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RESUMO 

 

A Rede de Educação Ambiental do município de Campo Bom é apresentada como uma Política 

Pública do Plano Municipal de Educação (PME). Através da Estratégia 21.1, da Meta 21 do 

PME, fica estabelecido “manter e garantir Rede de Educação Ambiental no Município, com, 

no mínimo, um representante por Unidade Escolar”, ponto de partida no caminho a ser 

percorrido por esta pesquisa. Buscou-se compreender a relação com o lugar como vetor de 

Educação Ambiental, a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental (EA), na 

perspectiva de escolas e suas localidades, no município de Campo Bom/ RS, abrangendo 3 

escolas públicas da Educação Infantil e suas localidades. Foram apresentados os dispositivos 

legais que garantem a Educação Ambiental, Políticas Públicas nacionais e políticas municipais 

relacionadas. Verificou-se as ações locais associadas a garantir a efetivação dessas políticas, 

tomando como base a Meta 21 do PME, assim como, foram acompanhadas as ações da Rede 

de EA ao longo do ano de 2019. Objetivou-se, compreender as práticas escolares e como os 

participantes percebem o lugar em que estão inseridos, assim como, mapear aspectos da 

percepção ambiental dos distintos espaços e como os envolvidos da comunidade estabelecem 

uma relação com o lugar. Foram feitas visitas aos espaços escolares, com conversas informais, 

entrevistas abertas e observação participante com registros em diário de campo e categorizadas 

a partir de palavras-chave que serviram como organizadoras a partir de cada relato feito em 

diário de campo. A análise se deu a partir de minhas percepções acerca do campo, em diálogo 

com outras pesquisas, pesquisadores e demais reflexões teóricas. A pesquisa permitiu conhecer 

a história da Rede de EA apontando uma série de envolvidos (pessoas, instituições, lugares, 

coisas...) conectados por sentidos produzidos e compartilhados. Foi possível perceber o que os 

profissionais das escolas concebem enquanto Educação Ambiental e a necessidade de 

valorização das práticas para que possam ser potencializadas. Em cada espaço escolar foram 

encontradas características muito singulares manifestando a EA, que podem ter influência a 

partir dos atores envolvidos, quem e como cada lugar foi se constituindo com o tempo, a história 

e percepções de cada pessoa. 

 

Palavras-Chave: Psicologia Ambiental. Educação Ambiental. Rizomas 
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ABSTRACT 

 

The Environmental Education Network of the City of Campo Bom is presented as a Public 

Policy of the Municipal Education Plan (PME). Through Strategy 21.1, of Goal 21 of the PME, 

it is established "to maintain and guarantee the Environmental Education Network in the City, 

with at least one representative from each School Unit", the starting point on the path to be 

taken by this research. It sought to understand the relationship with the place of Environmental 

Education, from the interlocution with the Environmental Education Network (EA), from the 

perspective of schools and localities, in the City of Campo Bom / RS, covering 3 public schools 

of Early Childhood Education and their places. The legal provisions that guarantee 

Environmental Education, national Public Policies and related municipal policies were 

presented. The associated local actions have been checked to ensure the effectiveness of these 

policies, adopting the PME 21th Goal as a basis, as well as being followed up as actions of the 

EA Network during the year 2019. The objective was to understand school practices and how 

participants perceive the place where they are located, as well as map aspects of environmental 

perception of different spaces and how community participants establish a relationship with the 

place. Visits to school spaces were made, with informal conversations, open interviews and 

participant observation with field diary records, categorized based on keywords that served as 

organizers based on each report made in the field diary. The analysis came from my perceptions 

about the field, in dialogue with other researches, researchers and other theoretical reflexes. The 

search made allowed to know the history of the EA Network pointing out a series of participants 

(people, institutions, places, things ...) connected by produced senses and shared. It was possible 

to perceive what the school professionals conceived as Environmental Education and the need 

to value the practices so they can be empowered. In each school space, it has been found unique 

characteristics manifesting the EA, which can have influences from the actors involved; who 

and how each place was constituted with time, the history and perceptions of each person.  

 

Keywords: Environmental Education. Perception. Place 
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1. INTRODUÇÃO   

 

Desde criança mantive um fascínio pelos fenômenos da natureza, os vulcões sempre 

fizeram parte das mais encantadoras fantasias que compunham minha mente. Em uma viagem 

de férias, tive a oportunidade de subir ao topo do vulcão Vilarica, um vulcão ativo e de acesso 

a desbravadores amadores. Na certeza de que o sedentarismo e a fobia por altura não 

permitiriam de 6 ou 8 horas de caminhada ao topo, segui as orientações do guia que insistia 

“respeito à imponência da montanha e pequenas metas”, a estratégia era alcançar cada estágio, 

comemorar o objetivo alcançado e pensar no próximo, sem pretensão do cume. Após 8 horas 

intensas, ver a fumarola e ouvir os estrondos do movimento do magma, era a sensação mais 

incrível que me provava que sim, sem pretensões era possível chegar ao último estágio, 

contemplando cada etapa, chegando além do que se esperava.  

Ao longo da pesquisa, não diferente da experiência com a montanha, cada etapa se 

apresentou carregada de descobertas. Muitas certezas se desfizeram e outras tantas 

interrogações passaram a fazer parte dessa trajetória.  

Meus primeiros contatos com pesquisa se deram com mais ênfase a partir da Graduação 

em Ciências Biológicas, a busca por conhecimento científico e a retomada ao vínculo com os 

ambientes naturais, estabelecido desde a infância pelo gosto por fenômenos naturais, evolução, 

fauna e flora. O apreço pelo desenvolvimento infantil e envolvimento com crianças se mantém 

desde o Magistério e as primeiras experiências com a docência, e foram nas experiências de 

interação com com as crianças que muito aprendi sobre a o valor da descoberta e da imersão do 

corpo nas vivências. A experiência de um Mestrado Profissional surgiu como mais um desafio, 

um movimento para ampliar rizomas. Muito além disso, as inúmeras leituras, o conhecimento 

compartilhado por professores fascinantes não só /acrescentou, mas desfizeram muito do meu 

pensamento e essa foi a grandiosidade dessa montanha, ou melhor, dessa pesquisa. O 

pensamento fragmentado aos poucos se desfaz para se refazer, para se entrelaçar, constituindo 

uma malha que não mais retorna ao que era originalmente, mas mantém tudo em sua 

constituição, se fortalecendo com fios consistentes. 

Com os primeiros temas de pesquisa, partindo da permacultura e do placemaking1, 

representativos de transformações de lugares mais sustentáveis, ao aprofundamento do que é 

um lugar especificamente e o que representa que este seja sustentável, muito se percorreu. A 

 
1 Termo utilizado na arquitetura para a modificação de espaços abandonados, ou utilizados para descarte e 

depredação em espaços de uso coletivo. Valorização do espaço. 
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intenção inicial abordava uma ecovila inspirando o placemaking urbano a partir da 

permacultura. Posteriormente uma aldeia M’bya Guarani na cidade de Maquiné, lugares de 

sentido, possibilitando vivências profundas da construção de um lugar. As vivências com a 

retomada de terras, naquela aldeia M’bya me deixaram a experiência do olhar atento aos 

detalhes, à simplicidade, aos traços culturais e a perceber como estes se expressam. Aquele 

espaço se constituiu em um lugar de vida a partir dos vínculos constituídos em ser parte do 

local, pertencimento, desde a construção de cada espaço ao intenso viver coletivo. Foram cinco 

oportunidades de aproximação com a vida M’bya Guarani. Este lugar de sentido, trouxe 

reflexões quanto ao meu lugar.  

Estava distante do tema infância, que faz parte das minhas leituras rotineiras, das minhas 

vivências diárias, do meu campo profissional neste momento e que me acompanha há mais de 

dez anos. Procurando compreender como se dá a construção de um lugar de pertencimento, 

encontrei mais interrogações sobre o meu lugar. Na retomada pelo meu lugar, busquei a minha 

essência, na natureza, na infância, no meu campo profissional e nos estudos sobre percepção, 

pertencimento e lugar, encontrei a Educação Ambiental como caminho, não para encontrar 

respostas, mas para gerar ainda mais dúvidas e mais buscas.  

Uma nova trama passou a ser tecida. Voltando à cidade de Campo Bom, voltando à 

Educação da Infância, encontrei um caminho especial de tantas pessoas, que me levaram a 

outras, que me levaram a lugares e narrativas inesperadas. Muito desta pesquisa se constituiu 

através de inúmeras VOZES. VOZES que representam essas pessoas, pessoas que constroem e 

povoam lugares, lugares constituídos de práticas e sentidos. 

Para o desenvolvimento desse caminho, alguns passos metodológicos foram adotados, 

seguindo metodologias relativas à pesquisa descritiva, de campo e pesquisa participante, 

segundo Brandão e Streck (2006). Ao lado, ou mesmo, inserida na pesquisa de campo, a 

pesquisa participante, segundo os autores, se remete ao pesquisador que, por um momento, ouse 

mudar de lugar, de olhar e formas de pensar com presença investigativa na vida de uma 

comunidade.  

Busquei a etnografia subsídios para guiar os passos desse caminho, seguindo pistas, 

ouvindo pessoas e traçando uma caminhada sem destino final estabelecido, sem teorias fixas e 

sem definições rígidas, mas seguir o que o campo teria a me oferecer e a me mostrar, assim 

como, a montanha me mostrou. Os caminhos da pesquisa, consideraram as pistas que foram 

seguidas, como na experiência da montanha, chegando-se a um estágio, contemplando e 

usufruindo do que foi conquistado para seguir para o próximo passo, como metas.  
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Segundo Steil & Carvalho (2014, p.170), “nos damos conta de que nunca estivemos 

separados do ambiente nem somos detentores de um destino diferente daquele que possuem os 

demais organismos e objetos que habitam o planeta.” As experiências que formam o ser, se 

constituem pelos sentidos e pelas percepções das pessoas, profundamente relacionadas às 

transformações de um espaço em lugar de sentido e pertencimento.  

 Com a proposta de formação de disseminadores da Educação Ambiental através das 

escolas da rede de ensino, a Rede de Educação Ambiental, do município de Campo Bom, se 

apresenta, aliada à necessidade de formação de sujeitos críticos e atuantes. Apresentada como 

uma Política Pública municipal, foi o ponto de partida no caminho a ser percorrido por esta 

pesquisa. A Rede está presente no Plano Municipal de Educação (PME), elaborado com 

vigência de 10 anos, conforme Lei Municipal nº 4.355/2015, de 16 de junho de 2015. A 

estratégia que é fator que justifica este projeto, faz parte da Meta 21, aferindo “manter e garantir 

Rede de Educação Ambiental no Município, com, no mínimo, um representante por Unidade 

Escolar”. A proposta que abrange mais de 40 escolas, contemplando todo o território municipal, 

em suas mais diversas constituições sociais e culturais. 

Considerando a Educação Ambiental (EA) como um campo híbrido, que se constitui 

com as pessoas, através de processos participativos, baseados em necessidades do ser e do seu 

entorno, parte-se do pressuposto da importância de um processo que transpasse os conceitos e  

seja efetivo no local em que se insere.  Desta forma, faz-se necessário compreender além dos 

propósitos da Rede de Educação Ambiental em sua concepção, que são apresentados de forma 

abrangente à toda rede de ensino do Município, como esses são efetivamente incorporados pelos 

espaços escolares, dentro dos espaços que ocupam. 

A etapa Educação Infantil, foi selecionada como contexto de estudo, considerando o 

vínculo que a escola mantém com as famílias em uma relação de interdependência e 

consequentemente, com a comunidade local, facilitando a aproximação da pesquisadora com 

os locais. Além disso, a não fragmentação do pensamento em disciplinas de ensino, adotando 

os campos de experiência, segundo definições da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

permite a ampla abrangência a partir de um olhar mais integrado. A importância desta pesquisa 

na Educação Infantil, se concretiza na BNCC ao afirmar que “a instituição precisa conhecer e 

trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza/ diversidade cultural das famílias e 

da comunidade” (BRASIL, 2017, p.35). 

Além de tudo e de grande importância a pesquisadora possui um forte vínculo de ligação 

afetiva, muito além de profissional com esta etapa de ensino. Atuando em tal área ao longo de 
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10 anos no Município e grande parte deste período como atuante na Rede de Educação 

Ambiental, permeando práticas e teorias, sente-se à vontade para expor suas vivências e 

fortalecê-las com o aprofundamento dos estudos e reflexões. Neste estudo, a imersão no campo 

inicia muito antes da pesquisa em si mesma, o que possibilita uma visão mais aprofundada dos 

processos descritos, através de um processo que é produção de conhecimento e que envolve a 

autobservação. 

Seguindo esta linha de pensamento, considerar as percepções dos agentes da 

comunidade, permitindo o entendimento de como as pessoas habitam e atribuem significado ao 

lugar, se torna fator chave para as reflexões quanto às percepções de lugar e sentidos atribuídos 

ao espaço em que as escolas se inserem. A pesquisa se desenvolveu com a intenção de 

compreender a relação com o lugar como vetor de Educação Ambiental, a partir da interlocução 

com a Rede de Educação Ambiental, na perspectiva de escolas e suas localidades, no município 

de Campo Bom/ RS.  

O campo da pesquisa abrange o município de Campo Bom – RS, com 3 escolas públicas 

da etapa de ensino Educação Infantil e suas localidades, em distintas regiões do município. A 

pesquisa se estabeleceu seguindo os agentes da Rede de Educação Ambiental do Município, 

com foco nas escolas e suas localidades. Buscou-se voltar o olhar às práticas e narrativas dos 

envolvidos, ao entendimento das relações e percepções que se compõe e configuram o lugar.  

No capítulo 2, estão apresentados os dispositivos legais que garantem a Educação 

Ambiental e das Políticas Públicas nacionais com ênfase nas políticas municipais relacionadas, 

contemplando o objetivo inicial de identificá-las. Apresenta-se a estratégia 21.1 da Meta 21 do 

PME, considerando sua trajetória, projetos relacionados e os agentes envolvidos com a 

proposta. Assim como, uma apresentação do contexto da pesquisa, com dados do Município e 

contextualização da sua história. 

