interpessoais, à medida que o
aprendizado é compartilhado.
Nesta mesma linha de raciocínio, podemos pensar que as brincadeiras nos
espaços externos podem constituir Fonte de sentimentos de solidariedade e
companheirismo. Um pátio que é de todos, onde cada um pode escolher
com quem e com que deseja brincar, não favorece atitudes individualistas e
competitivas, ao contrário constitui espaço de convivência amistosa,
prazerosa (Tiriba, 2010, p. 07).
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Os espaços educadores dispostos a atuar na construção de uma nova cultura
de sustentabilidade podem valer-se dessas práticas e princípios e empregá-los de
maneira transversal, integral e interdisciplinar, tornando-se, assim, espaços
educadores sustentáveis.
Para Borges (2011, p. 16):
Espaços educadores sustentáveis são aqueles que têm a intencionalidade
pedagógica de se constituírem em referências de sustentabilidade
socioambiental, isto é, espaços que mantêm uma relação equilibrada com o
meio ambiente e compensam seus impactos com o desenvolvimento de
tecnologias apropriadas, de modo a garantir qualidade de vida para as
gerações presentes e futuras. Permitindo maior qualidade de vida. Esses
espaços educam por si e irradiam sua influência para as comunidades nas
quais se situam.

A vivência de uma situação concreta como a da elaboração de uma horta, na
concepção de Schneider (2012), permite, ainda, o surgimento de problemas e
discussões que demandam a utilização de outras áreas de conhecimento, o que faz
da interdisciplinaridade algo espontâneo. Ao passo que, do mesmo modo, temas
considerados

pelos

Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(1998),

como

os

transversais, estariam naturalmente inseridos nesse contexto. O ambiente natural da
horta no contexto escolar pode ser um espaço que possibilite aos estudantes uma
alfabetização ecológica, caso não seja compreendido apenas como um local onde
se produzem alimentos sem o uso de agrotóxicos para a merenda escolar e/ou para
gerar renda complementar a comunidade da escola.
Segundo Capra (2006), a horta é essencial para ser usada como o locus onde
se observam os ciclos e fluxos dos ecossistemas, onde se aprende que na natureza
o resíduo de uma espécie é o alimento de outra, onde se vê que a energia vem do
sol, onde se presencia o metabolismo, se percebem as redes. É uma das melhores
formas de tornar as crianças ecologicamente alfabetizadas e, desse modo, aptas a
contribuir para a construção de um futuro sustentável, e esse deve ser nosso
primeiro imperativo (SCHNEIDER, 2012).
Ainda sobre pensamento de Capra (2003), a horta, quando faz parte do
currículo da escola, fornece uma conexão direta com o ambiente natural, pois
oferece um poderoso arcabouço para a abordagem sistêmica da reforma escolar,
que hoje vem sendo amplamente discutida pelos educadores. A horta vem
mostrando resultados satisfatórios, a partir dos quais a relação homem/meio
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ambiente se estreita, conforme ocorram atividades que envolvam o exercício da
cidadania e a aquisição de conhecimentos nas áreas de ecologia.
O colégio público do Brooklyn, Nova York, criou uma mini fazenda orgânica
para alunos para incentivá-los, desde cedo, a cuidar de hortas comunitárias e
ensinar o cuidado que devem ter com a natureza. O projeto todo tem apoio do
escritório Work AC e da Fundação Chez Panisse e serve para ensinar as crianças a
cultivarem seu próprio alimento (verduras, legumes e ovos) numa minifazenda
orgânica totalmente integrada à escola: a atividade conta para o currículo escolar e a
merenda utiliza o que é colhido.
“O cultivo da terra é capaz de unir as crianças e fazê-las trabalhar juntas
numa conexão mais profunda do que o contato na aula”, diz a diretora da escola,
Célia Kaplinsky. Ela ainda afirma que o envolvimento dos alunos em todas as fases
da horta faz com que eles aprendam os valores de nutrição, comunidade e relação
com a terra (Fonte: eco4planet).
De acordo com o pensamento de Neves (2006), a horta escolar atende aos
seguintes objetivos:


Valorizar a importância do trabalho e cultura do homem do campo;



Identificar técnicas de manuseio do solo e manuseio sadio dos vegetais;



Conhecer técnicas de cultura orgânica;



Estabelecer relações entre o valor nutritivo dos alimentos cultivados;



Compreender a relação entre solo, água e nutrientes;



Identificar processos de semeadura, adubação e colheita;



Conhecer pela degustação os diferentes alimentos cultivados, bem como
nomeá-los corretamente;



Cooperar em projetos coletivos;



Buscar informações em diferentes Fontes de dados para propor avanços a
desenvolvimento de técnicas;



Análise e reflexão sobre prejuízos dos desperdícios alimentares;



Compreender a importância de uma alimentação equilibrada para a saúde.
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3.1 PROJETO EDUCANDO COM A HORTA
Realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
/Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em parceria com a
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), o Projeto
Educando com a Horta Escolar é fundamentado na necessidade de articulação das
áreas do conhecimento, educação ambiental e nutrição.
Conforme apresentação dos autores (BRASIL, 2010), o Projeto busca,
através de estratégias direcionadas, melhorias na segurança alimentar e nutricional,
além de debater com os atores desse processo (educandos, professores, gestores,
funcionários, família e comunidade), as questões sociais, econômicas e culturais que
dizem respeito ao direito humano à alimentação adequada e à garantia da
alimentação como direito social. Além disso, o projeto objetiva promover a
conscientização, no que tange às questões relacionadas à sustentabilidade e meio
ambiente, e à prática pedagógica dinâmica e promotora de aprendizagens.
O estímulo a uma alimentação saudável e sustentável a ser desenvolvido
por intermédio do Projeto gera impactos do ponto de pedagógico
(entendimento sistêmico e processual do meio ambiente e das relações
sociais), alimentar (introdução de produtos da horta orgânica na alimentação
escolar), nutricional (fornecimento de alimento sadio e equilibrado) e
formação continuada do corpo docente (qualificação dos professores e
discussão do tema gerador no currículo escolar) e da comunidade escolar.
Além disso, espera-se um impacto direto fora da escola, já que a horta será
um eixo dinamizador de vínculos e processos de interação entre os
Governos Federal, Estadual e Municipal no apoio de ações de
comercialização voltadas aos agricultores familiares, a fim de inseri-los no
fornecimento de produtos para alimentação escolar (BRASIL, 2010, p. 13).

Esse projeto dá aos professores, gestores e demais profissionais, subsídios
de trabalho, proporcionando a cada município o conhecimento necessário para pôr
em prática, de acordo com as diretrizes das Políticas Nacionais de Educação
Ambiental (PNEA) do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Foi concebido com a finalidade de intervir na cultura alimentar e nutricional
dos escolares da faixa etária de 7 a 14 anos, com base no entendimento de que é
possível promover a educação integral de crianças e jovens de escolas e
comunidades do seu entorno por meio das hortas escolares, incorporando a
alimentação nutritiva, saudável e ambientalmente sustentável como eixo gerador da
prática pedagógica (BRASIL, 2010).
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O Projeto Educando com a Horta Escolar objetiva formar profissionais da
educação, da saúde e membros da comunidade escolar para o exercício de
uma alimentação saudável e ambientalmente sustentável, utilizando-se da
horta como eixo gerador de uma prática pedagógica mais participativa e de
um processo de dinamização do currículo escolar. (BRASIL, 2010, p. 14).

3.1.1 Contexto Histórico
O Projeto Educando com a Horta (2010) (material impresso e distribuído nas
escolas) apresenta, no seu corpo, um resumo da progressão das conquistas, no que
tange a merenda escolar e aplicação de políticas públicas para a educação
ambiental.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa
brasileiro, de âmbito nacional, que promove a melhoria da alimentação dos
educandos da rede pública. Implantado em 1955, é a maior e mais antiga política
social na área de alimentação e nutrição. Assegurado pela Constituição de 1988, o
PNAE tem caráter universal e é desenvolvido pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Desde sua implantação, até o ano de 1993, o gerenciamento do programa se
deu de forma centralizada na instância federal. Essa forma de operar favoreceu um
conjunto de distorções em seu funcionamento, como inadequação dos cardápios
quanto à qualidade nutricional e ao atendimento de hábitos alimentares,
irregularidade no oferecimento da alimentação escolar e a baixa adesão dos
escolares na alimentação. Com a descentralização, em 1994, institucionalizada pela
Lei nº 8.913/94, a Prefeitura ou Secretária Estadual de Educação, operando junto ao
MEC e ao FNDE, recebe os recursos federais, com base no censo escolar realizado
no ano anterior ao do atendimento, e tem autonomia para administrar o dinheiro ou
transferir a administração diretamente às unidades escolares que organizam as
atividades do programa. Neste processo, foram observadas mudanças significativas
na operacionalização do programa.
Outra conquista do Programa foi a instituição, em cada município brasileiro,
do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) como órgão deliberativo, fiscalizador e
de assessoramento para a execução do programa, permitindo uma participação
mais efetiva da comunidade.
Em 2005 foi instituída a Resolução n°358 o Conselho Federal de Nutrição
(CFN), que estabeleceu as atribuições técnicas do profissional da nutrição no
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programa, cuja presença é de fundamental importância para a garantia de uma
alimentação escolar de qualidade.
Em 2009, a sanção da Lei nº 11.947, de 16 de junho, trouxe novos avanços
para o PNAE. Essa legislação consolida o entendimento do PNAE de que não basta
a oferta de alimentação escolar, tão importante quanto é o processo educativo que
deve nortear e compor com essa oferta. A Lei determina a extensão do programa
para toda a rede pública de educação básica e de jovens e adultos, e fixa que 30%
dos repasses do FNDE sejam investidos na aquisição de produtos da agricultura
familiar, promovendo a qualidade da alimentação escolar, fortalecendo a economia
local e provocando a participação da comunidade nas tarefas e ações educativas.
Com todos os avanços que o Programa Nacional de Alimentação Escolar vem
alcançando, o Ministério da Educação e o FNDE consideram fundamental que: se
estabeleça um perfil de escola que se proponha a garantir a inclusão e a
permanência de todas as crianças; a adequação e melhoria da infraestrutura; a
valorização e qualificação do professor e da comunidade escolar; o acesso ao
conhecimento atualizado e às novas tecnologias; o direito a uma alimentação
adequada

e

saudável,

que

propicie

as

condições

necessárias

para

o

desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos; a promoção das atividades para
a melhoria das condições ambientais e a conscientização sobre os temas da água,
compostagem, agricultura orgânica e outros.
A condição ideal para estabelecer essa nova proposta se caracteriza por uma
ação que permita a todo município integrar recursos econômicos, sociais e
ambientais locais, potencializando a sustentabilidade futura. Neste sentido, a horta
escolar, estimulando uma alimentação adequada, saudável e implementada de
maneira sustentável, representa no processo de educação um eixo gerador que
contribui para uma formação integral dos educandos e da própria comunidade
escolar.
Assim, o Governo Federal solicitou a assistência técnica da Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), no sentido de fortalecer o
Programa Nacional de Alimentação Escolar por meio de estratégias metodológicas,
materiais didáticos e formação de docentes sobre conteúdos de educação
ambiental, alimentar e nutricional, tomando como eixo articulador das atividades a
horta escolar e a relação desta com a comunidade.
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Diante dessa demanda, foi criado o projeto-piloto TCP/BRA/3003, que
consiste na horta escolar como eixo gerador de dinâmicas comunitárias, educação
ambiental, alimentação saudável e sustentável, que, a partir de uma experiência
inicial, implementou hortas escolares trabalhando conteúdos de educação alimentar,
nutricional e ambiental entre a comunidade escolar e as políticas públicas voltadas
para o tema. Teve como público alvo comunidades carentes com baixos Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH), e foi implementado em 3 (três) municípios do
Brasil: Santo Antônio do Descoberto (GO), Saubara (BA) e Bagé (RS), alcançando
escolas públicas do Ensino Fundamental, entre localidades rurais e urbanas.
Após a experiência piloto, consolidou-se como ampliação dessas ações o
acordo de cooperação técnica para a ampliação e continuidade do projeto, por meio
do UTF/BRA/067/BRA, que foi concebido como estratégia de garantia da segurança
alimentar e nutricional.
Dessa forma, o projeto foi implantado em mais (14) quatorze municípios,
sendo 12 (doze) no estado da Bahia, entre eles, a cidade de Camaçari e 02 (dois) no
estado de Goiás. Nas atividades desenvolvidas pelo projeto é reafirmada,
continuamente,