Logo, para compreender as origens dessa Rede, foi necessário conhecer pessoas, suas 

histórias e a relação de suas vidas com a Rede de Educação Ambiental. Assim, o Capítulo 3 

apresenta essa história, relatos, percepções e contribuições e achados de documentos pessoais, 

deram sentido ao que hoje faz parte das vivências relacionadas à Educação Ambiental, nas 

escolas de Campo Bom, observadas nessa pesquisa. Neste capítulo o segundo objetivo da 

pesquisa é desenvolvido, verificando as ações locais associadas a garantir a efetivação das 

Políticas Públicas, tomando como base a Meta 21 do Plano Municipal de Educação de Campo 

Bom. 
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Os responsáveis na Secretaria de Educação do município e demais agentes envolvidos 

foram convidados à entrevista não estruturada (MINAYO, 2002), explanando sobre a proposta 

e organização da Rede de Educação Ambiental ao longo de 2019. Da mesma forma, 

apresentam-se os registros das reuniões e encontros da Rede de EA que ocorreram ao longo do 

ano de 2019. 

Fui recebida com muito carinho por muitas pessoas, com detalhes importantes para 

entrelaçar cada fio desta malha, desde um chimarrão ou um afetuoso chazinho quente no final 

da tarde, como e-mails respondidos com sugestões que muito enriquecem este texto e aguçaram 

ainda mais curiosidades. Cada dado obtido com a ajuda dessas pessoas, compunha como uma 

harmoniosa sinfonia de vozes que se complementam. Assim foram denominadas as pessoas que 

se dispuseram a contribuir, como VOZES. Ainda que na pesquisa qualitativa seja muito 

importante a contextualização do lugar em que cada sujeito se encontra, ou o seu lugar de fala, 

optou-se por não realizar descrições e caracterizações que pudessem, eventualmente, identificar 

os sujeitos, mantendo segura e sigilosa a sua identidade2. Da mesma forma, em diálogos 

coletivos, informações importantes são coletadas.  

O Capítulo 4 apresenta reflexões a partir dos objetivos que buscavam analisar o alcance 

das ações da Rede de Educação Ambiental, compreendendo as práticas escolares e como os 

participantes percebem o lugar em que estão inserido, assim como, mapear aspectos da 

percepção ambiental dos distintos espaços e como os envolvidos da comunidade estabelecem 

uma relação com o lugar. 

Neste capítulo será apresentada de forma geral a organização da Educação Infantil no 

Município de Campo Bom e posteriormente, em cada subcapítulo, são apresentadas as 3 escolas 

da Educação Infantil que fizeram parte do campo de pesquisa. A definição dos espaços de deu 

pelo critério de conveniência (MARCONI; LAKATOS, 2008), considerando que fossem 

distantes entre si e geograficamente marginais do Município, facilitando a estratificação do 

Município em 3 regiões. Dentro desta divisão, as escolas declararam incluir Educação 

Ambiental em suas práticas, participam das reuniões da Rede de Educação Ambiental e 

declaram manter relação estabelecendo vínculo com a comunidade e entorno. Como critério de 

 
2 A pesquisa seguiu as disposições das Resoluções do Conselho Nacional de Saúde 466/2012 e 510/2016, que 

tratam da regulamentação da pesquisa em Ciências Humanas e Sociais no Brasil. Nos cuidados éticos com a 

pesquisa utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (APÊNDICE A), bem como, um 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para as crianças envolvidas nas práticas da escola com seus 

professores, que casualmente estivessem no espaço de observação da pesquisadora, acompanhada de TCLE para 

os responsáveis (APÊNDICE B), e a carta de apresentação e autorização da realização da pesquisa, para a 

Secretaria de Educação de Campo Bom, e para as escolas à serem estudadas (APÊNDICE C), documentos 

pertencente ao CAEE 20097019.0.0000.8091. 
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exclusão, foi considerado a não participação de representantes nas reuniões da Rede de 

Educação Ambiental e escolas que declaram não incluir a Educação Ambiental em suas 

práticas. Considerando que, a Rede de Educação Ambiental, é voltada à formação de 

disseminadores nas escolas, a seleção de espaços em regiões geográficas distintas, prevía 

abranger concepções culturais próprias de cada comunidade, considerando a relação das 

pessoas com o lugar. 

Para a pesquisa em campo, foram adotados os mesmos procedimentos nos 3 espaços 

selecionados. Primeiramente, através de conversas informais e entrevistas abertas, (MINAYO, 

2002), com a equipe diretiva e o representante escolar da Rede de EA, identificando os 

envolvidos e como a escola se articula nas propostas.  O conteúdo das entrevistas abertas partiu 

do campo de pesquisa, com conversas informais de modo que as entrevistas abertas foram 

orientadas a partir das observações de campo e, portanto, não foi utilizado um roteiro. Segundo 

Neto (2002, p.58) “na entrevista aberta ou não-estruturada o informante aborda livremente o 

tema proposto”.   

Para reflexões e descrições quanto às observações e dados coletados nos espaços 

escolares, utilizei de “impressões”, como forma de respeito e valorização às práticas de cada 

espaço escolar. Como pesquisadora, acompanhar algumas horas da rotina das crianças, não 

resume às 11 horas e 30 minutos diárias de atendimento oferecidas pelas escolas do Município 

e o tempo que as professoras e demais envolvidos no cotidiano escolar, passam com as crianças. 

O termo “impressões” propõe apontar o olhar da pesquisadora a partir das suas experiências e 

vivências, que pode não ser a mesma percepção aos olhos de outra pessoa, carregada de 

vivências pessoais e que constituem a sua prática profissional. “Quando falamos em percepção, 

estaremos falando mais do que os conceitos que as pessoas têm do seu lugar, do seu mundo, 

mas das imagens com que o povoam” (MARIN, 2003). Da mesma forma, utilizei “professoras” 

em geral, sem distinção de gênero, considerando que os nomes próprios também não foram 

expostos. 

Para preservar a identidade das escolas visitadas, optou-se por nomeá-las a partir de 

aspectos relevantes do lugar, que tenham surgido no campo, nas observações, como indicador 

principal das categorias de sentido/ práticas do espaço escolar, que orientaram as reflexões. A 

identificação das escolas ficou estabelecida a partir das nomenclaturas: Escola do fogo, Escola 

da árvore e Escola do Caracol. 

Adotou-se os procedimentos de observação participante, com conversas informais e 

registros em diário de campo (MINAYO, 2002; MARCONI; LAKATOS, 2008), foram 
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agendadas algumas datas com cada escola, conforme calendário de atividades de cada uma 

delas, com auxilio da equipe diretiva e a partir das interlocuções feitas por esta, considerando 

estarem relacionadas com a Educação Ambiental. Importante ressaltar que, por cuidados éticos, 

a pesquisa não realizou intervenções diretas com as crianças, somente a observação das tarefas 

inerentes ao seu cotidiano escolar. Além disso, as crianças não foram entrevistadas, nem mesmo 

identificadas nos relatos da pesquisa. 

Ao longo do campo da pesquisa, as escolas sugeriram ferramentas de acesso às 

informações que não estavam previstas, como o acesso aos acontecimentos da escola através 

de fotografias disponibilizadas do Blog e Página do facebook. Assim como, a coleta de 

informações sobre a escola, dados e histórico, através de consulta ao Projeto Político 

Pedagógico da escola (PPP), sugestões que foram adotadas. 

As observações foram categorizadas a partir de palavras-chave que serviram como 

organizadoras a partir de cada relato feito em diário de campo. Foram destacadas em caixa alta 

ao longo do texto, enquanto palavras representativas daquilo que se sobressaiu ao longo da 

pesquisa de campo a partir de um olhar sensível ao que os envolvidos expressavam através de 

seu discurso. Ao longo da descrição das observações, utilizamos diferentes formas de indicação 

da pesquisadora – diferentes pronomes na narração -, ora escrita na terceira pessoa e ora em 

primeira pessoa, como na utilização do pronome “eu”, constiuído a partir do engajamento da 

pesquisadora com o campo da pesquisa, estando a mesma imersa nessas práticas, além de ser 

mera observadora. Essa opção linguística também revela o movimento analítico realizado pela 

pesquisadora, ora imersa e ora distante do contexto da pesquisa, lançando um olhar de sobrevôo. 

Desta forma, a análise se deu pelo agrupamento das similaridades, pela análise desses 

aspectos observados em uma trama de assuntos a partir do olhar da pesquisadora fundamentado 

por outras pesquisas, pesquisadores e por demais reflexões teóricas do campo da Educação, 

Psicologia, Antropologia e Filosofia, na sua maioria, principalmente com o cuidado de definir 

aspectos das observações das crianças, pois em minha experiência encontro ressonância com 

Tuan, quando diz que “o mundo visual da criança é especialmente difícil de descrever porque 

somos tentados a atribuir-lhe as categorias bem conhecidas do mundo visual do adulto.” 

(TUAN, 2015, p.26) 

Na sessão que introduz a descrição de cada escola, foi possível contemplar aspectos 

da cultura local e apontamentos de características da região em que a escola está inserida, a 

partir da percepção dos moradores e envolvidos com o lugar, que foram surgindo ao longo da 

pesquisa de campo. Em cada conversa informal iniciada com os moradores, a história do bairro 
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surgiu espontaneamente como base do assunto, na maioria dos encontros. Procurei valorizar os 

asptectos abordados por cada indivíduo. 

Nas discussões iniciais, encontrou-se na metáfora da malha, uma analogia que vinha 

de encontro ao movimento observado na constituição da Educação Ambiental em Campo Bom, 

com o emaranhado de pessoas, instituições e coisas, que se encontravam em própositos comuns. 

Os conceitos de árvore e rizoma, a partir da adaptação realizada por Gallo (2013) desses 

conceitos no campo da Educação, provém de um mesmo campo conceitual que as concepções 

Ingoldianas da malha (que encontra fonte na obra de Gilles Deleuze e Felix Guattari). Como 

análogos e apesar de se apresentarem dentro de um mesmo campo conceitual, esses termos 

foram assumidos a partir do capítulo 4, facilitando a visualização das práticas das escolas de 

Educação Infantil como uma construção complementar entre lógicas rizomáticas e 

arborescentes. 

Ao longo da pesquisa de campo, busquei compreender de que forma as práticas de 

Educação Ambiental estão relacionadas à localidade da escola, levantando reflexões e 

indagações. Algumas teorias surgiram com potência, ressaltando o que estava sendo vivenciado 

e foram utilizadas para analisar cada aspecto da pesquisa.  
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2. A MONTANHA, OS CAMINHOS E SENTIDOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

 O mistério da montanha, ora sublime, ora nefasta... 

 

“[...] ela elevava-se acima das planícies habitadas; era remota, difícil de se 

aproximar, perigosa e inassimilável às necessidades do trabalho diário do 

homem. [...] Ponto central, o eixo do mundo, o lugar impregnado de poder 

sagrado, onde o ser humano podia passar de um nível cósmico para o outro.” 

(TUAN, 2015, p. 87) 

 

Assim a montanha se constituía segundo a crença de cada povo, desde as primeiras 

etapas da vida humana, segundo Tuan (2015), que aponta que até o século XVIII, as montanhas 

remetiam à aversão, que foi quebrada apenas séculos depois com a visão romantizada dos 

poetas, vista como como sublime e próxima do infinito. Da mesma forma, as montanhas que 

eram até então praticamente intocáveis, se tornaram acessíveis com a evolução e possibilidades 

de acesso através das viagens, além do que, a ciência com constatações de “ar puro”, facilitou 

para que ampliasse esta visão favorável, em meados do início do século XIX. O trecho baseado 

no capítulo “cultura, experiência e atitudes ambientais” de Tuan (2015) retrata a mudança de 

percepções do homem relacionadas ao meio, aponta a formulação de hipóteses e 

consequentemente tomadas de atitudes a partir das crenças compartilhadas por um povo e 

facilmente instituídas como cultura. 

 O século XVIII também é marcado pela Revolução Industrial, provinda do progresso 

técnico, mas juntamente a isso, a degradação ambiental e a exploração da força de trabalho 

(CARVALHO, 2008, p.44). Carvalho aponta que o movimento da Revolução Industrial se 

originou na Inglaterra, mas marcou o período com o crescimento da indústria e 

consequentemente, a degradação do ambiente, da saúde e condição de vida das pessoas mais 

pobres, submetidas a longas jornadas de trabalho. Toda esta situação urbana “impulsionou o 

surgimento de um sentimento estético e moral de valorização da natureza selvagem, não 

transformada pelos humanos” (CARVALHO, 2008, p.45). “Hábitos como manter em casa um 

pequeno jardim, criar animais domésticos, fazer passeios ao ar livre, piqueniques nos bosques, 

ouvir música em ambientes naturais, ir ao campo nos finais de semana, empreender, observar 

pássaros[...]” (CARVALHO, 2008, p.46), fatores que colocavam a natureza em um ideal 

estético e moral, identificado como sensibilidade romântica. Segundo Carvalho (2008), o 

romantismo compartilha de um ambiente comum a esse da sensibilidade romântica para com a 

natureza, mas surgindo como uma reação ao capitalismo e contrária ao iluminismo que via a 

natureza humana à parte da ordem natural. Cria-se neste período o “sujeito ecológico” que vive 
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a boa e a terrível natureza e dentro da visão romântica aposta na reconciliação e em forças 

reparadoras. A América do Sul e Brasil ainda sustentam esse imaginário ecológico romantizado 

sobre o território, considerando-se reservatório de biodiversidade do planeta, o que por vezes 

até mesmo anula a percepção quanto a degradação ambiental que agrava ao passar do tempo. 

Talvez com menor grandeza se comparada às montanhas, mas ainda representando 

grandes abismos, as percepções relacionadas ao ambiente se modificam lentamente, ao passo 

que são notadas. A gradual percepção acerca das necessidades humanas frente ao ambiente, da 

escassez e dependência humana dos recursos naturais, leva ao início de uma era até a busca por 

Educação Ambiental, em um contexto epistemológico de muitas transformações. Por vezes 

mostram-se opostos os interesses, políticos e econômicos, das necessidades ambientais, que se 

modificam ao longo dos anos, reunindo todos os seres que habitam o mundo em uma trama da 

vida, indissociáveis de um lugar que é composto de um “fluxo de materiais que compõe corpo 

e mente, traçando linhas da história natural, cultural” (STEIL; CARVALHO, 2013. p 68.) 

reposicionando o ser, imerso nesse fluxo em construção de experiências, remetendo ao homem 

o papel de articulador em meio aos processos naturais de modificação do meio. 

 A construção das políticas ambientais é compreendida como um processo, que foi 

também movido por encontros e conferências, que desde a década de 70 apontam a necessidade 

de se pensar e agir frente à vida. As primeiras movimentações concretas, relevantes ao assunto, 

aparecem na Conferência de Estocolmo em 1972, na qual, segundo Reigota (2007, p.9) “a 

problemática ambiental passou a ser analisada na sua dimensão planetária. Uma das resoluções 

da Conferência apontava para a necessidade de se realizar a Educação Ambiental tendo em vista 

a participação dos cidadãos na solução dos problemas ambientais.” A Conferência deixou como 

legado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que segundo Boff 

(2013, p.34) a decisão foi o “melhor fruto” do evento, que não deixou outros resultados 

significativos. 

Desta forma, a grandiosidade da montanha passa a ser quebrada, as questões de 

proteção ambiental passam a se aproximar da sociedade através da potente ferramenta 

educação. Esse movimento até a institucionalização de políticas, já estava impregnado no tecido 

social através dos movimentos ambientalistas, marcado por nomes que se sobressaíram na causa 

ambiental, segundo Carvalho (2008, p.78). Por volta de 1955, Henrique Luiz Roessler (1896-

1963) reunia um grupo de simpatizantes da proteção da natureza e fundava a primeira entidade 

ambientalista do Vale dos Sinos, a União Protetora da Natureza (UPN). O grupo produziu e 

distribuía materiais educativos e fiscalizava a caça, pesca e desmatamento ilegal no Rio Grande 
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do Sul. (RÜCKERT, 2007, p.14). Roessler faleceu em 1963, com isso, até a década de 70 o 

movimento ambientalista esteve menos intenso na região. Em 1971, a Associação Gaúcha de 

Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN) é fundada em Porto Alegre, reativando a 

movimentação na causa ambiental e expandindo ao vale dos Sinos na região de São Leopoldo 

com a AGAPAN-NL (Núcleo Leopoldense), que na década de 80 passa a se chamar União 

Protetora do Ambiente Natural (UPAN), trazendo nomes como de Carlos Cardoso Aveline3 e 

Arno Kayser4, ativistas ambientais, segundo Rückert. 

 

A AGAPAN-NL contribuiu para a politização do ambientalismo de diversas formas: 

usando espaços cedidos pela imprensa local; dialogando com o poder público e com 

lideranças empresariais e comunitárias; buscando a integração com a comunidade a 

partir de atividades como a distribuição e plantio de árvores, a realização de palestras 

e feiras de literatura ecológica nas escolas de São Leopoldo e participando  do 

trabalho das brigadas verdes [...]. (RÜCKERT, 2007, p.21). 

 

Neste período, a partir da década de 60, com força nas décadas de 70 e 80, apresentava-

se em grande expansão a empresa calçadista no Vale dos Sinos. Com isso, os curtumes 

aumentavam também, os níveis de poluição do Rio dos Sinos, com a grande produção de 

efluentes químicos. Segundo Rückert (2007), neste período os movimentos ambientalistas 

passaram a exercer um papel importante de proteção dos recursos hídricos. 

 

A projeção, feita pelo DMA da SSMA, de que o Rio dos Sinos estaria morto 

nos anos 90, se nada fosse feito, foi o estopim da ação. A primeira campanha 

foi pela implantação de tratamento em todos os curtumes, em 1985. A UPAN 

lança o programa de 7 pontos em favor do Rio dos Sinos. Um deles pede a 

criação de um órgão em prol do Rio dos Sinos. O Movimento Roessler lança 

a campanha “Rio que te Quero Limpo” com uma série de atos públicos em 

prol do Rio dos Sinos. Várias reportagens foram produzidas levantando 

massivamente os problemas do Rio. A própria indústria curtumeira reagiu 

implantado seus sistemas de tratamento e fazendo uma campanha de mídia 

para melhorar sua imagem pública. Todo este movimento atraiu a atenção de 

técnicos do Estado que estudavam sistemas de gerenciamento de água no 

mundo. Perceberam a possibilidade de implantar, no Vale dos Sinos, uma 

experiência prática de gestão das águas. A este movimento técnico se somou 

o interesse dos pesquisadores da Unisinos que atuavam no Rio dos Sinos. 

Estas três forças se juntaram, catalisadas pelo apoio da mídia, para realizar, 

em setembro de 1987, um seminário em prol do Rio dos Sinos na antiga sede 

 
3 Aveline foi presdente da UPAN de 1986 a 1993, contribuiu na criação do COMITESINOS – Comitê de Proteção 

Pesquisa e Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos em 1988, participou ativamente na organização 

da Rio-92. (RÜCKERT, 2007) 
4 Kayser foi um ambientalista, formado em agronomia e atuante na Educação Ambiental, que defendia o valor da 

afetividade e das relações sociais e acreditava na harmonia entre sociedade e meio ambiente e discutia essa relação 

em textos publicados na imprensa local. Atuou junto a Prefeitura de Novo Hamburgo com Educação Ambiental, 

foi presidente do Movimento Roessler pela proteção da Natureza e contribuiu para o surgimento do 

COMITESINOS. (RÜCKERT, 2007) 
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da Universidade no centro de São Leopoldo. Evento que marca o lançamento 

do Comitê de Preservação, Gerenciamento e Pesquisa do Rio dos Sinos. 

Entidade que foi sacramentada por Decreto do Governador Simon em 

17/03/1988. (KAYSER, 2005) 

 

A Educação Ambiental convida a uma reflexão ou reforma da própria educação, uma 

vez que possui uma natureza inter ou transdisciplinar e também se apresenta como uma crítica 

às divisões que marcaram o pensamento moderno (incluindo nisso, os paradigmas que durante 

muito tempo tiveram regência sobre a educação).  Pensamentos do filósofo Merleau-Ponty 

(2007), também abordados por Marin (2009, p.53), acerca do humano como “sujeito que se 

relaciona com o espaço como um encarnado, um habitante do espaço”, evidenciando um teor 

estético, base de sentido do viver constituindo experiências, onde a Educação Ambiental busca 

fontes profundas de sentido.  

 

[...] referência aos anos 70 como a década em que começa a configurar-se de 

forma mais sistêmica um conjunto de ações, entidades e movimentos que se 

nomeiam ecológicos ou ambientais e, no plano governamental, uma estrutura 

institucional voltada para a regulação, legislação e controle das questões de 

meio ambiente. (CARVALHO, 2008, p.80) 

 

A referência a década de 70 com passos fortes em busca de estratégias de proteção 

ambiental, permite que a cada ano se amplie o movimento social pressionando ações 

governamentais para a efetivação de uma legislação atenta à essas necessidades. Exemplo disso 

se dá, com a Constituição de 1988 (BRASIL, n.p.) quando Educação Ambiental passa a ser 

dever do estado como um direito de todos. Com a Constituição, outros fatos, como a criação de 

um Ministério de Meio Ambiente (MMA) em 1992, permitem iniciativas em Educação 

Ambiental, colaborando para a inclusão do tema “meio ambiente” nos temas transversais dos 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), documento orientador das práticas curriculares nas 

escolas.  

Essas discussões, apesar de décadas passadas, se mantém ainda relevantes, 

considerando que o contexto ambiental permanece carente de profundas reflexões, que serviram 

de motivação para que na década de 80, se iniciassem algumas tentativas de instituir a Educação 

Ambiental (EA)  no Brasil. Neste período são organizados encontros estaduais e nacionais que 

poderiam ser vistos como espaços de construção de uma identidade social em torno das práticas 

educativas voltadas para o meio ambiente (CARVALHO, 2008, p.146). Ideias e ações de 

Movimentos Sociais passaram a legislações. Os movimentos Sociais foram decisivos para 

ampliação da esfera pública, com a implantação de medidas em prol ao ambiente. Assim, a 
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partir da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), na Lei nº 6.838 de 31 de agosto de 

1981, estabeleceu-se que a EA deveria estar presente em todos os níveis de ensino. O que 

sustenta a criação dessa política, está declarado no art. 8º da Constituição Federal de 1967, item 

XVII, alíneas c, h, i que, segundo o documento, permit legislar sobre a defesa e proteção da 

saúde, recursos minerais, metalurgia, florestas, caça e pesca, águas, energia e telecomunicação.  

O artigo 3º do PNMA aborda o princípio de Educação Ambiental também estar presente no 

âmbito da educação não formal, por meio da “educação à comunidade, objetivando capacitá-la 

para participação ativa na defesa do meio ambiente”. 

O movimento em torno da temática ambiental, levou o assunto à Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente/ Fórum Global (Rio 92/ Eco 92), com 

a abordagem à uma sociedade sustentável e responsabilidade global. A intenção era de reunir 

os representantes de governo e o fórum como espaço para a sociedade civil. Segundo Novaes 

(1992) o foco de discussões não era puramente ecológico, mas sim interessado nas questões 

econômicas de desenvolvimento, dando ênfase ao termo que ganharia força a seguir, o 

Desenvolvimento Sustentável, nessa delicada relação de interesses. Outro grande legado foi a 

Agenda 21, reforçando orientações da Conferência de Tibilisi, de 1977, fomentando programas 

para a Educação Ambiental e expressando de forma clara estratégias aplicáveis às cidades. 

Neste caminho de movimentações e discussões, percebe-se em cada passo, a estreita 

relação do ser humano comprometido com as relações constituídas no mundo em que vive. A 

partir de preocupações com essas relações e dispondo sobre Educação Ambiental se institui a 

Política Nacional de Educação ambiental (PNEA), em 27 de abril de 1999 (BRASIL, [1999a]), 

com a publicação da Lei 9.795. Enquanto Educação Ambiental o documento define: 

 

[...] 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. 

 

A PNEA publica em seu documento e dá incumbência ao poder público de definir 

políticas públicas que promovam a Educação Ambiental às instituições de ensino e ao 

engajamento da sociedade, aos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), aos 

meios de comunicação em massa, às empresas e instituições públicas e privadas. O documento 

também apresenta princípios básicos e os objetivos da Educação Ambiental. No artigo sétimo, 

estabelece os envolvidos nas ações de aplicação da lei, com o compromisso também às 

instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, órgãos da União, Estado, 
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Distrito Federal e Municípios e às organizações não-governamentais atuantes em educação 

ambiental. Desta forma, é o documento que fortalece o direito de todos à Educação Ambiental.  

O documento apresenta a Educação Ambiental em uma abordagem formal e não-

formal, incorporado em caráter interdisciplinar na escola desde a etapa da Educação Infantil 

(Educação Básica) e relacionada aos espaços não escolares que permitem práticas e reflexões 

relacionadas ao tema.  

A Educação Ambiental não atrelada apenas a disciplinas de ensino, está presente nas 

práticas escolares além de um currículo, permitindo segundo Guimarães (2007), a tomada de 

consciência coletiva e comunitária para além do espaço escolar: 

 
Um caminho percebido por esta perspectiva crítica é o da ampliação do 

ambiente educativo para além dos muros da escola [...] é o processo educativo 

de a escola estar integrada, interagindo com os movimentos externos a ela, 

presentes nas comunidades. Isso se contextualiza no processo formativo das 

ações cotidianas de constituição da realidade próxima, local, na comunidade 

à qual a escola está inserida, mas sem perder o sentido que esta realidade 

próxima é influenciada e influi na constituição da realidade global. Nessa 

concepção entende-se que a transformação de uma realidade se concretiza pela 

transformação de indivíduos que se conscientizam [...]. (GUIMARÃES, 2007, 

p. 90) 

 

Conscientização é uma palavra de sentido complexo e de difícil aplicação quando 

tratamos de influenciar a mudança de atitudes ou reflexões acerca do ambiente de vida, um 

processo que parte da experiência, segundo Tuan (2015, p.06) “que abrange as diferentes 

maneiras por intermédio das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade”, constituída pelas 

emoções, sensações e percepções, desenvolvida por cada indivíduo na complexidade das 

relações e reflexões estabelecidas.  

Nesta ampla gama de fatores, setores e lugares em que se instituem e desenvolvem 

processos de Educação Ambiental, Jacobi (2003) articula a ideia de pertencimento ao coletivo. 

O ambiente e a relação com as pessoas permitem que se desenvolvam aprendizagens a partir da 

troca. Aqui relacionamos ao pensamento de Jean Lave (2015), quando aborda os conceitos de 

aprendizagem situada e comunidades de prática: 

 

 [...]comunidades de práticas (culturais e mutantes, como parte do processo 

histórico que constitui a vida social). As coisas são constituídas por, e 

constituídas como, as suas relações; e assim, produção cultural é 

aprendizagem que é produção cultural. Há muito a ser aprendido ao olhar para 

as questões sociais, culturais e político-econômicas, começando com 

perguntas sobre como as pessoas aprendem – como elas tomam parte na 

mudança da participação nas práticas em mudança que as produzem (LAVE, 

2015, p. 40). 
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Não se poderia pensar nos movimentos ecológicos, a ecologia política, nem o leque 

mais amplo da questão ambiental no Brasil, sem levar em conta o papel dos movimentos sociais 

das décadas de 70 e 80 e movimentos ligados à educação popular (CARVALHO, 2008, p.180). 

Os caminhos da Educação Ambiental no Brasil foram desbravados por pessoas que dedicaram 

sua vida à questão ambiental, Carvalho (2008) indica lideranças como Fernando Gabeira e 

Chico Mendes5, além do educador ambiental Marcos Reigota. Pessoas representativas além de 

tantas outras que marcaram o envolvimento social, a constituição de uma teia para que a 

Educação Ambiental estivesse presente nas discussões políticas. 