a

importância

da

discussão

integrada

de

três

áreas:

educação/currículo, alimentação/nutrição e meio ambiente/hortas escolares. Por
este motivo, tem atingido resultados, como: (i) mudanças significativas nos hábitos
alimentares dos escolares; (ii) adaptações substantivas dos cardápios às
especificidades regionais, inclusive no que diz respeito à inclusão de hortaliças
oriundas da produção de agricultores familiares na alimentação escolar; (iii) Maior
qualidade e quantidade de projetos ambientais; (iv) Melhoria da qualidade do
trabalho pedagógico das escolas e, consequentemente, melhor desempenho dos
educandos no que se refere à aprendizagem.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação verificou que o Projeto
Educando com a Horta Escolar, aplicando uma metodologia de co-execução com os
participantes, não alcançaria a totalidade de municípios brasileiros e, dessa forma,
solicitou à coordenação do projeto que pensasse numa metodologia capaz de
atender o maior número de municípios possível em menor espaço de tempo, para,
futuramente, ampliar as ações do projeto. Dessa forma, em 2009, foi desenhada
uma metodologia como “experiência-piloto”, que objetivou socializar, junto a outros
municípios e em todas as regiões do país, as tecnologias testadas nos dezessete
municípios que participaram do projeto nas primeiras fases.
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Essa metodologia foi aplicada no total de 77 municípios em algumas regiões
do país, e desenvolvida sob a ótica da formação de profissionais das áreas de
educação, nutrição e meio ambiente.
Aos municípios, foi solicitado que denominassem 10 representantes, entre
coordenadores municipais, diretores de escola, coordenadores pedagógicos,
diretores, professores, nutricionistas e outros, para participação nos encontros de
formação de 96 horas presenciais, oferecidos pelo projeto em cinco polos, em
diferentes regiões do país.

Figura 4: Áreas de atuação do Projeto Educando com a Horta.
Fonte: Brasil (2010).

3.1.2 Horta, educação e currículo
A educação ambiental é marcada pela necessidade de definir sua identidade
frente

a

outros

campos

da

educação

encontrada

no

conceito

de

interdisciplinaridades, uma busca pela união das áreas educativas, para que se
possa aprimorar o conceito e aplicação da educação ambiental. O uso da educação
no projeto horta pode promover novos hábitos alimentares, levando ao seu consumo
frequentemente (PIMENTA; RODRIGUES, 2011).
Além de complementar a merenda escolar e a alimentação de algumas
famílias, o Projeto Horta pode ser um verdadeiro laboratório ao ar livre para as aulas
de língua portuguesa, química, física, biologia, matemática, dentre outras. Os
educandos aprendem, na prática, temas como nutrientes do solo, luminosidade,
temperatura, fotossíntese, desenvolvimento de plantas, a vida dos insetos e medidas
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de áreas. Essas experiências ao vivo despertam o interesse pelas aulas, uma vez
que os estudantes pesquisam e debatem mais os assuntos, melhorando, assim, o
aprendizado.
No projeto Educando com a Horta Escolar, os envolvidos devem atuar sempre
com muita responsabilidade e compromisso. Os educandos devem estar presentes
na maioria das etapas e atividades desenvolvidas na horta, tais como seleção das
espécies a serem cultivadas, plantio, cuidados com a horta e colheita. Os
professores devem auxiliar os educandos no desenvolvimento e manutenção da
horta e na supervisão dos trabalhos. Podem também elaborar estratégias que
permitam trabalhar os conteúdos numa visão interdisciplinar (Fonte, 2012).
A área de educação é responsável por apresentar a horta escolar como um
instrumento pedagógico de desenvolvimento da educação alimentar e
nutricional, ambiental, bem como de todo o currículo, atendendo sobretudo
ao que dispõe o Artigo 2 da Lei nº 11.947/09 que define como diretriz do
Programa Nacional de Alimentação Escolar “a inclusão da educação
alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que
perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e
o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da
segurança alimentar e nutricional” (BRASIL, 2010, p. 16).

Abaixo, algumas sugestões de pesquisas sugeridas por Fonte (2012), para
serem realizadas pelas turmas envolvidas com as atividades da horta escolar:


O solo, o clima e os alimentos;



Os alimentos e o seu valor nutricional;



A importância do solo na reprodução de alimentos;



Os cuidados com a preparação do solo;



Alimentos e seu valor nutricional;



Receitas pesquisadas junto a familiares e outras pessoas da comunidade que
contenham os alimentos cultivados na horta;



Atividades relacionadas ao conteúdo programático de cada série.
Dessa forma, o desenvolvimento das atividades na área de educação propõe

aos educadores não mais uma tarefa, e sim uma possibilidade concreta e lúdica de
tornar a escola e o conhecimento mais agradáveis e produtivos (BRASIL, 2010).
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3.1.3 Horta e ambiente
A emergência da necessidade de se tratar da temática da sustentabilidade e a
preocupação de se restabelecer a convivência harmônica entre o homem e a
natureza transformam o projeto em um forte aliado na formação dos educandos para
uma consciência ambiental. Nesse sentido, o processo de ecoalfabetização se dá de
forma vivencial, proporcionando aos educandos a possibilidade de retomada do
contato com a natureza. Segundo Capra (1996), o termo sustentabilidade tem sido
usado com frequência nos dias atuais. Para ele, uma comunidade sustentável é
aquela capaz de satisfazer as suas necessidades, sem comprometer as chances
das gerações futuras.
Uma educação para a vida sustentável parte do princípio de que podemos
desfrutar dos recursos naturais que herdamos, contudo, de forma que não
comprometa a teia da vida (Capra, 1996).
Outro aspecto relevante é o debate que se promove quanto à questão
ambiental. O projeto desenvolve trabalho de formações na área de meio
ambiente, com o objetivo de promover atividades que garantam a melhoria
das condições ambientais e a conscientização da comunidade escolar
quanto à importância de discutir temas como: água, compostagem,
agricultura orgânica entre outros (BRASIL, 2010, p. 13).

Nesse sentido, a horta escolar recria no ambiente escolar espaço voltado
para o contato com a terra, estreitando relações com a natureza e proporcionando a
vivência necessária para despertar, no íntimo dos educandos, o respeito à natureza
e a necessidade de preservá-la.
3.1.4 Horta, alimentação e nutrição
Além da importância, no que tange a preservação do meio ambiente, o
convívio solidário entre o educando e a natureza, bem como a valorização da vida, a
horta escolar é essencial para a educação alimentar das crianças. Nesse sentido, o
projeto representa uma importante estratégia no enfrentamento dos desafios
impostos pela busca de segurança alimentar e nutricional no Brasil e no mundo
(BRASIL, 2010).
Segundo Vandresen (2005, p. 20):
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Dados indicam, no Brasil, problemas de subnutrição ou obesidade em
crianças e adolescentes, o que reforça a importância das ações de
promoção de saúde nas creches e escolas. Trata-se de lugares privilegiados
para ampliar o acesso à informação sobre saúde e nutrição, especialmente
nas atividades realizadas no período da produção e distribuição das
refeições, na cozinha e no refeitório. Da mesma forma, desde o
planejamento pedagógico, até as atividades em sala de aula, os diferentes
momentos de recreação ou as atividades “extramuros” podem gerar
momentos que favoreçam uma nova postura em relação ao ato de comer.

É de fundamental importância que se lance mão da educação ambiental na
promoção de uma nova cultura alimentar nas escolas, trazendo à tona a importância
dos alimentos, da higienização desses alimentos, do valor nutritivo, sobretudo,
despertando gestores escolares, pais e educandos para a análise crítica sobre
propagandas de produtos alimentícios pouco nutritivos, levando-os a consumir
aqueles mais nutritivos. Logo, resultando em uma mudança de pensamento,
gerando mudanças no hábito.
A horta é um instrumento lúdico que auxilia os educadores na tarefa de
conscientizar as crianças e adolescentes quanto à necessidade de práticas
alimentares mais saudáveis, quanto ao fortalecimento das diversas culturas
regionais do país e das possibilidades de aproveitamento integral dos
alimentos que consumimos (BRASIL, 3010, p. 13).

No Projeto Educando com a Horta, é possível trazer à tona as questões
sociais, econômicas e culturais que dizem respeito ao direito humano à alimentação
adequada e à garantia da alimentação como direito social (BRASIL, 2010). Como
uma ação de educação alimentar e nutricional do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, o Projeto tem oferecido aos municípios participantes reais
possibilidades de trazer para dentro da escola e dos debates com a comunidade a
complexidade e os desafios relacionados à cultura de hábitos alimentares
saudáveis, à relação sustentável com o ambiente e à prática pedagógica dinâmica e
promotora de aprendizagens (BRASIL, 2010).

É muito importante o cuidado em articular o planejamento da alimentação
com o planejamento pedagógico. O conteúdo do ensino precisa ser
relacionado às práticas alimentares. O tema deve estar presente, também,
nas relações com as famílias dos educandos, considerando-se as
diferenças entre as práticas alimentares no ambiente familiar e na escola,
bem como os demais espaços de socialização. O que se vê nas escolas
pública, no entanto, está longe desse ideal (Vandresen, 2005, p. 21).
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As hortaliças, verduras e todos os produtos provenientes da horta, podem
incrementar a merenda escolar, no que diz respeito à qualidade do que é oferecido
às crianças. Essa complementação pode significar um enriquecimento de nutrientes,
gerando contato íntimo das crianças com os alimentos saudáveis, podendo essa
prática ser absorvida e levada para fora dos muros da escola.
Esse incremento nutricional à merenda, através dos produtos produzidos na
horta, gera nos educandos o sentimento de pertencimento. Não é só a merenda: é a
merenda produzida na escola, com os alimentos cultivados por eles mesmos,
denotando todo um sentido de valor ao prato.
Nesse sentido, a presença de uma horta no ambiente escolar desperta não só
os educandos, mas também professores e funcionários para a necessidade de
cuidados maiores com a alimentação, com a qualidade do que é produzido e
oferecido às crianças, bem como a forma como essa mudança de atitude pode
provocar um efeito em cadeia, refletindo na alimentação da família como um todo.
Conforme o pensamento de Pimenta e Rodrigues (2011, p. 09),
Além do aspecto citado, esses alimentos presentes no ambiente escolar
passam a ter um novo significado para as crianças, pois elas passam a
entender que, antes de chegar aos mercados, os alimentos passaram por
todo o processo de “crescimento” que elas puderam vivenciar.