Neste contexto de aprendizagem a partir da troca com o outro, Reigota (2011) aponta 

como um meio a Educação Ambiental e como método a participação social, reestabelecendo 

relações humanas e ambientais a partir das experiências. Transpor a racionalização imposta ao 

ser humano e o despertar da ética gerada nas vivências, superando o individualismo, neste 

sentido, enquanto educação estética (MARIN, 2009).  

 

2.1. O CAMINHO DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

ENSINO E NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Os seres humanos como seres sociais, convivem em processos participativos gerados 

através do diálogo coletivo. Segundo Jacobi, Tristão & Franco (2009) a escola pode contribuir 

positivamente nesta abordagem, a partir da estreita relação que é possível ser constituída com 

a comunidade de seu entorno, partindo da valorização das culturas locais, valores próprios e 

ações desenvolvidas. Da mesma forma, a escola pode identificar atores com potencial de 

liderança que colaborem nesses processos na própria comunidade, capazes de perceber a 

realidade e necessidades locais. 

A Infância nos espaços escolares, considerada em uma exclusiva etapa de ensino, é 

legitimada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96 

 
5 Fernando Gabeira é escritor e jornalista, de Minas Gerais, até agora o único deputado do Partido Verde do Rio 

de Janeiro, destaco por projetos de lei na área de meio ambiente e direitos civis (fim do serviço militar obrigatório 

e ao crime de adultério, legalização das rádios comunitárias, proibição do uso de amianto no País e acesso gratuito  

aos remédios contra a Aids, assim como, relatou o projeto que criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) para gestão das Unidades de Conservação do Brasil;  

Chico Mendes, seringalista de perto da fronteira com a Bolívia, tornou-se sindicalista e defendia as terras de 

seringueiros, que eram devastadas por pistoleiros e peões. A causa acabou se tornando proteção da floresta 

amazônica, incorporando interesses de preservação de terras indígenas e acesso dos seringueiros com a criação 

das Reservas Extrativistas (Resex). Chico Mendes foi assassinado na porta da sua casa em 1988, tornando-se um 

mártir. 
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(BRASIL, 19 96), estabelecida como etapa Educação Infantil  para o atendimento de crianças 

de 0 à 6 anos, considerando a modalidade Creche os 4 primeiros anos e 2 seguintes a Pré-escola, 

esta, considerada a primeira etapa da Educação Básica, apontando  como sua finalidade  no art. 

29 “o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. 

A sensibilidade humana que permite observar e compreender as particularidades de um 

lugar, sejam elas belezas constituídas pela natureza ou necessidades, estão relacionadas à 

estética, à percepção, “não temos uma consciência constituinte das coisas, temos com nosso 

corpo, nossos sentidos, nosso olhar, nosso poder de compreender a fala e falar, mensurados 

para o ser” Merleau-Ponty (2007). Corpo e sentidos, conceitos chave também na constituição 

da infância, considerando a criança enquanto ser que habita o mundo, na percepção desses 

sentidos como articuladores do seu processo de desenvolvimento.  

As concepções quanto à criança se modificaram com o aprofundando dos estudos 

relacionados. Santos (2001), escreve que inicialmente a criança era vista como um ser ingênuo, 

inocente, gracioso e incompleto, um ser sem existência social, abstrato.  Conceitos que não se 

adaptam ao que conhecemos atualmente, da criança como aquela capaz de expressar-se 

espontaneamente e com autonomia de decisões. Santos (2001) ainda indica que a infância 

envolve o desenvolvimento dos sentidos, da afetividade, da linguagem, da motricidade e da 

inteligência integrando-se e completando-se continuamente. 

Como consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2009, 

(BRASIL, 2013 p.81), um longo caminho se percorreu até a LDB de 1996. A construção da 

identidade das creches e pré-escolas a partir do século XIX no país, foi “marcada por 

diferenciações  em relação à classe social das crianças”, sendo as mais pobres vinculadas aos 

órgãos de assistência social e as classes mais abastadas em um diálogo com práticas escolares, 

fragmentando as concepções sobre educação em espaços coletivos. Desta forma, uma dualidade 

se instaurava e ainda hoje permanece nas concepções de muitas pessoas, em que o cuidar ficou 

atrelado ao corpo e o educar ligado ao intelectual. O atendimento às crianças como um direito 

de todos somente é concretizado com a Constituição de 1988. Neste momento, as creches e pré-

escolas, se encontram na posição de busca pela quebra das dicotomias de assistência ou 

escolarização, aliada a movimentos comunitários, de mulheres e de profissionais da educação. 

Somente a partir disso, é estabelecida a LBD, trazendo a confiabilidade e autonomia desta etapa 

de ensino.  
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O desafio então, passa a ser a necessidade em pensar especificamente nesta faixa etária, 

que deixa de ter finalidade exclusivamente assistencialista. Desta forma, como documento 

orientador das práticas na Educação Infantil, o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil), elaborado pelo Ministério da Educação em 1998 (BRASIL, 1998), se 

apresenta como um guia de orientação para professores desta faixa etária. Neste documento, 

encontramos a inserção dos primeiros entendimentos relacionados à criança e a Educação 

Ambiental, na sessão do documento que apresenta “A criança, a Natureza e Sociedade” em seu 

volume 3 de publicação, oferecendo contextualizações relacionadas à Educação Ambiental. O 

documento valoriza a infância em sua essência frente ao ambiente: 

 

Nos primeiros anos de vida, o contato com o mundo permite à criança 

construir conhecimentos práticos sobre seu entorno, relacionados à sua 

capacidade de perceber a existência de objetos, seres, formas, cores, sons, 

odores, de movimentar-se nos espaços e de manipular os objetos. Experimenta 

expressar e comunicar seus desejos e emoções, atribuindo as primeiras 

significações para os elementos do mundo e realizando ações cada vez mais 

coordenadas e intencionais, em constante interação com outras pessoas com 

quem compartilha novos conhecimentos. Ao lado de diversas conquistas, as 

crianças iniciam o reconhecimento de certas regularidades dos fenômenos 

sociais e naturais e identificam contextos nos quais ocorrem. (BRASIL,1998 

p.169) 

 

O papel transformador e emancipatório da Educação Ambiental se torna mais visível 

no contexto atual, em que evidencia nas políticas educacionais, a prática social e a preocupação 

com aspectos do ambiente, segundo Brasil (2013, p.542) apontando as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Ambiental, relacionadas principalmente aos fatores naturais de influência à 

vida humana, como mudança climáticas e os riscos socioambientais. O documento aponta a 

Educação Ambiental na “construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a equidade 

socioambiental e com a proteção do meio ambiente natural e construído”.  Define a mesma 

como uma atividade que não é neutra pois envolve valores, interesses e visões de mundo, 

devendo assumir suas dimensões políticas e pedagógicas. Deve considerar as abordagens em 

uma interface entre “natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a 

visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica 

das instituições de ensino” e finalmente, ser integradora. 

As escolas de Educação Infantil neste entendimento, assumem uma função sociopolítica 

e pedagógica e segundo Brasil (2013, p.85) são “comprometidas com a democracia e cidadania, 

a dignidade da pessoa humana, o reconhecimento da necessidade de defesa do meio ambiente”. 



30 
 

 

 

O documento também salienta aspectos muito presentes na nossa sociedade, tais como, “o 

rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial de gênero, 

regional, linguística e religiosa”, oferecendo à Educação Infantil uma função social paralela ou 

transpassando os processos cognitivos de aprendizagem. 

Recentemente com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), garantindo direitos 

de aprendizagem, por meio das vivências, da interação e da brincadeira, a política educacional 

reforça que a escola “precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a 

riqueza/ diversidade cultural das famílias e da comunidade” (BRASIL, 2017, p.35). Desta 

forma, valoriza a coletividade e envolvimento comunitário, no processo de desenvolvimento da 

criança, permitindo o compartilhamento de vivências e cultura local. Lima & Bomfim (2009), 

desenvolveram estudos a partir de comunidades, relacionam o engajamento/ processo 

participativo de transformação desses espaços, aos sentimentos atribuídos a ele, constituindo-o 

como um lugar. Na relação das pessoas com um lugar de pertencimento, considera-se seu 

passado, suas vivências, sua história construída em uma relação de interdependência afetiva, 

valorizando o processo de emaranhamento entre humanos e não humanos na constituição da 

vida, uma vez que o lugar (enquanto materialidade) nunca está separado dos significados 

atribuídos a ele, de cuja construção também participa.   

Segundo Tuan (2015, p.115) o que mais importa para a criança está também associado 

à importância da infância na relação com um espaço, na mediação de certos objetos e as 

sensações físicas. A percepção apurada a tudo que passa pelo corpo, inicia na infância e se perde 

com o andar do tempo.  

A valorização da essência da infância através do brincar e das interações permite a 

efetivação das vivências fundamentais no processo de educação ambiental como indicado pela 

PNEA quando a conceitua. 

 

Entendem-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, 1999). 

Essas concepções vêm ao encontro do que constitui uma Educação Ambiental potente, 

compreendendo que o ambiente não é algo que vemos, mas sim, o que nos transpassa, enquanto 

habitamos, “somos parte dele e através dessa prática de habitação, ele também faz parte de nós” 

(INGOLD, 2015). A relação dos sujeitos com o lugar, se forma nesta rede de sentidos e 

experiências, conceitos relacionados ao que se acredita enquanto Educação Infantil, vindo de 
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encontro aos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, indicados na BNCC em Brasil 

(2017),  o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se, estes 

permitem “condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam 

desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-

se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o 

mundo social e natural.” (BRASIL, 2017, p35). 

 

Pode haver métodos para ensinar [...], mas não há métodos para aprender. O 

método é uma máquina e controle, mas a aprendizagem está para além de 

qualquer controle, a aprendizagem escapa, sempre. O aprendizado não pode 

ser circunscrito nos limites de uma aula, da audição de uma conferência, da 

leitura de um livro; ele ultrapassa todas essas fronteiras, rasga os mapas e pode 

instaurar múltiplas possibilidades (GALLO, 2008, p.84).  

 

Ao abordar que não há métodos para aprender, rebuscamos a educação que transpassa 

as dimensões escolares e que já se mostrava como necessária há décadas, como na obra de John 

Dewey “The School and Social Progress”, publicada originalmente em 1889. O autor julgava 

necessário à escola ampliar o atendimento do ensino da escrita, bons hábitos e demais 

conhecimentos, acompanhando as mudanças da sociedade (DEWEY, 2007), atribuindo à esses 

conhecimentos o interesse e a curiosidade da criança, uma crítica à escola que seguia as 

tendências de aprendizado mecanizado na formação de pessoas habituadas a produzir, com 

mentes fechadas à reflexão. 

 

2.2. CAMINHOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM 

 
Às vezes, 

quando as montanhas 

refletem-se nos rios, 

você consegue perceber coisas 

que nunca antes viu... 

Há flores lá em cima, 

rochas que parecem nuvens, 

um montinho de neve vira um córrego que acaba virando rio. 

 Texto de Lindsay Ryder, 11 anos – finalista do concurso River of Word 

de 1999, Bend - Oregon (MICHAEL, 2006, p.148) 

 

O poema acima evidencia o processo de articulação de ideias de uma criança de 11 anos, 

para elucidar a formação de um rio a partir da montanha. Segundo Michael, o poema irradia 

entendimento, respeito e afeição pelo mundo natural. A simplicidade expressa um caminho para 

as práticas educacionais, pessoas atentas ao espaço e atribuindo sentido à todas as coisas. 
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Na busca de atendimento de qualidade ao ensino brasileiro, em 2014 é sancionada a Lei 

13.005 apresentando o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2014). O documento 

apresenta 20 metas a serem alcançadas no período de 10 anos, com as respectivas estratégias 

facilitadoras. Segundo o documento, as metas se apresentam de forma a melhorar a qualidade 

de ensino e facilitar o acesso de todos à educação, com avaliações regulares e o incentivo aos 

investimentos financeiros em educação, estabelecendo no inciso 2º e 3º do artigo 7º a adoção 

de medidas adicionais em âmbito local e deixando ao estado, distrito federal e municípios a 

criação de mecanismos para o acompanhamento local das ações. Da mesma forma no artigo 8º, 

define que estes “deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os 

planos já aprovados em leis” com o prazo de 1 ano da publicação desta lei. 

Muitas foram as contribuições e reflexões frente a Educação Ambiental, partindo de 

políticas, fóruns, congressos e documentos legitimando-as. Propor ações complementares 

efetivam a Educação Ambiental em âmbito local, considerando particularidades e 

singularidades de cada espaço.   

 

A Educação Ambiental transformadora deve buscar promover a tomada de 

consciência individual no coletivo e fomentar a emancipação dos atores 

sociais. Um processo emancipatório ocorre quando o sujeito consegue 

compreender historicamente o lugar ao qual pertence, o seu papel como um 

ator social no lugar e a importância deste lugar, na dinâmica do sistema-

mundo. Isso está associado à questão do pertencimento[...] Educação 

Ambiental não é neutra. É, antes de tudo, um ato político que precisa promover 

nos seres humanos a compreensão do lugar ao qual pertencem, principalmente 

por meio do resgate dos saberes tradicionais para que possa acontecer o 

empoderamento dos atores sociais (COUSIN, 2014, p. 283). 

 

Desta forma, a cultura local sendo considerada na constituição dessas ações, relativas 

ao que a sociedade acredita enquanto ambiente, que no pensamento de Ingold (2002) é o 

engajamento dos sujeitos no mundo e sua ação criativa fazendo parte do processo de 

conhecimento.  

Consideramos Steil & Carvalho (2014, p.170) ao abordar que “nos damos conta de 

que nunca estivemos separados do ambiente nem somos detentores de um destino diferente 

daquele que possuem os demais organismos e objetos que habitam o planeta.” As experiências 

que formam o ser, se constituem pelos sentidos e pelas percepções das pessoas, profundamente 

relacionadas às transformações de um espaço em lugar de sentido e pertencimento.  

 

O lugar está ligado a espaços que fazem parte da nossa vida. O lugar nos dá 

identidade própria. Não é uma realidade sozinha ou isolada. Ele faz parte de 
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um conjunto de lugares, marcados por diferentes naturezas, mas unidos por 

uma complexa rede de relações (históricas, econômicas, políticas, sociais, 

culturais e ambientais), que se estabelecem em diferentes escalas: local, 

regional, nacional e global. (COUSIN, 2014, p. 283). 

 

Atendendo as incumbências do PNE para cada município, Campo Bom elabora e 

publica em 2015 o seu Plano Municipal de Educação (PME), sob forma da Lei nº 4.355. O PME 

tem vigência de 10 anos e neste período pretende, além de contemplar as 20 metas, atendendo 

as exigências do Plano Nacional de Educação, alcançar uma 21ª meta, de “Manter e garantir a 

Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino” apresentando 5 estratégias para o seu  

implemento, permitindo com que a Educação Ambiental faça parte das estratégias vinculadas 

à educação no município, apresentadas no Quadro 1. 

 

Estratégia 1 
Manter e garantir Rede de Educação Ambiental no Município, com, no mínimo, um 

representante por Unidade Escolar. 

Estratégia 2 
Assegurar formação, em Educação Ambiental, para os profissionais da Educação que 

atuem nesta área, através de capacitação certificada pelo Município. 

Estratégia 3 
Garantir a manutenção do Centro Municipal de Educação Ambiental Nestor Weiler, 

de acordo com a Lei Municipal nº 3.704/2011. 

Estratégia 4 
Garantir a manutenção de espaços e equipamentos de Educação Ambiental, em 

regime de colaboração coma União Federal, o Estado do Rio Grande do Sul. 

Estratégia 5 
Manter e garantir a existência de profissionais da Educação que realizem projetos de 

Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino. 

Fonte: Campo Bom (2015). 

 

Abrangendo todas as unidades escolares, a proposta indica na estratégia 1, um 

representante por unidade escolar para a participação dos momentos organizados pela equipe 

gestora da Rede, permitindo a ampla distribuição desses disseminadores da Educação 

Ambiental em todas as comunidades do município, considerando que as escolas estão 

distribuídas em todas localidades do mesmo. Consequentemente a formação desses envolvidos, 

segundo a estratégia 2, possibilita a constante reflexão quanto ao tema, mantendo em pauta as 

demandas da Educação Ambiental. A atuação desses profissionais através de projetos, 

aplicados nas comunidades escolares, segundo a estratégia 5, proporciona o alcance das 

reflexões até as crianças.  

A proposta é de grande importância considerando a iniciativa em uma meta extra às 

exigências do PNE, abrangendo a totalidade de escolas do Município e desta forma contemplam 

todo o território, alcançando as diversas constituições sociais e culturais. 

A Meta 21 surge como um marco para a Educação Ambiental no Rio Grande do Sul. 

O IX Seminário Regional de Educação da Bacia do Sinos, realizado em São Leopoldo, em 06 

Quadro 1 - Estratégias para implementação da Meta 21 do PME 
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de maio de 2015, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (COMITESINOS), 

contou com 186 participantes, segundo COMITESINOS (2015) e marcou um importante passo 

para a Educação.  

A Carta das Águas para a Educação Ambiental, foi escrita em uma atividade proposta 

no Seminário “como manifesto propositivo dos educadores ambientais das redes municipais de 

ensino para a institucionalização da Educação Ambiental” (CAMPO BOM, 2015).  

 

Considerando o que estabelece a Lei Federal Nº 9.795/99 que trata da 

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL e seu decreto 

regulamentador Decreto Federal N°4.281 de 2002; considerando o que 

estabelece a RESOLUÇÃO CONED No 2, DE 15 DE JUNHO DE 2012 que 

trata das diretrizes curriculares nacionais para a EA; considerando o que 

estabelece a Lei Estadual Nº 13.597, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 que 

trata da Política Estadual de Educação Ambiental e cria o Programa Estadual 

de Educação Ambiental; considerando a existência do Plano Nacional de 

Educação; considerando o atual processo de construção dos planos plurianuais 

de educação; considerando a atual fase de elaboração dos Planos Municipais 

de Educação; considerando a imprescindível continuidade de uma política 

pública que suplante as mudanças dos quadros majoritários das 

administrações públicas a cada eleição; considerando a necessária 

disponibilidade de carga horária dos professores das redes municipais de 

ensino para o desenvolvimento dos conteúdos que compreendem a vertente 

ambiental nos processos de ensino e aprendizagem; considerando a necessária 

disponibilidade de meios - recursos humanos; espaço físico (Centros 

Ambientais, hortos, viveiros, outros); equipamentos; material didático de 

apoio; logística como transporte; oportunidades de qualificação continuada, 

cursos, seminários; considerando que a unidade de planejamento e gestão dos 

recursos hídricos é a bacia hidrográfica e que são as diferentes formas de vida 

e os elementos físicos e químicos estabelecidos nesta unidade os conteúdos a 

serem trabalhados na promoção da educação ambiental; e considerando que 

os participantes do IX Seminário Regional de Educação da Bacia Sinos 

aprovaram a Carta das Águas para a Educação Ambiental, reconhecida como 

o manifesto propositivo dos educadores ambientais das redes municipais de 

ensino para a INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NAS ESTRUTURAS OFICIAIS DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 

MUNICIPAIS com atuação na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. A plenária 

do COMITESINOS manifesta-se: “Em apoio à Carta das Águas para a 

Educação Ambiental e recomenda aos municípios da bacia hidrográfica do 

Rio dos Sinos que adotem o documento com vistas à institucionalização da 

Educação Ambiental em suas estruturas.” (COMITESINOS, 2015) 

 

A Carta das Águas ficou registrada na deliberação CBHSINOS 058/2015 do 

COMITESINOS, e a partir dela, Campo Bom inclui a Meta 21 em seu Plano Municipal de 

Educação. 
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2.2.1. Conhecendo o campo da pesquisa: “Quem” é Campo Bom? 

 

 “A pequena gigante do Vale”, Campo Bom faz parte da região metropolitana, estando 

em média à 50km da capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Possui atualmente 

66.156 habitantes segundo estimativa de 2018 do IBGE. Recebe esse título de “pequena 

gigante” por seu pioneirismo, com as primeiras ciclovias da América Latina, a primeira escola 

comunitária e a segunda mais antiga Igreja Luterana do Brasil e a primeira cidade a exportar 

calçado (LANG, 1996). 

 

Figura 1- Localização de Campo Bom 

 
                Fonte: Adaptação de IBGE (2019) e Google Earth (2019).  

 

 A imagem apresenta os limites do município, que faz divisa ao Norte com os 

municípios de Dois Irmãos e Sapiranga, essa última cidade que também faz divisa ao Leste; ao 

Sul e Oeste encontramos Novo Hamburgo. Nas regiões noroeste e sudeste é possível observar 

a presença de maior densidade de cobertura verde, vegetação, com a área central repleta de 

cinza, revelando seu grande território urbanizado e de vias pavimentadas. 

Mas não foi sempre assim. Grandes campos verdes, até então pareciam inabitados, um 

“campo bom” para pastagem do gado do viajante, o aventureiro e o tropeiro que vivia na região 

dos Altos de Cima da Serra e descia costeando o Rio dos Sinos, passando por estas terras com 

seu gado, para acesso às cidades do Vale do Sinos, principalmente São Leopoldo e Porto Alegre. 

Em 1824, colonos alemães que até então moravam na atual região de São Leopoldo, ganharam 

terras nestes campos, se mantiveram com muita dificuldade na agricultura e artesanato até 

meados de 1926. Neste período, Coroados e Minuanos, popularmente conhecidos por bugres, 
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já habitavam a região, mas com o avanço da colonização foram sendo expulsos (LANG, 1996). 

Os colonizadores instituíram seus costumes, as religiões católica e protestante de forma intensa 

e instalaram as igrejas e escolas. A emancipação destes campos e o nome oficial de Campo 

Bom, só veio em 1959, até então essas terras pertenciam como distrito de São Leopoldo 

(CAMPO BOM, 2009).  

 

A vinculação da nossa comunidade com o rio é muito antiga. Inicialmente 

tínhamos, aqui, uma região de terras públicas dedicadas à grandes produções 

do Império Português. Era a Real Feitoria do Linho Cânhamo. Um 

empreendimento baseado em mão de obra negra escrava. Tanto que temos o 

bairro Feitoria em São Leopoldo e o bairro Quilombo em Lomba Grande. 

Como este projeto não deu muito certo o Imperador D. Pedro I (que pretendia 

estender o jovem Império Brasileiro até o Uruguai retomando a Colônia de 

Sacramento) trouxe colonos alemães para manter uma base agrícola e 

artesanal para as necessidades de seus propósitos expansionistas. O Rio dos 

Sinos foi a via de chegada e o meio de comunicação com a Capital até a 

chegada do trem. Mais tarde a região começou a desenvolver uma indústria 

coureiro-calçadista baseado no artesanato dos primeiros imigrantes. No início 

do século XX surgem as primeiras fábricas, movidas à eletricidade, de Pedro 

Adams Filho. O que intensificou os impactos ambientais na nossa região. 

(KAYSER, 2005) 

 

A colonização trouxe movimento e transformação à Campo Bom, para os nativos resta 

a escuridão de um tempo sem história, apagado aos livros e quaisquer registros sobre a 

constituição da cidade. As cavernas, construções de abrigo do nativo, tornaram-se dúvidas e 

lendas, todas remetidas aos colonizadores (LANG, 1996). 

 

[...] Veio a Maria Fumaça 

E já foi tudo melhorando 

O comércio e a indústria 

E o progresso foi chegando 

Exportando teus calçados 

Tu no Brasil foste o primeiro 

Com tuas lindas ciclovias 

Na América és o pioneiro. [...] 

(HINO DE CAMPO BOM) 

 

O trecho do hino do município descreve o curso da história. O então “progresso”, abre 

portas para imigrantes de outras localidades, na busca de trabalho na indústria do calçado, 

trazendo à cidade, italianos, dentre outras etnias, deixando a agricultura, na busca de melhores 
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condições financeiras. “Vim para Campo Bom, pois aqui havia muito emprego, as fábricas de 

calçados precisavam de funcionários e eu precisava de trabalho” (VOZ 1)6 

 

A cidade, contraponto da natureza selvagem, então se apresentava como locus 

da civilidade, o berço das boas maneiras, do gosto e da sofisticação. Sair da 

floresta e ir para a cidade era um ato civilizatório. As pessoas criadas na cidade 

eram consideradas mais educadas que aquelas que viviam nos campos. A 

natureza, tida então como o Outro da civilização, representava uma ameaça à 

ordem nascente. (CARVALHO, 2008, p.41) 

 

Movimentando a economia local, a cidade repleta de bicicletas, meio de locomoção 

econômico e prático para aqueles que naquela cidade queriam dar início a uma nova vida, 

deixando a enxada de lado pelo ambiente “limpo” da fábrica de calçado, como dito por 

moradores que viveram esse período (VOZ 1). A primeira fábrica iniciou com Jacob Vetter e 

posteriormente seus filhos Gustavo e Emílio, a chaminé da fábrica durante anos anunciou com 

um apito, a chegada do ano novo para todos os moradores. Hoje o local da fábrica se 

transformou no Largo Irmãos Vetter e a chaminé permanece como monumento central 

(CAMPO BOM, 2009). “A história constrói-se nas ações simultâneas e coletivas num 

determinado ambiente [...] Porque somos o que somos devido ao que as memórias fizeram de 

nós. Parecido a muitos, mas igual a ninguém” (CAMPO BOM, 2009).  

Reconhecer o espaço em que se vive a partir da história, riquezas e ambiente, 

representa segundo Cavalcante & Elali (2011) o apego ao lugar, com os significados 

simbólico/afetivos associados ao espaço, pelo indivíduo ou grupos. Esses significados podem 

estar ligados à identidade e vínculos, emocionais ou culturais. Segundo Tuan (2015) um lugar 

pode adquirir profundo significado, mediante o contínuo acréscimo de sentimento ao longo dos 

anos. Campo Bom carrega uma história cheia de sentidos para a população que a habita, muito 

relacionada ao progresso associado ao trabalho, em grande parte à produção de calçados. 

Outra face dessa história, acontece justamente com a chegada da indústria dos 

calçados, o aumento da problemática ambiental na região, relacionada aos rejeitos dos 

curtumes. Segundo Rückert (2007, p.44), a poluição gerada estava além da contaminação do 

ar, do solo e da água, envolvendo a vida em todos os sentidos. A preocupação dos empresários 

era pouca, e a questão só se modificou após 1992 com a morte de três trabalhadores em um 

 
6 VOZ 1 é parte das VOZES ouvidas ao longo do campo dessa pesquisa, nas vivências das localidades 

dos espaços escolares. Assim serão definidas as demais pessoas participantes na pesquisa, como 

explanado na introdução. A VOZ 1 faz referência à um morador da cidade. Apenas algumas vozes serão 

identificadas/numeradas. As demais, seguem sem referência mantendo o sigilo acerca da identidade dos 

atores. 
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tanque de tratamento de água do curtume, mostrando para a comunidade o quanto aqueles 

elementos utilizados eram nocivos aos trabalhadores (RÜCKERT, 2007, p.44). 

Até o final deste capítulo, foram apresentados elementos que contextualizam a 

pesquisa, anterior ao campo de observação e prática.  A inexistência da história da Rede de EA 

em publicações, permite que ela seja escrita a partir da fala de quem esteve presente em cada 

importante momento de sua formação e é assim que se constitui o capítulo que segue. 
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3. PESSOAS, ACASOS E ESCOLHAS: ENTRELAÇOS DE HISTÓRIAS NO TEAR 

DE UMA MALHA  

 

 “Meu envolvimento com as questões ambientais iniciou em meados de 1991 [...], logo 

soube de um senhor que andava pelos rios e gostava muito de mato”, assim VOZ 27 passa a 

ressoar na base da grande montanha, “soube que o município construiria uma usina”. A partir 

dessas memórias, se inicia mais um grande passo da construção das histórias da Rede de 

Educação Ambiental. 