Desta forma, é importante ressaltar que, entre a alimentação adequada, sua
aceitação e o entendimento de que esta é a melhor opção, há uma grande distância,
que certamente é diminuída quando a criança tem a oportunidade de acompanhar o
desenvolvimento do próprio alimento (PIMENTA; RODRIGUES, 2011).
3.1.5 Os Cadernos – Subdivisões do Projeto Educando com a Horta Escolar
O Projeto Educando com a Horta escolar está embasado em etapas de
orientação subdivididas em cadernos, especificando cada momento do processo.
Neles, estão detalhados cada etapa do processo, bem como esclarecendo a
importância e necessidade de uma educação dentro dos conceitos de escola viva e
sustentável. O material oferecido às escolas contempla os seguintes cadernos,
descritos a seguir.
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3.1.5.1 Caderno 1: a horta escolar, dinamizando o currículo da escola
Objetivando subsidiar os professores na tarefa de reflexão, auxiliando-os a
desempenharem bem as atividades pedagógicas junto à horta e relação dos
educandos com este novo espaço pedagógico, este primeiro caderno promove o
estudo e o debate acerca das questões fundamentais relativas à função social da
escola, do currículo, do professor e das metodologias, na busca de uma educação
de qualidade e da formação de pessoas mais conscientes, responsáveis, éticas e
instrumentalizadas para a vida em sua geração. É indicado para momentos de
estudos e análises, e tem por finalidade instrumentalizar os professores, para que,
além de desempenhar bem as atividades pedagógicas junto à horta, eles tenham
clareza da complexidade e das inúmeras implicações sociais de sua ação
profissional (BRASIL, 2010).
Nesse caderno, são abordados conteúdos que apresentam propostas e
caminhos para a melhoria das práticas pedagógicas dos educadores no cotidiano da
sala de aula. E vai muito além: busca preparar o educando não só para as práticas
no cotidiano escolar. São saberes e aprendizagens fundamentais, desenvolvidos ao
longo de toda a vida do educando, e não apenas no período escolar ou no ambiente
institucionalizado da escola, quais sejam: aprender a conhecer; aprender a conviver;
aprender a fazer e aprender a ser (BRASIL, 2007a).
3.1.5.2 Caderno 2: orientações para implantação e implementação da horta escolar
Neste, há informações básicas sobre como implantar e implementar a horta
na escola. Oferece informações técnicas sobre como implantar e manter a horta
orgânica na escola, e, ainda, informações sobre desperdício de alimentos,
planificação de produção, controle alternativo de pragas e coleta seletiva de lixo para
produção de composto orgânico, que será usado como adubo na horta escolar
(BRASIL, 2010).
Aborda, de forma detalhada, o passo a passo de como fazer uma horta, bem
como sua manutenção e colheita.
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3.1.5.3 Caderno 3: alimentação e nutrição – caminhos para uma vida saudável
Este caderno traz um conjunto de informações para enriquecer o trabalho
pedagógico do professor, e permitir que ele tenha mais informações sobre as
questões que envolvem a alimentação, nutrição e saúde das crianças e
adolescentes. Sistematiza uma série de informações que julga importantes para o
professor desempenhar sua ação pedagógica com maior respaldo de informações, e
maior compreensão do valor de sua intervenção para as questões que envolvem a
alimentação, nutrição e saúde das crianças e adolescentes (BRASIL, 2010).
3.1.5.4 Caderno 4: volume I – Aprendendo com a Horta I – 6 a 10 anos
Esse caderno é diferenciado, pois representa um mecanismo de motivação
inicial e a possibilidade de os estudantes da faixa etária de 06 a 09 anos se
instrumentalizarem

com

informações

básicas

sobre

ambiente,

alimentação

adequada e outros temas. Desse modo, é indicado para momentos de estudos
coletivos, sob orientação de um professor ou outro profissional, e tem como objetivo
propor uma divertida e importante leitura sobre alimentação, nutrição, saúde, meio
ambiente e qualidade de vida (BRASIL, 2010).
3.1.5.5 Caderno 4: volume II – Aprendendo com a Horta II – 11 a 14 anos
Assim como o caderno anterior, esse também é diferenciado. Foi elaborado
para os estudantes de 11 a 14 anos, também é indicado para momentos de estudos
coletivos, sob orientação de um professor ou outro profissional, e objetiva propor
uma divertida e importante leitura sobre alimentação, nutrição, saúde, meio
ambiente e qualidade de vida (BRASIL, 2010).
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4

PERCURSO METODOLÓGICO
Do ponto de vista da sua natureza a pesquisa realizada na escola Aloísio de

Oliveira, consistiu em uma pesquisa aplicada, que “objetiva gerar conhecimento para
aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e
interesses locais” (Kauark, 2010, p. 26).
O delineamento da pesquisa utilizou como método de investigação o estudo
de caso. Segundo Goldenberg (2001, p. 34):
Este método supõe que se pode adquirir conhecimento do fenômeno
estudado a partir da exploração intensa de um único caso não é uma
técnica específica, mas uma análise holística, a mais completa possível, que
considera a unidade social estudada como um todo, seja um indivíduo, uma
família, uma instituição ou uma comunidade, com o objetivo de
compreendê-los em seus próprios termos.

Os estudos de caso podem e devem ter uma orientação teórica bem
fundamentada, que sirva de suporte à formulação das respectivas questões e
instrumentos de recolhimento de dados e guia na análise dos resultados. Necessitase da teoria para orientar a investigação. O estudo de caso permite responder à
questões como: que coisas observar? Que dados colher? Que perguntas fazer? Que
tipos de categorias construir?, entre outros.
A pesquisa foi desenvolvida como estratégia de investigação na abordagem
qualitativa. As pesquisas qualitativas têm caráter exploratório: estimulam os
entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas
fazem emergir aspectos subjetivos, atingem motivações não explícitas, ou mesmo
não conscientes, de forma espontânea. Considerando que a produção do
conhecimento se dá sempre através de construção compartilhada, as narrativas das
educadoras participantes terão lugar privilegiado, na tentativa de “chegar o mais
perto possível da perspectiva do sujeito, tentando apreender sua visão de mundo ou
mesmo dos significados que atribuem à realidade, bem como às suas ações”
(Macedo, 2004, p.151).
Ainda, Macedo (2004, p.166) recomenda “(...) a realização de um roteiro
flexível, onde a informação inesperada possa ser incluída”. Durante a investigação, o
papel do pesquisador não se reduz a coletar e registrar dados. Ao se aproximar dos
sujeitos e escutá-los de forma apurada, entrará em contato direto com as
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subjetividades e significados que os constituem, integrando-se ao campo
pesquisado, conhecendo o dito, o não dito, tocando os mistérios que resistem em se
revelar, desvendando juntos as dimensões importantes da experiência em estudo.
A pesquisa bibliográfica foi de fundamental importância, por disponibilizar as
diferentes contribuições científicas sobre o tema em estudo. Ela deu suporte a todas
as fases desta pesquisa. Todo material recolhido foi submetido a uma triagem
cuidadosa, foi feita uma leitura atenta e sistemática, acompanhada de anotações e
fichamentos, contribuindo assim para a fundamentação desta pesquisa.
Nesse sentido, Lakatos e Marconi (1999, p. 73):
Afirmam que a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada
pública em relação ao tema em estudo, desde publicações avulsas, boletins,
jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico
etc., até meios de comunicação orais – rádio, gravações em fita magnética –
e audiovisuais – filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador
em contato direto com tudo que já foi escrito, dito ou filmado sobre
determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que
tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas quer gravadas.

Para a coleta de dados, foi feito um planejamento, que incluiu algumas
etapas: primeiramente uma observação simples. Segundo Gil (2002, p.11),
Por observação simples se entende aquela em que o sujeito observador,
permanecendo alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende
estudar observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. Nesse
procedimento o sujeito – observador é muito mais um expectador do que um
ator, em que pese exista uma certa relação entre eles [...] preleciona que
apesar da observação simples ser considerada espontânea, coloca-se num
plano científico, pois vai além da simples constatação dos fatos.

Posteriormente, foi realizado a aplicação de um questionário, composto por
questões abertas e fechadas, sendo respondido individualmente pelos sujeitos da
pesquisa. O questionário, segundo Gil (1999, p. 128), pode ser definido como
[...] a técnica de investigação composta por um número mais ou menos
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por
objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses,
expectativas, situações vivenciadas etc.

Durante a realização da pesquisa de campo, participei de alguns eventos que,
com certeza, ampliaram minha percepção sobre o tema em estudo:
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 V SETRANS – SEMINÁRIO TRANSDISCIPLINAR DA UEFS – Paradoxos
atuais da condição humana: O orgânico, o virtual, o ciborgue – continuaremos
humanos?, realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2011;
 VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental – 28 a 31 de março de 2012.
Centro de Convenções da Bahia – Salvador-Bahia; Seminário Educação,
Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável – Promovido pelo Programa de
Pós- Graduação em Educação e Contemporaneidade – 13 a 15 de junho de
2012;
 Cúpula dos Povos na Rio+20 por justiça social e ambiental, no Rio de Janeiro,
Brasil, de 19 a 23 de junho de 2012;
 II Seminário de Educação do Campo e Contemporaneidade: Políticas e
Itinerâncias, promovido pelo Grupo de Pesquisa Educação do Campo e
Contemporaneidade, em coorganização com o Programa de Pós-Graduação
em Educação e Contemporaneidade – 26 a 28 de setembro de 2012;
 II Fórum de Inovação e Empreendedorismo: Debate sobre Sustentabilidade
no Cenário atual – período 6 e 7 de Dezembro de 2012. Agência UNEB de
Inovação – Núcleo de Inovação e Tecnologia.
Apresentação do artigo “Educação e Agroecologia: uma estratégia para o
Desenvolvimento Sustentável através do Projeto Horta Escolar na Escola Aloísio de
Oliveira – Camaçari- Bahia”, no evento II Seminário de Educação do Campo e
Contemporaneidade: Políticas e Itinerâncias, promovido pelo Grupo de Pesquisa
Educação do Campo e Contemporaneidade, em coorganização com o Programa de
Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – 26 a 28 de setembro de
2012.
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5

UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA DE ECOALFABETIZAÇÃO COM A HORTA
ESCOLAR
As práticas vivenciais são, de forma contundente, a melhor maneira de se

apropriar das teorias, trazendo para a prática os ensinamentos e fundamentações.
Dessa forma, a experiência da horta escolar como estratégia inovadora para
ecoalfabetização se impregna de sentido, à medida que é tratada e observada
intimamente numa escola de educação infantil e ensino fundamental I pois estas se
tornam solos férteis para o desenvolvimento de atividades voltadas para a
alfabetização ecológica.
Este estudo da horta escolar foi realizado na Escola Aloísio de Oliveira, no
distrito de Monte Gordo, Cidade de Camaçari – Bahia, Região Metropolitana de
Salvador. O município possui 275 mil habitantes (2013). Faz parte da Região
Metropolitana de Salvador e possui em extenso litoral. O Polo Industrial de Camaçari
é um importante centro econômico da Bahia. Também abriga o Complexo Industrial
Ford Nordeste, inaugurado em 2001. É a maior fábrica da marca no Brasil,
produzindo 250 mil veículos por ano.
Camaçari possui grande patrimônio ambiental e abriga as unidades de
conservação APA Rio Capivara, Parque das Dunas de Abrantes, Cinturão Verde de
Proteção do Complexo Petroquímico de Camaçari, APA Lagoas de Guarajuba,
Parque Garcia D’Ávila e parte da APA Joanes-Ipitanga. Os principais rios são:
Joanes, Camaçari, Capivara, Jacuípe e Pojuca. A área do município, de 760 km², é a
maior da Região Metropolitana. (Fonte: Bahia-turismo.com).
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Figura 5: Mapa da região metropolitana de Camaçari-BA – localização da área de estudo.
Fonte: <http://www.pousadacolibri.com.br/por/comochegar.php>.