VOZ 2 soube que o município construiria uma usina de reciclagem de resíduos, que 

até então se acumulava em um lixão (depósito). Junto ao Senhor das Matas se iniciaram as 

primeiras discussões. “Senhor das matas”, personagem com o qual VOZ 2, conta ter realizado 

por volta de 1994, o que talvez tenha sido uma das pioneiras iniciativas em Educação Ambiental 

do Município, a “Trilha da mata leste” nas redondezas da Usina de reciclagem. Segundo a 

personagem, esta proposta teve a participação de outras pessoas de distintas áreas de atuação, 

área agrícola, de patrimônio histórico e planejamento, atuantes na prefeitura Municipal. O que 

partiu do interesse pessoal dessas pessoas passou a fazer parte de uma proposta para 

envolvimento das escolas. Os primeiros vestígios da Educação Ambiental, parecem se mostrar 

na área da educação. Assim como VOZ 2, muitas outras VOZES ecoaram permitindo o início 

do que viria a ser a constituição da Rede de Educação Ambiental. 

A cidade de encanto das pastagens verdejantes, ocupada pela geração que buscou na 

empresa calçadista, melhores condições de vida, abriga um povo de etnias distintas, 

disseminando seus costumes. O desenvolvimento da cidade, a ampliação desta comunidade, 

movimenta as demandas por educação. O decorrer deste capítulo segue em entrelinhas com a 

história contada por diversas VOZES, que ecoam, ressoam e perpassam umas às outras, como 

fios constituintes de uma malha. 

A partir dessas histórias é possível compreender um pouco do que hoje constitui a 

Educação Ambiental de Campo Bom. Histórias de pertencimento, que para Ingold (2002), se 

constituem no habitar e no engajamento de um corpo sensorial com o mundo de materiais,  

como a Educação Ambiental que perpassa pela sensibilização do sujeito, envolve a percepção 

 
7 A associação de uma voz forte na montanha, remete a uma importante participante desta pesquisa, que 

em uma conversa informal, relembrou marcos da história da Rede de Educação Ambiental de Campo 

Bom e contribuiu majestosamente na construção dessa história, a partir da sua participação junto a Rede. 

Passou a atuar no município em 1989, segundo ela, foi nomeada no primeiro concurso para professores 

de Ciências no Município de Campo Bom. Suas memórias foram indispensáveis na organização da 

cronologia dessa história. 
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ao despertar na sociedade mudanças positivas, com qualidade de vida para as comunidades, 

segundo Melazo (2005). As múltiplas histórias que se encontram, permanecem na memória de 

pessoas que deixaram suas marcas na constituição dessa cidade enquanto um lugar.  

Mas, toda história tem um início ou iniciativas que a constitui. Esta malha se teceu por 

muitas vidas que se cruzaram, por acasos, coincidências, relações e escolhas, pessoas que 

viveram a Educação Ambiental, incorporando-a em suas vidas, até que esse emaranhado 

chegasse ao que hoje está oficializado como documento, no PME de 2015.  

As memórias de uma dessas VOZES, relembra que já em 1994, o projeto “conhecendo 

para preservar” reunia as disciplinas de Ciências e História, com alunos de 4ª série do Ensino 

Fundamental. Busca as memórias do trajeto que compunha uma trilha que contempla lugares 

históricos e de importância ambiental, passando pela Igreja Evangélica e o cemitério, localizado 

em frente, com grande importância histórica e arquitetônica. Descreve que a trilha seguia pela 

praça central (praça João Blos) e depois em direção à chaminé de uma das primeiras fábricas 

de calçados do Município, percorria um trecho da Avenida dos Municípios até o Bairro 25 de 

julho, Barrinha e Mônaco, seguia à usina de reciclagem que estava então sendo construída, até 

acessar a Trilha da mata leste, apreciando a predominância de vegetação de Mata Atlântica, 

arroios e nascentes, chegando à uma área de eucaliptos e depois pastagens, dessa forma 

contemplando as diferenças na vegetação, com e sem interferência humana. 

Nesta fase da história contada, reporta-se à meados de 1994, período em que incidiam 

as discussões relacionadas a Educação e Meio Ambiente, pós Eco-92 e instituição dos PCNs. 

De encontro a esses marcos, em Campo Bom, com as iniciativas relatadas, percebe-se 

evidências do ensino interdisciplinar, no momento em que se proporcionam vivências que 

valorizam o lugar habitado pelas crianças que fazem parte dessa cidade e contemplando 

diferentes aspectos culturais, históricos e ambientais através da trilha.  

O “Senhor das matas” participava de um encontro com outros preocupados com a 

questão ambiental, segundo relato de uma das VOZES dessa história, foram estes alguns dos 

envolvidos que  formaram o COMITESINOS - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

Comitê que se tornara um grande  motivador da Educação Ambiental nos municípios da Bacia 

do Rio dos Sinos.  

Resgates da história do Comitê, foram encontrados na Ata de uma Plenária realizada, 

em março de 2013, em que o presidente Arno Kayser retoma na comemoração de 25 anos de 

atuação do comitê, as principais ações e propostas desenvolvidas: 
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Sua trajetória foi inovadora desde o princípio, quando conseguiu reunir 

representantes de interesses distintos para discutir medidas de conciliação e 

compatibilização de usos. Em sua caminhada, pela ausência da Agência de 

Região Hidrográfica que terá o papel de subsidiar tecnicamente os comitês, 

buscou informações sobre a dinâmica entre sociedade e recursos hídricos para 

auxiliar na gestão das águas. O Presidente citou os projetos coordenados pelo 

COMITESINOS, alguns já finalizados e outros em andamento: 

Enquadramento Legal das águas (2000-2002), Projeto Peixe Dourado 

(pesquisa e educação ambiental – desde 2001), Projeto MONALISA (2004-

2007), 1º Plano de Saneamento da Bacia Sinos (2005-2007), Projeto Dourado 

Multiplicadores (2007-2009), ações de educação ambiental como os 

Encontros InfantoJuvenis, Projeto Piloto de Recomposição de Mata Ciliar 

(2007-2009), Projeto VerdeSinos de Recomposição de mata Ciliar (desde 

2009) e Projeto Permanente de Educação Ambiental da bacia Sinos (desde 

1989). (COMITESINOS - Ata Nº01/13) 

 

O COMITESINOS, segundo a SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente) foi 

criado a partir do Decreto nº 32.774 de 17/03/1988 e alterado pelo Decreto nº 43.625 de 

17/02/2005. Uma das VOZES dessa história, relembra que próximo a 1994, o COMITESINOS 

se fortalecia com parcerias com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e seus 

professores, ampliando as possibilidades de preservação da Bacia do Rio dos Sinos. “A bacia 

hidrográfica do Rio dos Sinos é formada por 32 municípios (total ou parcialmente dentro desta 

configuração geográfica), que ocupam uma área de 3.693 km². Ocupando cerca de 1,3% do 

território estadual [...]” (COMITESINOS, 2019) 

Ainda em meados de 1994, uma das VOZES relata que, através de portaria, o Comitê 

solicitou um representante por Secretaria de Educação dos Municípios da bacia do Sinos para 

participarem de encontros. Assim, estava formada uma rede, com reuniões semanais na 

UNISINOS discutindo as questões ambientais com professores representantes de toda a Bacia. 

Uma das VOZES relembra de suas participações nos encontros do Comitê, surgindo em 

discussão a necessidade de ampliar as ações de Educação Ambiental. O “Programa Permanente 

de Educação Ambiental” que teve início em 1989 no COMITESINOS foi o motivador do I 

Seminário de Educação Ambiental e das ações de capacitação de profissionais:  

 

O Programa Permanente de Educação Ambiental da Bacia do Rio dos Sinos – 

PPEA, capitaneado pelo COMITESINOS, iniciou pela necessidade de se 

promover ações de educação ambiental capazes de impulsionar o debate e 

participação das comunidades na gestão das águas da bacia hidrográfica do 

Rio dos Sinos. Voltado ao público escolar das redes municipais de ensino das 

cidades que compõem o território da bacia do Rio dos Sinos, o PPEA iniciou 

como projeto de qualificação, articulação e trocas entre educadores. As etapas 

seguintes avançaram conforme o amadurecimento da gestão das águas da 

bacia através do COMITESINOS. Enquanto o colegiado enfrenta conflitos de 

uso da água, discute e define acordos, busca os meios de avançar no 
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planejamento com a produção de conhecimentos sólidos, o PPEA proporciona 

a penetração social dos mesmos temas. (COMITESINOS, 2019) 

 

Para iniciar o processo de capacitação de professores nos municípios, organiza-se I 

Seminário Regional de Educação Ambiental, sediado pelo Município de Campo Bom, em 1996 

(Figura 2).  

 

Figura 2 - Comissão de organização do I Seminário Regional 

de Educação Ambiental 

 
       Fonte: Fotografia de arquivo pessoal de uma das VOZES 

 

A participante admira a fotografia e relembra aquele momento tão importante para a 

Educação Ambiental. Segundo ela, para o Seminário foram convidados todos os Secretários de 

Educação dos Municípios da Bacia hidrográfica. No evento foram organizados grupos de 

discussão das demandas municipais, e planejada a então capacitação, que ocorreu no mesmo 

ano, 1996. Em Campo Bom, participaram deste seminário todas as diretoras escolares. No 

encontro, depois de estudos e palestras definiu-se que cada escola desenvolveria um projeto de 

Educação Ambiental, recebendo assessoria da VOZ 2 e um professor universitário, membro da 

comissão da capacitação, além de atuante no COMITESINOS.   

 

A primeira edição do Seminário Regional de Educação Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos foi realizada em 1996. Desde lá, foram sete 

edições. A Política Estadual de Recursos Hídricos favorece a ação do 

COMITESINOS de envolver os professores das redes municipais de ensino 

da região para a construção de novas formas de relação entre a população local 

e o meio onde ela vive, levando em conta a importância das águas e a 

necessidade de sua preservação. O Seminário Regional de Educação 

Ambiental da Bacia Sinos passou a ser não apenas esperado, mas incorporado 
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como uma das práticas adotadas no sentido de promover a integração regional, 

a difusão de informações, a troca de experiências e a construção de métodos 

que resultem numa forma mais eficaz de transformar ideias e propostas em 

ações concretas no que isto diz respeito à educação ambiental. A participação 

da comunidade é indispensável no processo de restabelecimento do equilíbrio 

da bacia hidrográfica e a contribuição que a categoria de professores pode 

oferecer à ação coletiva de promover a crescente melhoria da qualidade dos 

corpos d’água é reconhecida e prestigiada. (COMITESINOS, 2019) 

 

A capacitação organizada a partir do Seminário, deu início aos primeiros encontros 

com representantes escolares, discutindo suas práticas em Educação Ambiental. Encontros 

estes que daí em diante seguiriam a acontecer, permitindo ao Município uma rede de trocas, de 

compartilhamento de práticas e reflexões (VOZES dessa história). 

Um grande passo se dava, no estabelecimento dessa rede, ali se configurava uma 

estratégia de Educação Ambiental, que talvez já acontecesse de outras formas, mas agora em 

uma proposta comum em âmbito Municipal, afirma uma das VOZES. Também relembra das 

Mostras/ Feiras de Ciências que passaram a acontecer de forma muito singela, apresentando as 

descobertas realizadas nos projetos escolares.  

Paralelo aos projetos que passavam a compor as práticas escolares, uma das VOZES 

expõe memórias do projeto “Peixe Dourado”, elaborado em 2001 e executado em Campo Bom 

em 2002. Outros 12 municípios aderiram à proposta, que anos depois passa a ser nomeado 

apenas “Dourado”, uma iniciativa no COMITESINOS que segundo esta VOZ8, “conseguiu 

aproximar a comunidade, principalmente pescadores”. Para assumir esse desafio e levar a 

Campo Bom as ideias do Dourado, outra importante personagem dessa história, passa a fazer 

parte da equipe assumindo o projeto. O espaço foi organizado junto à uma escola de Ensino 

Fundamental em localidade próxima ao Rio dos Sinos, como solicitava o COMITESINOS. 

  

O “projeto Peixe Dourado” tem como objetivo chamar a atenção da população 

da bacia hidrográfica para a necessidade da sua participação no processo de 

gerenciamento das águas do rio dos Sinos e de seus formadores usando o peixe 

dourado como espécie bandeira. O projeto prevê a interação de um programa 

e educação ambiental com pesquisa ecológica, utilizando tecnologia de ponta, 

a propagação imediata de resultados e a participação da população (público 

alvo definido) na pesquisa. Ainda, contribuir com a difusão de novas 

alternativas de ampliação da renda da comunidade local, a partir da adoção de 

técnicas de reprodução de alevinos que resultem no repovoamento do Sinos 

com a espécie do dourado. (ANEXO A – Diários Projeto Dourado) 

 

 
8 A voz citada neste parágrafo, foi movimentadora de ações, projetos e propostas, atuando nos primeiros passos da 

Educação Ambiental no município de Campo Bom, vinculados à Educação. Iniciou sua carreira no Município 

como educadora em 1989 e a partir dali, até sua aposentadoria, muito contribuiu. 
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Desta forma, observa-se uma ampla meta de alcance das ações do projeto Dourado, de 

forma que este precisou ser organizado em subprojetos, um deles se refere à Educação 

Ambiental com objetivos que, segundo o ANEXO A estão relacionados a “integrar” e 

“conscientizar a população, especialmente crianças, sobre problemas da bacia hidrográfica que 

influenciam o ciclo de vida do dourado”, considerando nesses problemas a erosão, esgoto e 

mata ciliar. Assim como, pretendia “incentivar a compreensão holística da bacia” e 

“desenvolver ações de proteção ao dourado” e melhoria das condições da água, em parceria 

com a comunidade. 

Para dar mais força ao trabalho das escolas, em 2001, retoma-se o projeto “Monitores 

Ecológicos”, segundo relato de uma das VOZES, a proposta elaborada ainda em 1994, 

priorizava a participação dos alunos de Ensino Fundamental, de 3º a 8º série do Ensino 

Fundamental. Apesar da Educação Infantil já fazer parte do Ensino Básico desde a LDB, Lei nº 

9.394/96, ainda observa-se sua sutil participação nas propostas relacionadas à Educação 

Ambiental até este período, que passa a estar presente ainda de forma muito singela no RCNEI 

em 1998 quando aborda criança, sociedade e natureza (BRASIL, 1998).  