Monte Gordo é uma comunidade de característica rural, formado por vários
bairros (Jacuípe, São Bento, Sem-Terra, Vargem da Meira, Boa Esperança, Jordão,
Beco da Margarida, Beco da Cebola, Cascalheiras, Itaipu, Guarajuba, Maria
Pimenta), além das comunidades mais afastadas, onde o acesso somente pode ser
feito por cavalo ou moto, fato esse que, em dias de chuva, impossibilita os
educandos o acesso a essas localidades, logo, a dificuldade em frequentarem as
aulas (Dados do Projeto Político Pedagógico da escola Aloísio de Oliveira, março
2013).
O trabalho local é prioritariamente rural está em fase de transformação. Com
a expansão imobiliária e a vocação da região para o turismo, a construção de
grandes empreendimentos e hotéis está mudando o perfil do trabalhador: além das
atividades

de

lavoura,

a

população

vem

atuando

como

cozinheiros(as),

camareiros(as), garçons, garçonetes, dentre outras funções, voltadas para o turismo.
Fundada em 03 de janeiro de 1935, pelo Sr. Aurino Malaquias de Souza, a
escola Aloísio de Oliveira está situada à Rua do Saco, s/n, Monte Gordo. Por motivo
de doença, Sr. Aurino ausentou-se da escola, deixando-a sob responsabilidade de
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sua irmã, Elísia de Souza. Quando exerceu mandato de vereador, em 1938, Sr.
Aurino conseguiu que a escola fosse municipalizada.
Atualmente, a escola atende os segmentos de educação infantil e anos
iniciais do ensino fundamental, sendo 80 educandos no turno matutino e 80 no
vespertino. Em 2012, a escola foi inscrita no programa Mais Educação, passando a
atuar como escola de tempo integral, atendendo 100 dessas 180 crianças.
O quadro funcional é composto por três educadoras, todas pós-graduadas,
que atuam nos dois turnos, matutino e vespertino com carga horária de 40 horas
semanais, e o administrativo dispõe de 07 funcionários, sob a gestão da professora
Leni Jacob Nascimento.
Estruturalmente, a escola dispõe de 01 secretaria, 01 cantina, 01 refeitório, 04
salas de aula, 01 sala de educadores, 01 sala de informática, 01 área de lazer, 01
biblioteca, 01 banheiro dos educadores, 02 banheiros masculinos, 02 banheiros
femininos, 03 bebedouros, 01 depósito de materiais.
5.1 A ESCOLA E A HORTA
O projeto de intervenção na escola Aloísio de Oliveira teve início em março de
2012, com a aplicação do projeto “Quem planta colhe, porque plantar e cultivar é só
começar”. Esse projeto visa aflorar, principalmente nos educandos, a valorização do
homem, da natureza e da relação homem/natureza, atendendo também as diretrizes
curriculares, que apontam para uma educação que privilegie as questões
ambientais.
Num esforço conjunto entre educadores, educandos, funcionários, pais e
comunidade, a horta escolar deixou de ser um sonho pra se tornar realidade. A
valorização da terra, do trabalho em equipe e da mútua colaboração norteou todas
as atividades desenvolvidas, tornando a horta espaço de convívio e interação, bem
como ambiente propício para gerar e manter nos educandos o apreço pela natureza,
pela terra, pelo ambiente e pelo universo.
A implantação da horta escolar nessa escola buscou atender a alguns
objetivos previamente estabelecidos, tais como:


Proporcionar aos educandos, educadores, funcionários e comunidade
envolvida conhecimento das técnicas de construção de uma horta;
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Valorização da cultura campesina;



Identificação dos meios saudáveis de alimentação e valor nutricional dos
alimentos;



Entendimento dos ciclos da vida na natureza;



Valorização da terra.

5.1.1 Preparando o terreno
As atividades com a horta escolar se iniciaram em março 2012, com uma
visita da turma do 5º ano ao sítio de Sr. Marivaldo, com o objetivo de conhecer como
tratar a terra e como plantar milho e amendoim. Através dessas observações, e com
a ajuda da comunidade, foi possível dar inícios às atividades, como escolha do
espaço, limpeza, preparo da terra com adubos naturais. Nesse momento, a ajuda da
comunidade foi de fundamental importância.
Conforme as imagens que seguem, o processo de preparo de terreno se deu
de forma participativa. A participação e a articulação comunitária são eixos desse
processo de intervenção pedagógica e ambiental na escola, ampliando as
possibilidades educativas da pesquisa, tendo a horta como eixo norteador de
descobertas, pesquisas e experimentos, nos quais diversos temas foram abordados:
ambientais, alimentares e nutricionais, culturais, sociais, econômicos e filosóficos.
Nesse sentido, buscou-se uma visão sistêmica no processo da pesquisa,
como sugere Capra (2006), ao afirmar que integrar o currículo de projetos de
orientação ecológica só é possível se a escola se tornar uma verdadeira
comunidade de aprendizes, educadores, educandos, administradores, pais e
comunidade, uma vez que estão todos interligados numa rede de relações,
enquanto trabalham juntos para facilitar a aprendizagem.
Após a escolha do espaço a ser plantado, todos entraram em ação e
dividiram tarefas, coordenados por agricultores da comunidade, e deixaram o terreno
pronto para ser plantado.

67

Figura 6: Visita a um agricultor familiar – Sr. Marivaldo, em Monte Gordo, 5 de março de 2013.
Foto: Fernando Couto

Figura 7: Preparando a terra, escola Aloísio de Oliveira, 11 de março de 2013.
Foto: professora Leni Jacob.
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Figura 8: Preparando a terra, escola Aloísio de Oliveira, 11 de março de 2013.
Foto: professora Leni Jacob.

Figura 9: Preparando a terra, escola Aloísio de Oliveira, 12 de março de 2013.
Foto: professora Shirah Barros.
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5.1.2 Semeando esperança
O processo de plantio foi extremamente proveitoso. Pode-se trabalhar tanto
em sala de aula, escolhendo o que plantar, descobrindo o tema cada espécie
escolhida, aprendendo a melhor forma de fazer, como no ambiente externo.
Após pesquisas, ficou decidido que a horta seria composta pelos seguintes
alimentos:


Hortaliças folhas: alface e couve;



Hortaliças – frutos: tomate, pimentão, quiabo, milho, abobrinha, chuchu;



Hortaliças – raízes: amendoim, aipim e batata doce;



Hortaliças – condimentos: alho, coentro, cebolinha, hortelã miúdo e graúdo,
manjericão, alfavaca de galinha, Pimenta.
Para tal, foram utilizados os seguintes recursos:



Enxada: usada para capinar matos, misturar adubos e afofar a terra;



Ancinho: utilizado para nivelar o terreno e retirar os matos;



Colher de jardineiro: utilizado em operações de transplantes de plantas;



Pá: utilizada para colher terras e adubos;



Carro de mão: conduzir adubos, terras, ferramentas, sementes, mudas, fazer
limpezas;



Garfo: utilizado na limpeza de matos e folhagens;



Sacho: utilizado para o afloramento da terra e capinagem entre linhas de
plantas;



Regador: Para molhar a plantação.
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Seguem imagens do processo de plantio:

Figura 10: Plantado milho escola Aloísio de Oliveira, 19 de março de 2013.
Foto: professor Elias Alves.

Figura 11: Plantando milho escola Aloísio de Oliveira, 19 de março de 2013.
Foto: professora Leni Jacob.

71

Figura 12: Plantando milho escola Aloísio de Oliveira, 19 de março de 2013.
Foto: Professor Leni Jacob

Figura 13: Preparando as leiras de coentro escola Aloísio de Oliveira, 21 de março de 2013.
Foto: professora Leni Jacob.
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5.1.3 Regando com alegria
O ato de regar tornou-se um momento de diversão. Desde os educandos da
educação infantil, até os maiores, todos gostam muito do ato de molhar a horta.
No manejo com a horta, faz-se necessário observar e manter alguns
procedimentos:


Irrigar diariamente, observando o melhor horário para sua efetivação;



Retirar plantas invasoras;



Afofar a terra próxima as mudas;



Completar o nível de terra das plantas descobertas;



Observar fitossanidade da horta (insetos, pragas, bactérias e vírus).

Figura 14: Regando a horta escola Aloísio de Oliveira, 26 de abril de 2013.
Foto: professora Shirah Barros.
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Figura 15: Regando a horta escola Aloísio de Oliveira, 26 de abril de 2013.
Foto: professor Elias Alves.

Figura 16: Regando a horta, escola Aloísio de Oliveira, 26 de abril de 2013.
Foto: Leni Jacob.
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Figura 17: Regando a horta, Escola Aloísio de Oliveira, 26 de abril de 2013.
Foto: professora Leni Jacob.

5.1.4 Colhendo Felicidade
A colheita na horta é realizada obedecendo ao período de maturação das
hortaliças. A higienização dos produtos colhidos é feita com o auxílio da cozinheira.
Os produtos colhidos são acondicionados de forma a preservar suas
propriedades e inseridos no cardápio da merenda escolar, reforçando a alimentação
das crianças e despertando nelas o interesse pelo valor nutricional dos alimentos,
bem como a sensação de pertencimento, uma vez que o fato de terem participado
do processo de produção do alimento dá um sabor especial à merenda.
Nos casos de colheitas excessivas, como ocorre com o coentro, que, além de
produzir em quantidade, seu período de conservação, mesmo em ambiente
refrigerado é pequeno, o excesso é distribuído com os pais dos educandos e a
comunidade no entorno da escola.
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Figura 18: Colheita coentro - Escola Aloísio de Oliveira 15 de maio de 2013.
Foto: professor Elias Alves.

Figura 19: Colheita coentro - Escola Aloísio de Oliveira, em 15 maio de 2013.
Foto: professor Elias Alves.
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Figura 20: Colheita - Escola Aloísio de Oliveira, 15 de maio de 2013.
Foto: Professora Leni Jacob.

Figura 21: Colheita - Escola Aloísio de Oliveira,15 de maio de 2013.
Foto: professora Leni Jacob.
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5.2 APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
A amostra consistiu na pesquisa de campo realizada na escola Aloísio de
Oliveira, através da aplicação de questionários, que buscou trazer à tona a
percepção da comunidade escolar sobre a ecoalfabetização através da horta.
Os dados aqui apresentados mostram diversas visões acerca da existência
da horta escolar como estratégia de ecoalfabetização, a partir de diversos pontos de
vista, podendo, assim, contemplar os diferentes olhares de um mesmo
acontecimento.
Os educandos envolvidos nessa pesquisa foram selecionados pelos
educadores dos diferentes anos, pretendendo que a amostra refletisse o sentimento
do todo. Foram 42 participantes: 06 da educação infantil, 06 do 1º ano, 06 do 2º ano,
10 do 3º ano, 08 do 4º ano e 06 do 5º ano.

6
14%

6
14%

6
14%

6
14%

8
19%

10
24%

Educação infantil
1° ano
2° ano
3° ano
4° ano
5° ano

Gráfico 1: Distribuição dos educandos pesquisados por ano em percentual

Além da representação dos educadores, a pesquisa traz também as
impressões dos educandos, representados pela figura do gestor, do coordenador
pedagógico, e cozinheira.
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A investigação se deu através de questionários direcionados para cada
representante dos grupos estudados, onde a intenção foi perceber qual o sentimento
acerca da horta escolar, e quais possíveis benefícios esta trouxe para o ambiente
escolar e para o fazer pedagógico.
A principal preocupação nesse processo investigativo foi não interferir no
processo perceptivo das amostras, principalmente dos educandos da educação
infantil que, por ainda não serem alfabetizados convencionalmente, podem
expressar os sentimentos através de desenhos.
Na tentativa de captar a percepção da instituição acerca dos resultados
obtidos através da horta escolar como estratégia inovadora de ecoalfabetização,
foram entrevistados os integrantes do quadro funcional:

QUADRO FUNCIONAL
Cargo

Nº

Sexo

Faixa Etária
41 a 50 anos

Escolaridade

Gestora

1

Feminino

Superior Incompleto

Coord. Pedagógico

1

Masculino 31 a 40 anos

Pós-graduação

Educadoras

3

Feminino

41 a 50 anos

Superior Completo

Cozinheira

1

Feminino

31 a 40 anos

Fundamental incompleto

Figura 22: Quadro funcional entrevistado na pesquisa.

5.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS
Após coleta de dados e análise, realizadas de forma criteriosa, foi possível
obter dados precisos que apontam para a resposta do questionamento de pesquisa,
que busca responder à questão: “Qual a percepção da comunidade escolar da
Escola Aloísio de Oliveira sobre a horta e a ecoalfabetização?”. Dessa forma, será
apresentada separadamente a visão de cada sujeito da comunidade escolar a
respeito da horta e do processo de ecoalfabetização que se dá a partir desta.
5.3.1 Gestora Escolar
Entrevista realizada através de questionário à gestora da Escola Aloísio de
Oliveira, na qual algumas questões foram levantadas, dando conta da perspectiva
da gestão escolar acerca da horta escolar como estratégia de ecoalfabetização.
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Quando questionada sobre “O que você entende sobre ecoalfabetização?”
obteve-se como resposta
[...] é alfabetizar as crianças a partir de suas vivências cotidianas da roça e
o manejo com a terra, dando significação ao processo de aquisição de
leitura e escrita, já que esse processo pode apropriar a criança de sua
história e cultura.

Segundo Capra (2006, p.14), “a teia da vida, os ciclos da natureza e o
fluxo de energia – são exatamente os fenômenos que as crianças vivenciam,
exploram e entendem por meio de experiências diretas com o mundo natural”.
No que se refere a como a gestora vê a contribuição da horta no processo de
conscientização ambiental, esta respondeu que
[...] o processo de cultivo de horta na escola contribui para que as crianças
reflitam sobre essa prática tão comum em seu cotidiano. Fazendo isso, a
escola estreita os laços entre a criança e o meio ambiente do qual ela faz
parte. Então, ela se percebe parte e não usuária da natureza. A consciência
ambiental é mais do que não jogar lixo no chão, e a criança, através do
contato com a horta, entende isso de forma prática.

Segundo Stone e Barlow (2006, p. 28-29), a capacidade de aprendizagem
das crianças e o que elas aprendem é amplamente influenciada pela cultura da
escola: “as redes de relacionamentos, a qualidade da liderança compartilhada e os
processos de tomada de decisão que influenciam tanto o rendimento escolar das
crianças quanto o seu bem-estar”.
Quando questionada acerca da relação entre ecoalfabetização e horta
escolar, a gestora explanou que para ela
[...] ecoalfabetização é um termo novo, mas que parece muito familiar, pois
toda a construção de língua escrita e oral dos educandos da escola tem
sido feita a partir de suas vivências na horta escolar, o que torna a
aproximação da escrita muito rica e estimulante.

Para Capra (2006, p. 14), a educação para uma vida sustentável […] é uma
pedagogia que facilita esse entendimento por ensinar os princípios básicos da
ecologia e, com eles, um profundo respeito pela natureza viva, por meio de uma
abordagem multidisciplinar baseada na experiência e na participação.
Diante da pergunta “Em relação à aprendizagem, você notou alguma
mudança no comportamento dos educandos, ao realizar atividades na horta
escolar?”, a afirmativa foi que
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[...] sim, muita motivação. Eles esperavam ansiosos pela hora de ir pra
horta. Durante o intervalo, todos os educandos tomavam cuidado para não
estragar a horta, despertando neles o sentimento de pertencimento. O
trabalho em grupo foi estimulado, a autonomia foi despertada e o professor,
sempre mediando o processo.

Para os autores Gutiérrez e Prado (2008, p. 94), mediar espaços para
promover a aprendizagem significa envolver-nos no processo de compreensão,
apropriação e expressão do mundo através daquelas práticas cotidianas. Dessa
forma, percebe-se que a gestora demonstra preocupação com esse envolvimento.
Ainda para os autores, de forma permanente e intencionada, é possível o
desenvolvimento de nossas próprias capacidades.
Questionada sobre como era a escola antes da implantação da horta, a
gestora afirmou que
[...] faltava vida! Sentimento de pertencimento das crianças com o espaço
escolar. Ao olharem a “roça” no fundo da escola, eles veem suas casas, seu
universo. A escola agora não é mais um lugar diferente. Elas agora podem
se reconhecer nesse espaço. Ali ao alcance das mãos está algo que elas
fizeram e que cuidam.

Por meio dessas experiências, nós também tomamos consciência de que
nós mesmos fazemos parte da teia da vida, e, com o passar do tempo, a experiência
da ecologia na natureza nos proporciona um senso do lugar a que pertencemos.
Tomamos consciência de como estamos inseridos num ecossistema; numa
paisagem com uma flora e uma fauna características; num determinado sistema
social e cultural (Capra et alii, 2006).
Dessa forma, é possível afirmar que, na visão da gestora escolar, a horta
trouxe benefícios para o fazer pedagógico, pois segundo ela une teoria e prática,
possibilitando o contato direto das crianças com o mundo natural. Com isso trouxe
vida para o quintal da escola e o sentimento de pertencimento dos educandos ao se
identificarem com o plantio, manutenção e colheita da horta que são elementos
comuns em seu cotidiano familiar.
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5.3.2 Coordenador pedagógico
Além da gestora escolar, essa pesquisa traz o olhar do coordenador
pedagógico, por entender sua importância, uma vez que este representa o elo entre
o institucional, educadoras e educandos.
Através de suas respostas, pode-se ter uma visão de como o processo
pedagógico atuou no processo de implantação e manutenção da horta escolar.
Sobre o seu entendimento acerca do conceito de ecoalfabetização, o
entrevistado respondeu que
(...) é a vivência do ser com o meio, num processo de conhecimento
ecológico, que lhe proporciona a construção de valores e de pertencimento.

De acordo com a concepção de Gadotti no artigo Educar para a
sustentabilidade (2007, p. 34), o objetivo maior da década da educação para o
desenvolvimento

sustentável

é

integrar

princípios,

valores

e

práticas

de

desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da educação e do ensino.
Quando questionado sobre a contribuição da horta escolar no processo de
conscientização ambiental, o coordenador afirma que
[...] quando o educando se relaciona com o ambiente natural, seu contato
com os meios vitais da natureza (solo, água, ar e luz solar) e seus ciclos
lhes propiciam a conscientização relacionada aos cuidados. A horta tem
sido um instrumento de teorias, práticas e pertencimento cultural.

Para os autores Moraes e Navas (2010, p.16), mais do que nunca, em
educação, é preciso dar maior atenção ao desenvolvimento da consciência, pois
“trabalhar a complexidade do conhecimento amplia a capacidade de percepção, de
visão e de compreensão não apenas do docente mas também do discente”.
Sobre a questão “qual é a relação entre ecoalfabetização e horta escolar?”. O
entrevistado respondeu que é
(...) teoria e prática. Vivência e experiência. Essas são, sem dúvida, a
grande relação entre a ecoalfabetização e a horta escolar.

Na percepção de Gadotti (2007, p.108), a terra é um superorganismo vivo e
em evolução. Nosso destino, enquanto seres humanos, está ligado ao destino desse
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ser chamado Terra. “Educar para um outro mundo possível é educar para ter uma
relação sustentável com todos os seres da Terra, sejam eles humanos ou não”.
Com relação ao aprendizado, quando questionado se observou alguma
mudança no comportamento dos educandos ao realizarem atividades na horta
escolar, o coordenador afirmou que
[...] sendo a escola localizada na zona rural, vimos nos educandos,
educadores e funcionários locais o sentimento de pertencimento cultural. A
prática pedagógica, aliada a horta escolar, tem sido grande instrumento
para a construção de saberes.

Para os autores Moraes e Navas (2010,p.35), cada uma dessas realidades a
serem reveladas estão associadas às possibilidades de cada sujeito, da sua
capacidade de leitura e das suas interações entre sujeito e realidade vivida. Existe,
portanto, um entrelaçamento entre o corpo físico, o psíquico e o imprevisível.
Quando foi perguntada a opinião do coordenador sobre como era a escola
antes da horta escolar, este respondeu:
[...] a escola desenvolvia suas atividades normais no que diz respeito à
prática pedagógica, contudo, a horta escolar veio agregar reflexões e
práticas ecoalfabetizadoras.

De acordo com Capra (et al, 2006), a educação para uma vida sustentável é
indispensável, uma vez que estimula tanto a para compreensão conscienciológica
da ecologia, assim como cria diversos vínculos emocionais com a natureza. Por
isso, através da educação, se tem muito mais probabilidades de fazer com que as
crianças se tornem cidadãos responsáveis e atentos à sustentabilidade da vida.
Além disso, permitirá com que sejam capazes de envolverem-se de maneira
apaixonada com os conhecimentos ecológicos e com uma futura reconstrução dos
conceitos de nossas tecnologias e instituições sociais, de modo a preencher a
lacunas entre a prática humana e os sistemas da natureza ecologicamente
sustentáveis.
A partir das respostas do coordenador pedagógico, verifica-se que este
considera a horta como um espaço de aprendizagem, onde se constrói de forma
teórica e prática valores éticos, estéticos e emocionais em relação à mãe terra.
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5.3.3 Educadoras
Na questão “o que você entende sobre ecoalfabetização?” a educadora 1
respondeu que
[...] é a educação ecológica das crianças para um mundo sustentável. Por
meio da alfabetização ecológica, as crianças vão compreender o que seu
estilo de vida provoca sobre o ambiente natural e social.

Como afirma Gutiérrez e Prado (2008, p.37), “dimensionar os seres humanos
como membros do imenso cosmos nos obriga a uma profunda mudança de valores,
relações e significações como parte do todo global”. As práticas humanas nesse
processo de auto-organização permanente propiciam o desenvolvimento de atitudes
de abertura, interação solidária, subjetividade coletiva, equilíbrio energético e formas
de sensibilidade, afetividade e espiritualidade.
A educadora 2 afirma que
[...] entende que ecoalfabetização é utilizar os recursos naturais para
alfabetizar, ou seja, inserir o indivíduo no mundo natural, pois desta maneira
acredito que desperta a sensibilidade humana.

De acordo com Gutiérrez e Prado (2008), a vivência subjetiva, a criação
imaginativa, a percepção intuitiva são propulsores poderosos, porém, precisam ser
direcionadas desde a infância. Isto porque a intuição, os sentimentos, a emotividade,
a imaginação envolvem o educando tanto no que diz respeito à vivências e à
experiências com seu processo educativo.
A educadora 3 diz que
[...] ecoalfabetização é a união de conceitos essenciais à técnicas
comunitárias ligadas aos princípios de sustentabilidade. Significa que toda a
comunidade precisa estar engajada nesses princípios para atingir a
sustentabilidade. É o resultado de um procedimento natural de
sobrevivência e precisa ser aprendido desde cedo.

Segundo Gadotti (2007), precisamos reorientar os programas educacionais
existentes, no sentido de promover o conhecimento, as competências e habilidades,
princípios, valores e atitudes relacionadas com a sustentabilidade.
Sobre a questão “como você vê a contribuição da horta escolar no processo
de conscientização ambiental?”, a educadora 1 afirmou:
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Com a horta, as crianças tiveram a oportunidade de participar do plantar,
cuidar e colher alguns produtos, que depois serviram de alimento na escola,
e puderam aprender sobre o valor desses alimentos frescos e sem
agrotóxicos, e perceberam a importância de uma alimentação mais
saudável.

Nesse sentido, parafraseia-se Capra (2006, p.15), a respeito da entrevista de
uma das professoras do centro de ecoalfabetização localizado em Berkeley, na
Califórnia:
Uma das coisas mais fascinantes da horta é o fato de estarmos criando um
lugar mágico para as crianças que, do contrário, não teriam esse lugar, não
teriam a oportunidade de estar em contato com a terra e com as coisas que
crescem dela. Você pode ensinar tudo o que quiser, mas estar lá fora,
plantando, cozinhando e comendo – essa é a ecologia que chega ao
coração das crianças e essa experiência vai continuar com elas pelo resto
da vida.

A educadora 2 afirmou que
[...] educação é um instrumento de formação desses cidadãos e a horta foi
essencial para a uma educação crítica e transformadora.

A educadora 3 afirmou:
A educação ambiental está sendo bem aceita pelos educandos Na horta
eles aprendem o cultivo dos alimentos, que elas mesmas plantam, colhem e
consomem, participando ativamente do processo educativo. Colocar a mão
na terra, manusear sementes e mudas de hortaliças, aprender sobre o
processo de germinação e desenvolver valores relacionados às questões
ambientais se tornaram rotina para os educandos da Escola Aloísio de
Oliveira, no conciliar teoria e prática. Os produtos cultivados sem
agrotóxicos com a ajuda dos educandos enriquecem a merenda escolar.
Nesse novo conceito, a escola é um sistema colaborativo entre orientador e
aprendiz por meio de uma liderança compartilhada, ou seja, a
responsabilidade e autoridade surgem naturalmente nas suas interações.

Nesse contexto, Gadotti (2007, p.87) enfatiza que
[…] Nossas crianças precisam vivenciar (as vivências impregnam mais do
que o discurso) e precisam conhecer as necessidades das plantas e dos
animais, seu habitat, como reduzir, reusar e reciclar os materiais utilizados,
como manter os ecossistemas ligados às florestas e águas.