“Juro solenemente, como filho do Brasil, orgulhoso de suas belezas e riquezas naturais, 

zelar pelas suas florestas, sítios e campos, protegendo-os contra o fogo e a devastação, fomentar 

o reflorestamento, conservar a fertilidade do solo, a pureza das águas e a perenidade das fontes 

e impedir o extermínio dos animais silvestres, aves e peixes”. Juramento de proteção escrito 

pelo ambientalista Henrique Luiz Roessler, que dedicou sua vida à defesa ambiental na região 

do Vale do Sinos, o juramento escrito em 1953, pode ser considerado um marco do nascimento 

do ativismo ambiental na região do Vale dos Sinos (RÜCKERT, 2007, p. 14). Tornou-se 

juramento de posse dos “Monitores Ecológicos”, este que foi um dos projetos integrantes das 

estratégias de Educação Ambiental. 

Segundo projeto em ANEXO B, o objetivo da proposta “Monitores Ecológicos” está 

em “formar uma consciência crítica frente às questões ambientais e através de uma ação 

consciente aplicar atitudes construtivas, na preservação do meio ambiente, o bairro onde moram 

e a nível municipal”. A cada ano as propostas foram sendo repensadas e reestruturadas, em 

2019, o projeto permanece sendo executado nas escolas, incluindo as vivências da etapa da 

Educação Infantil.  

O projeto “Dourado”, aliado ao projeto “Monitores ecológicos” foi uma relevante 

proposta nas ações vinculadas à Rede de Educação Ambiental., permitiu às crianças da Rede 

de ensino, oportunidades de vivências e participação em eventos, como mostram algumas das 
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imagens apresentadas na Figura 3, retiradas dos diários do Projeto, com registros das primeiras 

propostas, desenvolvidas nos anos de 2002, 2003 e 2004. 

 

Figura 3 - Imagens com registros de atuação dos projetos Monitores ecológicos 

e Peixe Dourado 

 
Fonte: Diários do projeto Dourado 

 

Na imagem é possível observar as descrições das fotografias, em que se percebem 

anotações com “Escola Infantil”, indicando que no período em que os registros foram feitos, as 

escolas de Educação Infantil desfrutavam das práticas de Educação Ambiental vinculadas ao 

projeto Dourado, com visitas orientadas. Da mesma forma nas fotografias percebem-se criança 

em trilhas nas margens do Rio dos Sinos. Os registros de diários do projeto Dourado, mostram 

o envolvimento das escolas em visitas orientadas para estudos, assim como a participação de 

monitores ecológicos nas mesmas. 

Desde a formação do COMITESINOS, mantém-se grandes marcas da grandiosidade 

de um rio, em todo seu valor de fonte de vida, guardião de alimento e renda para pescadores, 

água de abastecimento das casas, pessoas e indústrias, meio de transporte antes de qualquer via 

terrestre. A importância econômica/ social/ ambiental do Rio dos Sinos permitiu a criação de 

um comitê de bacia, reunindo pessoas em um mesmo propósito.  

 

O Rio dos Sinos – curso principal da bacia homônima - é um dos principais 

rios de domínio do Estado, e forma, junto com mais sete rios, a Região 

Hidrográfica do Guaíba. Com cerca de 190 km de extensão, de Caraá 

(nascente) ao município de Canoas (foz), o Rio dos Sinos recebe contribuições 

de corpos d’água que totalizam uma rede de drenagem de 3.471 km. Seus 

principais afluentes são, no sentido das cabeceiras para a foz: o Rio Rolante, 
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o Rio da Ilha e o Rio Paranhana, todos pela margem direita e com nascentes 

na região serrana (municípios de São Francisco de Paula e Canela). Na porção 

inferior recebe, ainda, contribuições dos arroios Sapiranga, Pampa, Luís Rau, 

Portão, João Corrêa, Sapucaia e outros. O Rio dos Sinos tem três modos 

diferentes de correr, que são definidos pela declividade do seu fundo: o trecho 

superior – primeiros 25km, entre as cotas 600 e 60m onde o fluxo do rio é 

bastante rápido e encachoeirado; o trecho médio – com 125km entre as cotas 

60 e 5m onde o rio se desloca normalmente; e o trecho inferior – com 50km e 

cuja declividade é praticamente nula, apresentando um escoamento muito 

lento. (COMITESINOS, 2019) 

 

 Para Cavalcante; Nobrega (2011, p.184), “a relação da pessoa com um espaço é o que 

permite sua transformação em lugar”, as vivências facilitadas pelas ações dos monitores 

ecológicos, vão ao encontro da construção de um vínculo com o espaço, neste caso, o Rio dos 

Sinos e por conseguinte a região, bairro e cidade em que vivem essas crianças. “Enquanto lugar, 

o espaço ganha importância e sua identificação situa-se para além de seus limites físicos. Ele é 

principalmente reconhecido pelo valor atribuído à vivência e aos sentimentos relacionados a 

ele” (p.184). Permite-se que se estabeleça uma relação com o lugar, fortalecendo os propósitos 

de preservação.  

 

Foram os indígenas que deram os primeiros nomes ao rio. Itapuí e Cururuaí. 

O primeiro significando rio das pedras que gritam. O segundo rio dos ratões 

do banhado. Os ratões costumam gritar, à noite, de suas tocas. Estes gritos 

podem ter dado a impressão de que eram as pedras que gritavam no escuro. O 

que pode ser uma explicação para os nomes indígenas e, até mesmo, para as 

lendas que envolvem a origem do rio dos Sinos. Há quem diga que os jesuítas, 

fugidos da guerra guaranítica, tenham jogado sinos no fundo do rio. Sinos que 

continuam batendo em memória dos que tombaram naquela guerra genocida. 

O fato é que depois vieram os brancos. Estes expulsaram os índios e mudaram 

o nome do rio para Sinos. Uma menção as suas voltas sinuosas, segundo os 

historiadores. O interessante é que todos estes nomes ajudaram a construir a 

imensa identidade dos habitantes do vale com seu rio. Tanto para os indígenas, 

quanto para os colonizados, o rio era um importante fator de vida. (KAYSER, 

2019a) 

 

Emprestamos de Ingold (2015), o conceito de “não humanos” enquanto seres envolvidos 

e pertencentes nas relações na constituição de um lugar, deslocamos ao Rio dos Sinos a figura 

de um não-humano como essencial na relação dessa Rede, como ponto de ligação entre 

inúmeros fios dessa malha viva.  

As memórias relatadas até o momento, constituintes da história da Rede, apresentam 

evidências do seu protagonismo, da preocupação da comunidade com preservação e natureza, 

partindo do cuidado com as águas de um rio. Da mesma forma, nos fios constituintes dessa 

malha viva, posteriormente surgem propostas como os “Multiplicadores da vida”, em parceria 
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com a secretaria de saúde, renomeado “Multiplicadores” em anos recentes. A proposta surgiu 

a partir de problemáticas observadas no Município: 

 

Os diversos municípios do Brasil, estão enfrentando um importante 

crescimento no número de portadores do vírus HIV. Devido a este aumento, 

em nosso município (Campo Bom, RS) desde 2005 estamos realizando um 

trabalho mais efetivo de prevenção, envolvendo a rede municipal de ensino, 

com parceria da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. A sexualidade, 

no universo escolar, é tópico e polêmico, considerando a multiplicidade de 

visões, crenças e valores dos diversos multiplicadores, propomos este projeto 

a fim de trabalharmos tais temas relacionados com sexualidade e doenças a 

fim. Considerando as dificuldades, muitas vezes encontradas, em trabalhar 

temas relacionados com a sexualidade do adolescente em sala de aula e 

principalmente as doenças relacionadas, o projeto Multiplicadores da Vida 

busca fortalecer o papel do professor/educador num momento fundamental na 

vida dos alunos, que é a primeira infância e a adolescência. O projeto tem 

como principal objetivo desenvolver um trabalho de formação de 

multiplicadores, junto aos professores da Rede Municipal de Ensino, para 

atuarem com crianças e adolescentes pavimentando um terreno mais seguro 

onde estes possam conviver suas aspirações, expectativas e sonhos com o 

vigor de suas juventudes e suas sexualidades. (BLOG PROJETO 

MULTIPLICADORES DA VIDA, 2019)  

 

O projeto permanece ativo, segundo uma das VOZES que atuou ao longo de alguns anos, 

as reuniões bimestrais permitiam discussões junto a profissionais da área da saúde, enfermeiros, 

médicos e se ampliou a discussões sobre etnias, valorização e respeito às culturas. As ações que 

caminham paralelas, ou entrelaçadas à Rede, permitem uma maior abrangência e estabelecem 

relações mais amplas e multitemáticas. 

Alguns espaços constituíram lugares, permitindo vivências significativas, como o 

CEMEA (Centro Municipal de Educação Ambiental Nestor Weiler). Instituído em 2009, a ideia 

inicial era um Laboratório de Ciências, com o passar dos anos assumiu a identidade de um 

espaço de múltiplas estratégias voltadas a Educação Ambiental. Uma VOZ recorda esses 

projetos e ressalta da importância da totalidade na composição das ações da Rede de EA.  

 

Serão desenvolvidas, no CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NESTOR WEILER, atividades que despertem a preocupação 

individual e coletiva para com as questões ambientais, fomentem o 

desenvolvimento de uma consciência crítica sobre as mesmas, e, logrem 

transformações sociais e culturais que levem a comunidade a participar da 

preservação do equilíbrio ambiental, a utilizar os recursos naturais de maneira 

racional e sustentável, e, a se tornar apta a resolver problemas ambientais 

presentes e futuros. (CAMPO BOM, 2011) 
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O CEMEA, que passou a fazer parte do PME de Campo Bom, em 2015, como a 

Estratégia 3, colabora ativamente com as ações de Educação Ambiental do Município, 

recebendo as escolas e grupo de professores para formações. As demandas do espaço se 

expandiram naturalmente, com a grandiosidade das propostas. Os atendimentos passaram a 

abranger crianças pequenas, jovens, adultos, idosos e a formação de professores (Figura 4). O 

envolvimento nas oficinas propõe o contato com a natureza e o resgate de saberes em várias 

temáticas e abordagens. O CEMEA oferece atividades de contraturno do atendimento escolar 

para crianças interessadas e desenvolve práticas de resgate cultural com grupo de pais e avós. 

 

Figura 4 - Registros fotográficos de momentos de interação no CEMEA 

 
         Fonte: Arquivo do CEMEA 

 

O espaço recebeu a Rede de Educação Ambiental para a primeira reunião do ano de 

2019, além de sua atuação nos anos anteriores. A Figura 5, apresenta os professores 

representantes das escolas em um circuito de desafios, o “caminho sensorial”, como era 

apresentado no ano de 2017. 
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 Figura 5 - Reunião da Rede de Educação Ambiental no CEMEA  

em outubro de 2017 

 
       Fonte: Arquivo CEMEA 

 

 

Neste período a temática “Brincar na Natureza”, surgia em algumas escolas de Educação 

Infantil da região, dando início à uma perspectiva de olhar para fora das salas, nos espaços de 

Educação Infantil. Atualmente, o CEMEA tem colaborado com formações de professores 

dentro desta temática e as demandas têm se tornado grandes a partir da procura das equipes 

escolares, indica participante da pesquisa.  

Nas escolas de Educação Infantil de Campo Bom, a busca de identidade e sentido às 

suas práticas avança. A valorização da Infância, traz um olhar para os desejos e necessidades 

das crianças, modificando o foco do adulto que ensina, para o aprender nas vivências e 

coletividade. Segundo uma das VOZES, pessoas específicas tem um papel de importância nessa 

mudança de olhares das escolas de Educação Infantil do município. Essa VOZ, usa Léa Tiriba 

em sua fala, com as reflexões do que ela propõe como “emparedamento”, termo criado para 

designar  “a ação de manter as crianças entre paredes nos muitos espaços além das salas de 

atividades das Instituições de Educação Infantil – dormitório, refeitório, sala de vídeo, galpão” 

(TIRIBA, 2018, p. 17), ressalta a importância das vivências, contato com a natureza e 

valorização das culturas na constituição da infância. 
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Percebendo essa necessidade, de forma a contribuir, o CEMEA organizou espaços que 

pudessem permitir a vivência de adultos e crianças e segundo a coordenação, vem buscando 

alternativas de atender essa necessidade e colaborar para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas voltadas à natureza e ao brincar. 

A Rede de Educação Ambiental, formada desde o primeiro Seminário Regional de 

Educação, segue sua caminhada até ser oficializada com o PME. Até o ano de 2015 

denominava-se apenas “Rede de Educação Ambiental” o grupo de educadores, os encontros e 

ações desenvolvidas no Município.  No ano de 2015, os encontros fazem referência ao Projeto 

“Ecoeducação é vida” coordenado por membro da Secretaria de Municipal de Educação e 

Cultura (SMEC), que passou a orientar os encontros e ações de Educação Ambiental nas escolas 

no Município. 

O Projeto “Ecoeducação é vida” (ANEXO C) apresenta como ações as seguintes 

estratégias: Cada escola deverá ter um professor disseminador, que irá impulsionar projetos de 

Educação Ambiental, divulgar e apresentar aos professores propostas relacionadas ao meio 

ambiente; O representante da escola participará de encontros promovidos pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SMEC), ficando responsavel em multiplicar os 

conhecimentos; cada escola irá intensificar o trabalho com os Monitores Ecológicos junto ao 

professor representante; as escolas deverão promover orientação aos professores em relação à 

pesquisa e iniciação científica, culminando na organização da Feira de Ciências para 

socialização dos trabalhos com a comunidade; as escolas participarão da Semana de Meio 

Ambiente; assim como, o projeto Ecoeducação sugere  a participação do CEMEA e Projeto 

Dourado como apoio e assessoria pedagógica às escolas e também promovendo oficinas e aulas 

conforme interesse das escolas; o projeto também indica a participação da SMEC e escolas nos 

projetos e ações do COMITESINOS e seus parceiros intersetoriais. 