No questionamento “qual a relação entre ecoalfabetização e horta escolar?”
Foram obtidas das educadoras as seguintes respostas:
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A Educadora 1 concluiu que
[...] com a horta na escola pode-se trabalhar a consciência ecológica. Ao
observar a natureza, os educandos podem trazer ensinamentos da
importância de forma a não prejudicar o solo, o ar e a saúde.

Segundo Tyler (2006,p.180)O centro de ecoalfabetização em Berkeley, na
Califórnia,

vem ajudando diversos educadores a identificar contextos de ensino

como o parque, a horta, o jardim e o córrego mais próximo, onde as crianças
possam debruçar-se na natureza, desenvolver vínculos emocionais e estéticos com
o mundo natural, além de aprender e praticar a alfabetização ecológica.
A educadora 2 afirmou que
[...] estratégia pedagógica escolar de ecoalfabetização nos anos iniciais
integrada na perspectiva de um currículo ecoalfabetizador, portanto a horta
escolar é um instrumento que pode disparar e promover vivências e
transformações múltiplas entre os atores envolvidos e o seu entorno.

De acordo com Capra (2006), é possível integrar o currículo escolar através
de projetos de orientação ecológica, porém, é preciso que a iniciativa para esse fim
seja tomada junto com a comunidade de aprendizes, quais sejam, professores,
alunos, administradores e pais, uma vez que todos estão interligados, enquanto
trabalham juntos para facilitar a aprendizagem.
Dessa forma, observa-se que a escola Aloísio de Oliveira identifica-se como
uma escola com essa natureza.
A educadora 3:
A sala de aula é a ecologia da comunidade circunvizinha, e não quatro
paredes frias. A pedagogia deve estar no compromisso organizado como
sistemas vivos, e a vida das pessoas que vivem pela graça desses
sistemas. Ser ecologicamente alfabetizado, ou ecoalfabetizado, constitui
envolver os princípios básicos de organização das comunidades ecológicas
(isto é, ecossistemas), e ser capaz de incluí-los na vida diária das
comunidades humanas. A aprendizagem ecológica é o processo que
estimula o aprendiz a ser um nativo do seu lugar e no seu tempo,
resgatando os princípios da vida sustentável.

O universo não está lá fora, mas sim, muito próximo, dentro de nós. “Um
pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um microcosmos de todo o
mundo natural. Nele encontramos formas de vida, recursos de vida, processos de
vida”. De acordo com Gadotti (2007, p. 85), é possível reconceitualizar o currículo
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escolar, de modo a construí-lo e a cultivá-lo, buscando aprender coisas novas. Para
o autor, as crianças encaram o universo como Fonte de descobertas e mistérios,
uma vez que elas nos ensinam valores como emocionalidade da Terra: noções de
vida e morte, valores de sobrevivência, da paciência, da perseverança, da
criatividade, da adaptação, da transformação, da renovação, entre outros.
Sobre mudanças no processo de aprendizado depois da implantação da horta
escolar, as impressões das educadoras foram:
Educadora 1 acredita que
[...] eles por estarem mais perto da natureza, passaram a ser mais
cuidadosos, até mesmo vigiando quando o coleguinha pisou numa planta.
Por sentir familiaridade, já que muitos possuem horta em casa, estão mais
felizes hoje.

Gadotti (2007, p. 77) ecoa:
Não aprendemos a amar a terra apenas lendo livros de ecologia integral. A
experiência própria é fundamental. Plantar e acompanhar o crescimento de
uma árvore ou de uma flor.(...) há muitas formas de encantamento e de
emoção frente as maravilhas que a natureza nos reserva (...) são muitas
formas de viver em relação permanente com esse planeta generoso e de
compartilhar a vida com todos os que habitam ou compõem.

A educadora 2 afirma:
[...] os educandos tornaram-se parceiros da escola e respeitam mais o
ambiente, levando o outro a respeitar também. Estão sensíveis e integrados
às rotinas da horta (molhar, adubar, plantar, colher).

Segundo Orr (2006), o vínculo de um lugar é muito importante, uma vez que
este se desenvolve em segredo, de maneira silenciosa, através de um processo
simples, em que palavras e pensamentos acabam por se tornar, aos poucos e
gradativamente, algo mais profundo. Com o tempo, as fronteiras entre a pessoa e o
lugar podem se tornar quase imperceptíveis e irrevogáveis.
A educadora 3 considera:
Depois que o projeto da horta foi implantado, foi nítida mudanças nos
educandos não só no aprendizado, como nos hábitos. Depois que era
passada a teoria em sala de aula, podia-se vivenciar na prática.
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Para os autores Moraes e Navas (2010, p.120), os cenários para uma
aprendizagem

integrada

devem

considerar

a

inteireza

humana

e

a

multirreferencialidade da realidade, envolver e criar condições para atitudes de
abertura, flexibilidade, tolerância, respeito e trabalho colaborativo, possuindo ainda,
em seus temas e estratégias, a reflexão sobre a vida como bem maior.
Por fim, foi questionado às educadoras suas opiniões sobre como era a
escola antes da horta escolar.
A educadora 1 respondeu:
Havia uma área inutilizada, onde crescia mato e havia muito barro. Os
educandos corriam durante o intervalo, trazendo barro pra sala de aula e
carrapicho nas roupas.

Para a educadora 2:
A escola era mais tradicional, deixando de se inserir no contexto natural.

Para Gadotti (2007, p. 78): “A educação sustentável não se preocupa apenas
com uma relação saudável com o meio ambiente, mas com o sentido mais profundo
do que fazemos com a nossa existência, a partir da vida cotidiana”.
A educadora 3:
Antes o espaço que fica no fundo da escola era totalmente arenoso e com
muito mato. Essa área abrigava insetos e animais peçonhentos. A horta
transformou o cenário.

Nesse sentido, há de se considerar que, para cada nível de realidade, há um
nível de percepção desta realidade, havendo, consequentemente, infinitos níveis de
percepção, alinhados aos níveis de realidade. São os diferentes níveis de percepção
que nos apresentam a multirreferencialidade do Real, ao estabelecerem relações
entre o objeto observado e o observador. (Nicolescu,1999).
5.3.4 Cozinheira
Um importante aspecto da intervenção da horta escolar na Escola Aloísio de
Oliveira foram as mudanças no que se refere à relação dos educando com a
alimentação escolar.
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Por ser um dos eixos norteadores do Projeto Educando com a Horta, a
questão alimentar teve espaço privilegiado nas discussões e processos durante a
implantação da horta.
Nesse sentido, para se obter dados que confirmassem as mudanças
observadas, no que tange a relação dos educandos com a alimentação escolar, a
pesquisa traz o olhar da cozinheira, visando elucidar quais influências que a horta
trouxe na questão da alimentação na escola.
Quando questionada a respeito dos produtos da horta utilizados na
complementação da alimentação escolar, a obteve-se como resposta: “Coentro,
couve, pimentão, milho e rúcula”.
Sobre a aceitação de legumes e hortaliças pelos educandos após a
implantação da roça, a entrevistada afirma que “(...) melhorou muito”.
Para Tyler (2006, p.184), é muito importante que as crianças manuseiem e/ou
preparam o seu alimento, pois, quando elas mesmas os cultivam ou preparam,
quase sempre se tornam mais atrativos. Hábitos alimentares permanentes que as
crianças podem vir a adquirir a partir dos programas de alimentação escolar não se
resumem a comer alimentos mais saudáveis. É preciso que no currículo esteja
incluso um tipo de sistema alimentar que proporcione o conhecimento de onde a
comida vem e dos ciclos naturais que a produzem.
Questionada sobre quais aprendizagens a comunidade escolar tem
construído com a implantação da horta, a cozinheira afirma que
[...] aprenderam a valorizar os alimentos, socializar mais, por estarem juntos
fazendo o mesmo trabalho.

De acordo com a percepção da cozinheira da escola, a horta tem sido um
lugar de encontro, troca de experiências e cuidado pelos educandos, e tem
contribuído para melhor aceitação dos legumes na alimentação oferecida na escola.
De acordo com o pensamento de Waters (2006, p. 83).
Mudando a alimentação nas escolas, nós podemos influenciar o modo de
pensar das crianças. Mudando o currículo e ensinando-as a cultivar e
preparar alimentos, nós estaremos mostrando a elas que cultivar, cozinhar e
fazer refeições juntos traz mais riqueza, significado e beleza para a nossa
vida.
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5.3.5 Educandos
Para corroborar as análises contidas nessa pesquisa, que dão conta de que a
horta escolar é uma estratégia de ecoalfabetização, sendo esta conclusão percebida
por todos os atores da comunidade escolar, é de fundamental importância trazer a
percepção dos educandos acerca dos sentimentos e mudanças provocados pela
presença da horta no ambiente escolar.
Para esta análise, foram entrevistados 42 educandos: 06 da educação infantil,
06 do 1º ano, 06 do 2º ano, 10 do 3º ano, 08 do 4º ano e 06 do 5º ano. Para que as
observações aqui contidas reverberem o sentimento do todo, sem perder as
particularidades inerentes aos fatores idade/ano, as análises serão construídas a
partir do critério ano.
Os educandos da educação infantil (14,3% dos entrevistados) que ainda
estão construindo a sua base alfabética demonstraram sua percepção sobre a horta
através de desenhos.
Quando questionados sobre o que achavam das atividades desenvolvidas na
horta, expressaram oralmente que “(...) são atividades divertidas”. Para ilustrar e
registrar, foi solicitado então que eles desenhassem a escola antes e depois da
horta.
Segundo Tiriba (2010, p. 02):
Creches e pré-escolas são espaços privilegiados para aprender-ensinar
porque lá as crianças colhem suas primeiras sensações, impressões,
sentimentos do viver. Sendo assim, a dimensão ambiental não poderia estar
ausente, ou a serviço da dimensão cultural, ambas deveriam estar
absolutamente acopladas.
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Figura 23: Desenho da educanda Luanny Santos Silva, 1º ano, percepção sobre o “antes e depois”
da implementação da horta.

O que ficou evidente no desenho de antes da horta, a educanda utiliza menos
elementos. No segundo desenho, ela evidencia mais elementos e enfatiza a cor
verde, que é a cor característica dos vegetais cultivados na horta.
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Figura 24: Desenho da educanda Maria Luíza Gomes – 1º ano percepção sobre o “antes e depois”
da implementação da horta.

Nesse desenho, a educanda representou o antes da horta, com poucos
elementos. No desenho depois da horta, ela acrescenta mais elementos. Isso
significa que, depois da implantação da horta na escola, de acordo com a sua
concepção foi incluído um elemento a mais na escola.
Na visão de Capra (2006), a percepção do meio ambiente se dá através de
texturas, cores, sons e cheiros emanados pelo ritmo das estações, ano após ano –
observado de todas as perspectivas imagináveis, passando por caminhos e estradas
em todo tipo de condições do tempo.
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Figura 25: Desenho do educando Émerson da Cruz - Grupo 5, educação infantil, resposta do
questionário.
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Para Maurice (2011, p.101): “Nossa percepção chega a objetos, e o objeto,
uma vez constituído, aparece como a razão de todas as experiências que dele
tivemos ou que dele poderíamos ter”.

Figura 26: Desenho da educanda Luanai Correia Reis, 5 anos, educação infantil, resposta do
questionário.
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Os educandos do 1º ano (06, representando 14,3% dos entrevistados), com
idade média entre cinco e sete anos, estudam em média a dois anos na Escola
Aloísio de Oliveira.
Quando questionados se possuem horta em casa, 05 dos 06 entrevistados
responderam que sim, o que implica numa intimidade e familiaridade da maioria dos
entrevistados com a presença da horta.
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83%

Gráfico 2: Educandos do 1º ano que possuem horta em casa.

Quando perguntados se a aprendizagem na horta é mais interessante do que
na sala de aula, todos os educandos do 1º ano responderam que sim. Apesar de a
pergunta ser comparativa, a implantação da horta escolar na escola Aloísio de
Oliveira não aconteceu com intuito de competir com a sala de aula, e sim para ser
uma estratégia pedagógica.
Michael (2006, p.142), enfatiza:
Como a educação ambiental, e grande parte da educação em geral, não se
consegue muitas vezes reconhecer o papel crucial das emoções no
processo de aprendizagem, as atividades que tanto informam a mente
quanto envolvem o coração provaram-se uma combinação poderosa e
eficaz.

Ao serem questionados sobre o que aprenderam na horta, os educandos do
1º ano responderam: plantar, molhar, cuidar da terra, adubar e colher.
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Sobre a atividade que mais gostam de fazer: molhar, limpar, colher para
comer.
Quando perguntado sobre como era a escola antes da horta, as respostas
foram: “Antes tinha mato” e “Não tinha verde”.
Os educandos do 2º ano (06, representando 14,3% dos entrevistados) com
média de idade de 07 anos, todos estudando há três anos na escola Aloísio de
Oliveira, quando questionados se possuem horta em casa, metade dos educandos
(03) responderam que sim, a outra metade que não.
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Gráfico 3: Educandos do 2º ano que possuem horta em casa

Quando questionados sobre se o aprendizado na horta é mais interessante do
que em sala de aula, 100% dos educandos responderam que sim.
Sobre as atividades aprendidas na horta, os educandos do 2º ano
responderam: molhar, colher, plantar, recolher.
Sobre as atividades que mais gostam de fazer: molhar, plantar, revirar a terra
adubar.
Ao serem perguntados sobre qual como era a escola antes da horta, foram
obtidas as seguintes respostas: “agente não ia pra terra”, “triste”, “sem verde”,
No 3º ano, 10 educandos foram entrevistados (23,8%), todos na faixa etária
entre oito e nove anos, com média de três anos que estudam na escola Aloísio de
Oliveira.
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Quando questionados se tinham horta em casa, metade dos educandos do 3º
ano responderam que sim, a outra metade que não.
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Gráfico 4: Educandos dos 3º ano que possuem horta em casa

Sobre o questionamento “o aprendizado na horta é mais interessante que na
sala de aula”, 09 educandos responderam que sim, 01 educando disse que não.
Para a autora Nuttall (1999, p. 68), “no futuro, as crianças deverão vir para a
escola não apenas para aprender coisas curriculares mas também para algo mais
fundamental. Elas deverão vir à escola para contactar o mundo natural.
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Gráfico 5: Questão sobre aprendizado na horta ser mais interessante que na sala no 3º ano

Sobre o questionamento “o que você aprendeu na horta?” os educandos
responderam: plantar, olhar, colher, adubar, molhar, capinar.
Quanto aos questionados sobre a atividade que mais gostam de fazer na
horta, as respostas foram: molhar, plantar, regar, colher.
Na questão sobre como era a escola antes da horta, pode-se observar as
impressões dos educandos do 3º ano sinalizando positivamente para as melhorias
implementadas com a horta escolar, respondendo “só tinha mato, afora é melhor
porque tem a horta”, “era ruim”, “era chata”. Apenas um educando afirmou que antes
da horta “era tudo muito bom”.
Araújo (2008, p. 107), nesse sentido, ecoa:
Em seus primeiros passos e balbucios na esfera do planeta terra, os seres
humanos começaram a constituir modos próprios de expressão, de
apresentação e de representação de suas sensações, de seus espantos e
descobertas, de seus sentires e pensares, através de interpretações e de
compreensões circunscritas ao âmbito pré-reflexivo, mediante a pregnância
de sua relação intrínseca com a experiência vivida.
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Figura 27: Desenho do educando Douglas, 3º ano A - percepção da escola depois da horta.

Pillar (2012,p.34) afirma que, à medida que as experiências da criança,
organizadas em sistemas de significação, destacam-se da percepção, interiorizamse em imagens mentais, as quais vão se tornando simbólicas, os significantes e os
significados

se

separam,

diferenciam-se,

distinguem-se

destacam-se

e

simultaneamente se relacionam.
Os educandos do 4º ano (08 que representam 19% dos entrevistados) estão
na faixa etária entre 10 e 11 anos e em média estudam a quatro/cinco anos na
Escola Aloísio de Oliveira.
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Quando questionados se possuem horta em casa, 100% dos educandos
responderam que sim, reforçando a afirmativa de que a horta é um ambiente familiar
do educando e que a presença da mesma no ambiente escolar proporciona uma
sensação de intimidade e pertencimento com a horta da escola.
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Gráfico 6: Questão sobre aprendizado na horta ser mais interessante que na sala no 4º ano

Sobre o que aprendeu na horta escolar, os educandos do 4º ano
responderam: “plantar, colher, adubar e molhar”.
Para Nuttall (1999, p. 67), se é importante para a criança valorizar a terra, e
se isso é melhor alcançado através do contato “real” com o solo, então essa
conexão precisa ser fortalecida. Se nós queremos que nossas crianças valorizem o
ambiente, sejam responsáveis por seus atos e cientes de suas consequências,
então as escolas precisam contribuir para essa reconexão.
Quando questionados sobre o que mais gostam de fazer na horta,
responderam “plantar e molhar”.
Na última questão, quando perguntado sobre “como era a escola antes da
horta?” As respostas dos estudantes do 4º ano foram parecidas: “Chato”.
No quinto ano, 06 educandos foram entrevistados (representando 14,3%),
com média de idade na faixa etária entre 10 e 11 anos e com média de estudo na
escola Aloísio de Oliveira entre cinco e seis anos.
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Dos entrevistados, 100% dos educandos possuem horta em casa. Sobre o
questionamento de que o aprendizado na horta é mais interessante do que nasala
de aula, cinco educandos responderam que sim, um educando respondeu não.
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Gráfico 7: Questão sobre aprendizado na horta ser mais interessante que na sala no 5º ano.

Na questão “o que você aprendeu na horta?”, foram obtidas as seguintes
respostas: “plantar, colher, molhar, regar e cuidar”.
Nuttall (1999, p. 67-68) acrescenta que os terrenos das escolas podem ser
mais que simples espaços destinados à educação física, refeição e recreio. Esse
espaço pode oferecer aquela forte reconexão com a natureza. Isso pode ser um
valoroso recurso que dá às crianças ampla e variada experiência ao ar livre como
parte de suas atividades diárias. Elas poderiam formar conexões com o ambiente e
aprender a valorizar o cuidado com a terra dentro da própria escola.
Sobre qual a atividade que mais gosta de fazer na horta, os educandos
responderam “plantar, colher, comer”.
E, finalmente, quando questionados como era a escola antes da horta, foi
respondido que “cheio de mato”, “espaço grande” e “chato”.
Portanto, como os depoimentos acima revelaram a percepção dos educandos
sobre a horta na escola, percebe-se que a horta tem contribuído de forma
significativa, uma vez que mobilizou toda a escola, tornando-a um ambiente mais
alegre. Novos aprendizados foram vivenciados, as crianças aprenderam a plantar e
cuidar da terra.
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Diante das respostas dos educandos, podemos então refletir a uma questão,
encontrada no prefácio do Livro “A árvore do conhecimento”, de Maturana e Varela,
escrito por Mariotti (2001, p.14-16):
Mas o que fazer para que o ser humano se veja também como parte do
mundo natural? […] é preciso que ele observe a si mesmo enquanto
observa o mundo. Esse passo é fundamental, pois permite compreender
que entre o observador e o observado (entre o ser humano e o mundo) não
há hierarquia nem separação, mas sim cooperatividade na circularidade.

E ainda,

[...] Os seres vivos e o mundo estão interligados, de modo que não podem
ser compreendidos em separado. [...] O conhecimento não é passivo – e
sim construído pelo ser vivo em suas interações como o mundo – a postura
de só levar em conta o que é observado deixa de ter sentido. A
transacionalidade entre o observador e aquilo que ele observa, além de
mostrar que um não é separado do outro, torna indispensável a
consideração da subjetividade do primeiro, isto é, a compreensão de como
ele experiência o que observa.

Um

estudo

realizado

pela

Faculdade

de

Medicina

de

Harvard,

e

encomendado pelo Centro de Ecoalfabetização, apresentado por Stone (2006),
concluiu que os alunos que participaram do projeto Pátio Escolar Comestível
demonstraram mais entendimento dos princípios ecológicos e maior rendimento nos
estudos em geral, do que os alunos de uma escola semelhante, que não possuía um
projeto desse porte. Os professores relataram uma melhora no comportamento em
sala de aula, uma vez que os estudantes que tiraram mais proveito da alfabetização
ecológica foram também os que comiam mais frutas e verduras.
Tal situação mostra que, tanto na escola Aloísio de Oliveira em CamaçariBahia, quanto em

BerKeley na Califórnia, no Centro de ecoalfabetização, onde

são desenvolvidos projetos de ecoalfabetização utilizando a horta, percebe-se que,
nas duas

experiências, apesar de estarem em contextos diferentes houve a

constatação de mudanças significativas em ambos os espaços.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo trouxe como problematização ou pergunta de partida a

seguinte questão: qual a percepção da comunidade escolar da escola Aloísio de
Oliveira sobre a horta e a ecoalfabetização? A partir desse questionamento, podemse constatar, no decorrer da pesquisa, algumas considerações finais relevantes,
descritas a seguir.
Na escola pesquisada, objetivou-se, de maneira geral, refletir sobre inovações
pedagógicas, focando na identificação e análise das percepções dos sujeitos da
escola instituição sobre a horta e a ecoalfabetização, e teve como objetivo geral
refletir sobre inovações pedagógicas, priorizando a identificação e análise das
percepções dos sujeitos sobre o tema pesquisado.
O estudo contextualiza a ecologia e suas subdivisões. Vários conceitos são
vistos, mas, de forma geral, ficou evidente que a ecologia é a ciência que estuda a
dinâmica dos ecossistemas, mas também estuda os processos e a dinâmica de
todos os seres vivos com os aspectos químicos e físicos do meio ambiente,
incluindo também aspectos econômicos, sociais, culturais e psicológicos, peculiares
ao homem.
Entre as várias subdivisões da ecologia, é abordada a ecologia humana, que
estuda as relações existentes entre os indivíduos e entre as diferentes comunidades
da espécie humana, bem como suas interações com o ambiente em que vivem nos
níveis fisiológico, ecológico e social.
O estudo abordou a ecoalfabetização, teoria dos sistemas vivos, defendida
por Capra e outros (2006, p.11) segundo o autor,

“para ser ecologicamente

alfabetizada, uma pessoa precisa ter, no mínimo, conhecimentos básicos de
ecologia, de ecologia humana e dos conceitos de sustentabilidade”. Observa-se que,
para entender os princípios da ecologia, é preciso ter avançado na incorporação do
pensamento sistêmico e contextual, a exemplo da concepção de uma horta na
escola, onde nela são identificados elementos como: redes, ciclos, fluxos, sistemas
aninhados, equilíbrio dinâmico.
A inovação pedagógica é um tema abordado tanto de forma conceitual, como
traz experiências internacional, nacional e local. De forma geral, a inovação
pedagógica é tratada como uma possibilidade de mudança de paradigma, onde as
práticas pedagógicas precisam estar alinhadas com um novo modelo de sociedade e
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de homem. Um dos temas de estudo é a horta escolar, vista por alguns autores
como uma inovação pedagógica, um espaço educador sustentável que pode tornar
vivencial uma prática pedagógica, capaz de oferecer aos educandos e educadores
uma sala de aula ao ar livre, com possibilidades inúmeras de aprendizagens e um
espaço de ecoalfabetização, pois oferece oportunidade para reflexão sobre temas
mundiais (global e local), como água, alimentação saudável, compostagem, plantio e
colheita.
O Projeto “Educando com a Horta Escolar” é um dos temas do presente
estudo. O objetivo, justificativa, metodologia e as áreas de atuação do projeto, como
educação e currículo, ambiente e horta, alimentação e nutrição, foram enfatizados
em cada área de atuação do projeto, bem como seus cadernos de estudo e
pesquisa, temas de que cada um e a relação deles com o projeto político
pedagógico de cada unidade escolar.
Através dos questionários aplicados aos sujeitos da comunidade escolar,
percebeu-se que a horta como uma tecnologia educacional tem uma função
agregadora de novos conhecimentos, pois, de acordo com as respostas dos
entrevistados

–

educadores,

educandos,

merendeira,

gestora,

coordenador

pedagógico – a escola, ao utilizar a horta na aprendizagem cotidiana das pessoas
envolvidas, influenciou de forma positiva as ações educativas da escola.
Os profissionais envolvidos perceberam a mudança significativa causada pela
implantação da horta na escola, e muitos afirmaram ter sido positiva a iniciativa.
Tanto o gestor como o coordenador pedagógico demonstraram conhecimento acerca
da importância desse tipo de atividade, principalmente ao comparar a escola antes
do projeto e depois. Ambos consideraram que o processo de cultivo de horta na
escola contribuiu para que as crianças refletissem sobre essa prática tão comum no
cotidiano delas. Acreditam também que a escola, ao implementar atividades de
ecoalfabetização, estreitou os laços entre a criança e o meio ambiente.
A respeito do reflexo desse projeto na vida dos educandos, o gestor afirmou
que houve uma mudança no comportamento dos educandos, durante as atividades
na horta, pois estes demonstraram maior motivação, e consequentes mudanças nos
hábitos alimentares. Muitos passaram a aguardar ansiosos para dar início às
atividades na horta, inclusive, apresentando certo cuidado para não estragar os
vegetais plantados, despertando neles o sentimento de pertencimento, de modo a
ressignificar o que as crianças já viviam na comunidade, mas não presenciavam no
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ambiente escolar. Pode-se contatar também que o trabalho em grupo foi estimulado,
a autonomia foi despertada e o professor esteve sempre presente, mediando o
processo.
A respeito da opinião das educadoras, pode-se constatar que todas se
envolveram e acreditaram na horta enquanto espaço de ecoalfabetização, pois, de
acordo com uma delas, o contato com a natureza fez com que as crianças tivessem
a oportunidade de participar do plantar, cuidar e colher alguns produtos, que depois
serviram de alimento na escola, e puderam aprender sobre o valor desses alimentos
frescos e sem agrotóxicos, e perceberam a importância de uma alimentação mais
saudável (educadora 1).
Vale ressaltar que tais atividades vinculadas à natureza e à introdução da
ecoalfabetização na escola, embora tenham sido desenvolvidas para a realização da
presente

pesquisa,

não

foram

suspensas.

Os

envolvidos

demonstraram

compreender a importância dessa implementação no ambiente escolar, e se
comprometeram em dar continuidade à horta.
Outro aspecto relevante, resultado dessa pesquisa, consiste, futuramente, na
elaboração de um manual de implementação da ecoalfabetização no quintal das
escolas, uma espécie de passo a passo do que foi desenvolvido na escola Aloísio de
Oliveira. Esse manual poderá auxiliar diversas escolas, e será elaborado em
conjunto com os educadores e educandos, a partir da elaboração das imagens, dos
desenhos das crianças e da troca de experiências da comunidade com a natureza.
Diante disso, observa-se que a nova configuração da educação exige novos e
diferentes espaços de aprendizagens. Esta última não é uma dimensão separada,
só intelectual, desconectada de tudo o mais que integra o ser humano. Diante disso,
compreende-se então, que essa pesquisa não se esgota aqui, no entanto,
desencadeia um espaço de reflexão, na medida em que traz um estudo sobre
questões essenciais da vida, como ecossistema, ecologia humana, educação
ambiental, ecoalfabetização.
Diante de uma crise de valores espirituais que a sociedade passa, é de
extrema necessidade a religação entre seres humanos e natureza. Vivemos numa
cultura antropocêntrica, onde seres humanos julgam-se superiores aos demais seres
que compartilham a vida na terra. A falta de cuidado com outras formas de vida,
como a vida animal ou vegetal tem sido ignorada, sobressaindo uma cultura
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gananciosa e predatória, de consumo exagerado. Nossas práticas pedagógicas
nada influenciam as crianças a respeito da flora, fauna e dos ecossistemas naturais.
A partir da percepção dessa outra realidade, propõe-se a pensar sobre a
omissão dos sistemas educativos sobre questões relativas à degradação do planeta
Terra, pois a consciência ambiental que as gerações anteriores não tiveram tem
contribuído para uma série de desastres ecológicos no mundo inteiro, chegando a
um patamar intolerável. A busca de defesa dos ecossistemas naturais e o cuidado
com a vida impõem importantes exigências ao sistema educativo.
No Brasil, vários documentos reafirmam a necessidade de se criar nas
escolas espaços de aprendizagens que possam contribuir para a implementação de
uma cultura de sustentabilidade, onde novos conceitos e valores sejam orientados
pela preservação da vida na terra, entre eles a Agenda 21, Carta da Terra, Plano
Nacional da década da educação para o desenvolvimento sustentável, as Diretrizes
Curriculares Nacionais da educação ambiental, entre outros.
Entendendo o desenvolvimento da consciência ecológica como uma das
dimensões do desenvolvimento amplo da consciência humana, compreende-se que
as ações educativas. Nesta perspectiva, devem ter como objetivo central a
promoção de uma cultura a partir da dimensão ética, com base numa visão ampla e
integrada de formação humana, que inclua a reconstrução dos valores humanos
universais e a integração dos elementos ciência e senso comum, ação e reflexão,
mente e corpo, razão e sensibilidade, objetividade e subjetividade, seriedade e
ludicidade, com vistas à construção de novas formas de significar o mundo, novos
modos de ser, de sentir, de pensar de valorizar e agir. Este processo, no qual se
insere a educação ambiental hoje, envolve também o autoconhecimento e a
rediscussão do sentido do sagrado proposto pelos povos nativos vinculados à terra.
Espera-se que as reflexões e análises aqui expostas possam contribuir para
pesquisas futuras, de modo a refletir sobre a inclusão de políticas educacionais
voltadas para a ecoalfabetização no contexto escolar, desde a educação infantil até
a pós-graduação. Iniciativas nesse sentido podem fazer com que a ciência e
tecnologia venham a caminhar em paralelo, num complementar constante, e não de
forma isolada.
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TERMO DE CONSENTIMENTO

Consentimento Pós-Informações

Eu, ______________________________________________, fui informado sobre o
que o pesquisador quer fazer e por que precisa da minha colaboração, e entendi a
explicação. Por isso, concordo em participar do projeto, sabendo que não vou
ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas
vias, que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com
cada um de nós.

Camaçari, ___ de _________ de 2013.

____________________________________
Assinatura do Participante

___________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável
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QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (GESTORA)
1. Sexo:
( ) Masculino
( ) Feminino
2. Faixa etária:
( ) 18 a 30 anos
( ) 31 a 40 anos
( ) 41 a 50 anos
( ) 51 a 60 anos
( ) Mais de 60 anos
3. Nível de escolaridade:
( ) superior completo
( ) superior incompleto
( ) especialização latu sensu
( ) especialização stricto sensu
4. O que você entende sobre ecoalfabetização?
5. Como você vê a contribuição da horta no processo de conscientização ambiental?
6. Na sua opinião, qual a relação entre ecoalfabetização e horta escolar?
7. Em relação à aprendizagem, você notou alguma mudança no comportamento dos
educandos, ao realizar atividades na horta escolar?
8. Na sua opinião, como era a escola antes da implantação da horta?
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (COODENADOR PEDAGÓGICO)
1. Sexo:
( ) Masculino
( ) Feminino
2. Faixa etária:
( ) 18 a 30 anos
( ) 31 a 40 anos
( ) 41 a 50 anos
( ) 51 a 60 anos
( ) Mais de 60 anos
3. Nível de escolaridade:
( ) superior completo
( ) superior incompleto
( ) especialização lato sensu
( ) especialização stricto sensu
4. O que você entende sobre ecoalfabetização?
5. Como você vê a contribuição da horta no processo de conscientização ambiental?
6. Na sua opinião, qual a relação entre ecoalfabetização e horta escolar?
7. Em relação à aprendizagem, você notou alguma mudança no comportamento dos
educandos, ao realizar atividades na horta escolar?
8. Na sua opinião, como era a escola antes da implantação da horta?
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (EDUCADORAS)
1. Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino
2. Faixa etária:
( ) 18 a 30 anos
( ) 31 a 40 anos
( ). 41 a 50 anos
( ) 51 a 60 anos
( ) Mais de 60 anos
3. Nível de escolaridade:
( ) superior completo
( ) superior incompleto
( ) especialização lato sensu
( ) especialização stricto sensu
4. O que você entende sobre ecoalfabetização?
5. Como você vê a contribuição da horta no processo de conscientização ambiental?
6. Na sua opinião, qual é a relação entre a ecoalfabetização e horta escolar?
7. Em relação a aprendizagem, você notou alguma mudança no comportamento dos
educandos, ao realizar atividades na horta escolar?
8. Na sua opinião, como era a escola antes da implantação da horta?
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (COZINHEIRA)
1. Sexo:
( ) Masculino
( ) Feminino
2. Faixa etária:
( ) 18 a 30 anos
( ) 31 a 40 anos
( ) 41 a 50 anos
( ) 51 a 60 anos
( ) Mais de 60 anos
3. Nível de escolaridade:
( ) Fundamental incompleto
( ) Fundamental completo
( ) Nível médio incompleto
( ) Nível médio completo
4. Quais produtos da horta são utilizados na complementação da alimentação
escolar?
5. Com a implantação da horta, houve melhoria na aceitação de legumes e
hortaliças pelos educandos?
6. Quais aprendizagens a comunidade escolar têm construído com a implantação da
horta?
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (EDUCANDOS)
1. Educando:______________________________________
2. Ano:___________
3. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4. Idade: ____ anos
5. Tempo de estudo na escola: _____ anos
6. Você tem horta em casa, ou em casa de parentes?
Sim ( ) Não ( )
7. A aprendizagem na horta é mais interessante do que na sala de aula?
Sim ( ) Não ( )
8. O que você aprendeu na horta?
9. Que atividade você mais gosta de fazer na horta?
10. Na sua opinião, como era a escola antes da implantação da horta?
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MANUAL PARA ESCOLAS

A Escola promovendo educação ecológica

Ecoalfabetização no Quintal da Escola
Elaboração:
Rosemeyre Barros da Silva Couto
Coordenação:
José Cláudio Rocha
Ilustrações:
Educandos da escola Aloísio de Oliveira (concurso de desenho)
Participação no conteúdo:
Educadoras da escola Aloísio de Oliveira
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APRESENTAÇÃO

A publicação do Projeto “A escola promovendo educação ecológica” é
resultado de uma pesquisa aplicada na escola Aloísio de Oliveira, no Distrito de
Monte Gordo, na cidade de Camaçari, Bahia, e faz parte do programa do Programa
de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC –
Mestrado Profissional da Universidade Do Estado Da Bahia (Uneb), Departamento
De Educação – CAMPUS I.
As atividades vinculadas à natureza e à introdução da ecoalfabetização na
escola foram, inicialmente, desenvolvidas para a realização da dissertação de
mestrado “ecoalfabetização e horta escolar: uma inovação pedagógica na escola
Aloísio de Oliveira, em Camaçari, Bahia”. No entanto, devido aos resultados
positivos, as atividades iniciadas com a pesquisa de mestrado não foram suspensas,
uma vez que os envolvidos demonstraram compreender a importância dessa
implementação no ambiente escolar, e se comprometeram em dar continuidade à
horta.
Diante disso, pensou-se na elaboração de um documento que servisse como
referência para se trabalhar a ecoalfabetização nas escolas, uma espécie de passo
a passo do que foi desenvolvido na escola Aloísio de Oliveira, tendo como resultado
o presente manual.
Dessa forma, o presente manual poderá auxiliar diversas escolas, e será
elaborado em conjunto com os educadores e educandos, a partir da elaboração das
imagens, dos desenhos das crianças e da troca de experiências da comunidade
escolar com a horta.

Camaçari, 2013.