A Rede de Educação Ambiental até este momento de sua história, se apresenta em uma 

ampla gama de propostas, iniciativas que se entrelaçam, adaptam e se renovam. Composta por 

diferentes fatores, marcos que possibilitaram a sua constituição maleável, adaptável.  

Ainda que denominada “Rede”, propomos, aqui, compreendê-la a partir do que sugere 

Tim Ingold, pensando nessa relação de uma Rede para além das conexões entre pontos (pré-

estabelecidos), atribuindo o conceito de malha, que no imaginário humano pode se encaixar à 

imagem do entrelaçamento de fios que formam um tecido, uma malha, “quando eu falo de um 

emaranhado de coisas, é num sentido preciso e literal: não uma rede de conexões, mas uma 

malha de linhas entrelaçadas de crescimento e movimento” (INGOLD, 2012, p.27). O conceito 
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de malha é uma alternativa às percepções de uma rede enquanto conexões de pontos 

independentes uns dos outros, mas como “linhas geométricas abstratas”: 

 

 

[...] operação através da qual estas linhas são convertidas em isso mesmo, 

reimaginados como locais de adjacência ou contato externo. As linhas que 

poderíamos traçar para representar este contato não são aquelas ao longo das 

quais nada se move ou cresce. Elas são linhas não de fuga, mas de interação. 

Uso o termo inversão para me referir à operação que envolve linhas de fuga 

em pontos limitados. [...] comumente conhecido como a “rede da vida” é 

precisamente isso: não uma rede de pontos conectados, mas uma malha de 

linhas entrelaçadas (INGOLD, 2012, p. 155). 

 

Analisar a Rede de Educação Ambiental a partir do conceito de malha, considera as 

múltiplas ações que se relacionam. Algumas das ações são independentes, cada escola 

desenvolve suas estratégias e algumas delas não estão associadas à Rede de EA. Porém, mesmo 

que as ações não estabelecem uma conexão direta com o projeto, operam para que as 

aprendizagens se constituam.  

Ao longo do campo, percebi que algumas escolas desenvolvem um projeto de 

Educação Ambiental, aplicado pelo professor representante com um grupo seleto de crianças. 

As práticas dos demais professores não deixam de acontecer, porém não são relacionadas à 

Rede de EA. Desta forma, podemos pensar no fio que compõe uma malha e não tem conexão 

com os fios das extremidades, mas são necessários na sua composição. Na malha, não há 

centralidade. Os primeiros fios a serem tecidos na composição de uma malha, detém um papel 

fundamental como base para entrelaçamento dos demais fios. A cada vez mais fios estarão 

entrelaçados e pertencentes à esta malha. A Figura 6, apresenta em uma Linha do tempo, alguns 

pontos princpais dessa história.  

 

Figura 6 - Linha do tempo da Rede de Educação Ambiental 
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Fonte: Lilia Deconto (2020) 

Até o ano de 2019, foram múltiplas iniciativas, pessoas, acasos e escolhas que 

compuseram a malha da forma que ela se apresenta, complexa de ser definida em um conceito 

único, mas na sua amplitude de abrangência que é o que a Rede demonstra representar. Uma 

malha de muitos fios, nem todos bem emaranhados, mas compondo um grande tecido de 

movimentos em comum. 

Steil & Carvalho (2013, p.75) “a produção do conhecimento se dá pelo engajamento e 

a imersão dos sujeitos no mundo imediato e material da experiência” a partir dessa afirmação 

Steil & Carvalho retoma pensamentos que surgem em Ingold (2010), em que o sujeito não é 

detentor de habilidades biológicas inatas e processos culturais estariam a parte. Os processos 

culturais e as histórias, como estas que compõem a Rede de EA possibilitam um caminho que 

se modifica a partir da interação de humanos e não humanos que se engajam. 

Conhecer as histórias que fazem parte da constituição da Rede nos aproxima dessa 

malha, permitindo que cada fio seja visto. Os projetos, propostas e demandas, receberam 

alterações nas nomenclaturas, se desfizeram e refizeram ou se fragmentaram com o passar dos 

anos, conforme demandas, necessidades ou interesses. Percebe-se que cada iniciativa é 

fundamental na constituição da Rede, mas nenhuma delas é capaz de desfazer a malha, que já 

tem vida e que se sustenta, nem mesmo apagar memórias que constituem essa história. 

 

3.1. ENTRELAÇOS DESTA MALHA: AS REUNIÕES DA REDE DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL DE CAMPO BOM NO ANO DE 2019  

 
A Rede de Educação Ambiental é formada por um representante de cada uma 

das redes, municipal, estadual e particular de ensino. A Rede de Educação 
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Ambiental tem um objetivo principal a sua promoção na escola e em linha 

geral de como ela acontece. Educação Ambiental necessita tornar-se informal, 

buscar a universalização, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, de 

modo que o aluno venha a ter consciência de todo este contexto de que ele faz 

parte[...]. As reuniões acontecem sempre na primeira segunda-feira de cada 

mês. Nestes encontros com os professores a pauta é sempre algum assunto 

pertinente as questões ambientais. A ideia é que cada representante socialize 

com seus colegas as informações obtidas nos encontros da Rede de Educação 

Ambiental. Também são feitas saídas de campo. (CAMPO BOM, 2019) 

 

Ao longo dos anos, ainda antes de ser instituída no Plano Municipal de Educação, a 

Rede passou por diferentes propostas, englobou temáticas, projetos, fez novas conexões entre 

seres humanos e não-humanos, nesses entrelaços de histórias. Desde os primeiros passos, já em 

1989 com as ações de pessoas interessadas, a trilha da mata leste, as reuniões que levaram a 

formação do COMITESINOS, o primeiro Seminário Regional de Educação Ambiental que 

movimentou a oficialização da Rede de Educação Ambiental, até o projeto “Ecoeducação é 

vida” que segue orientando as reuniões da Rede até o momento, muito se percorreu, se 

modificando e se adaptando ao momento vivido.  

“Éramos muito motivados já nas reuniões mensais que aconteciam anos atrás, os 

responsáveis que organizavam os encontros falavam que tínhamos que exigir um tempo da 

reunião Pedagógica da escola para passar e falar sobre as reuniões da Rede” VOZ de uma 

disseminadora da Rede de EA. Com encantamento a participante que como moradora do bairro 

da escola também compõe a VOZ da comunidade, conta sua história com a Rede de Educação 

Ambiental desde meados de 2009, quando participava dos encontros por sua escola e frisa que 

sente muito pelos encontros serem tão distantes, “dois ou três no ano, não aproxima as pessoas 

que participam” reforça. Fica marcado em sua fala a admiração, quando cita que a Rede era um 

coletivo forte, unido, espaço de motivação, compartilhando ideias e angústias. 

Olabarriaga & Sanchez (2010) realizaram estudos compreendendo a organização de 

diferentes redes, classificando alguns aspectos em comum que podem definir essas organizações 

coletivas: 

 

Objetivos compartilhados, construídos coletivamente; múltiplos níveis de 

organização  e  ação;  dinamismo  e  intencionalidade  dos  envolvidos;  

coexistência  de  diferentes; produção, reedição e circulação  de informação;    

empoderamento dos participantes; desconcentração do poder; multi-

iniciativas; tensão entre estruturas verticais & processos horizontais;  tensão 

entre comportamentos de competição & cooperação &  compartilhamento; 

composição multi-setorial; formação permanente; ambiente fértil para 

parcerias, oportunidade para relações multilaterais; evolução coletiva & 

individual para a complexidade; configuração dinâmica e mutante. Cada rede 
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tem uma configuração particular:  Depende do ambiente onde se forma e atua, 

da cultura política dos membros e em especial da cultura política dos 

facilitadores, dos objetivos compartilhados. (n.p.)  

 

No ano de 2019, segundo relato de uma das VOZES participantes, um dos objetivos 

das reuniões da Rede, é que o disseminador9 conheça as Políticas Públicas Municipais de gestão 

ambiental e consiga pensar estratégias junto a sua escola de atuação e assim multiplicar com as 

crianças e comunidade. Assim, as reuniões com os professores representantes das escolas, neste 

ano de 2019, são organizadas em paralelo às demandas observadas pela Secretaria de Meio 

Ambiente, com as necessidades e propostas que desenvolve. A abrangência de atendimento de 

crianças pequenas até Ensino Fundamental e Médio, surge como um desafio à organização das 

propostas, com o desafio de contemplar discussões que sejam relevantes para os profissionais 

de cada uma dessas faixas etárias. 

Uma VOZ  participante, relata que há a articulação entre as propostas do município, com 

os espaços oferecidos com atividades de Educação Ambiental (Floração, Horto municipal, 

projeto Dourado, CEMEA são os mais relevantes)10, assim como, projetos e políticas públicas 

(coleta seletiva de resíduos, PEV – Ponto de Entrega Voluntária de recicláveis, Caco treco e 

Projeto Posse responsável)11 e as reuniões com disseminadores da Rede em cada escola. As 

escolas possuem estas propostas apresentadas, como subsídios para desenvolvimento de suas 

práticas de Educação Ambiental junto aos disseminadores da Rede, assim como, os 

 
9 O disseminador é o profissional da educação que representa sua escola de atuação na Rede de EA. Cada escola 

possui um representante do seu grupo que participa dos encontros da Rede e este é quem tem a função de 

disseminar em sua escola o que ficou estabelecido, as aprendizagens ou vivencias junto a Rede. Cada escola tem 

autonomia quanto a forma de selecionar o representante, mas espera-se que este indentifique-se com a Educação 

Ambiental. 
10 As propostas de Educação Ambiental mais abrangentes oferecidas pelo Município são representadas por: Projeto 

Floração – espaço onde é feito o cultivo de hortaliças, ervas medicinais, PANCs, dentre outras mudas que podem 

ser retiradas no espaço pela comunidade e pelas escolas em troca de resíduo orgânico, que é depositado na 

composteira do local. A intenção é incentivar o cultivo de hortas urbanas e compostagem dos resduos. O Horto 

municipal – espaço onde são cultivadas mudas de árvores nativas, que também podem ser retiradas gratuitamente 

pela comunidade ou pelas escolas. O projeto Dourado – localizado junto à uma escola Municipal, faz parte das 

propostas de conscientização ao cuidado com o Rio dos Sinos do COMITESINOS e recebe as escolas para 

visitação, aulas e oficinas pré agendadas com qualquer temática relacionada às águas e ao Rio dos Sinos. O 

CEMEA (Centro de Educação Ambiental Nestor Weiler) – centro com uma Proposta Político Pedagógica própria 

e ampla, de atendimento à alunos de todas as escolas da rede de ensino pública e privada do Município através de 

oficinas de contra-turno, grupos de estudos, grupos de pais e avós e atendimento a agendamentos de aulas ou 

propostas de vivências em agroecologia, hortas e compostagem, resgate cultural, brincar na natureza, música, 

culinária, dentre muitas outras temáticas oferecidas além de agendamento com a solicitação de temas específicos. 
11 As Políticas Públicas do Município que correspondem à Educação Ambiental de forma mais abrangentes e de 

acesso à comunidade são representadas por: A coleta seletiva de resíduos – o caminhão de recolhimento possui 

dias específicos para a coleta de resíduos orgânicos e rejeitos  e dias para os recicláveis, assim como o  PEV (Ponto 

de Entrega Voluntária) – Coletores que ficam nas escolas e pontos do Município com espaço para o depósito de 

recicláveis, vidros, pilhas e baterias. O Caco treco – caminhão que faz o recolhimento de móveis e eletrodomésticos 

e encaminha para reciclagem. O projeto Posse responsável – espaço com atendimento de veterinários que recebe 

exclusivamente animais de rua para castração e atendimentos em caso de acidentes ou ferimentos. 
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disseminadores fazem o papel de divulgar nas escolas as políticas públicas e através das 

crianças chegam ao acesso da comunidade. 

Essa interlocução entre as Secretarias do Muncipio e projetos, mostra a 

intersetorialidade12 dessa malha, de fios que ignoram a fragmentação e as fronteiras impostas 

pelas Políticas Públicas construídas de forma "setorial". A Rede é capaz de estabelecer um 

diálogo entre meio ambiente, educação, saúde e demais setores da administração municipal. 

Uma VOZ atuante da Rede, relata que muito do que é desenvolvido nas escolas é 

também observado nos eventos e mostras, como as Feiras de Ciências e Tecnologia realizadas 

anualmente em todos os espaços escolares, que “conseguem contemplar o socioambiental, 

questões de saúde e diversidade”, segundo sua fala. Esta VOZ, também relembra as ações do 

PSE (Programa Saúde na Escola), orientado pela secretaria da Saúde em parceria com as escolas 

do Município. Nesta proposta, aproximam da Educação Ambiental, as ações de cuidado com a 

dengue, na prevenção de doenças, no cuidado com a limpeza do espaço e higiene, afirma.  

A intersetorialidade dessa malha se apresenta paralela à interdiciplinariedade 

contemplada nos projetos e ações desenvolvidas ao longo dos anos. A Rede reúne as demandas 

das Secretarias e estas são acolhidas pelas escolas, adaptadas para cada espaço. Assim, as 

propostas não ficam restritas ao espaço escolar, mas através dele, conseguem atingir a 

comunidade do local. “Nas reuniões da Rede ouvíamos muito sobre o cuidado com a água e 

tínhamos o desafio de trabalhar isso com as crianças na escola, além de aprender a valorizar 

o bairro da escola e aprender a cuidar dele”, VOZ de um disseminador da rede. 

 “Substituir a dicotomia obsoleta da natureza e da cultura pela sinergia dinâmica do 

organismo e meio ambiente, a fim de recuperar uma verdadeira ecologia da vida”, Ingold (2002. 

p.16. Tradução nossa) reforça a compreensão de fluxos que se atravessa, em uma percepção 

ambiental de construção cultural da natureza, um ambiente que nunca está completo, está em 

constante construção por essa gama de fatores. Da mesma forma, a Educação Ambiental 

enquanto interdisciplinar, está associada a ações de áreas distintas sem que lhes seja atribuída 

uma relação direta. Enquanto Ingold se refere à sinergia da vida enquanto organismo e ambiente 

que se relacionam e se constituem mutuamente, a Educação Ambiental também passa por essa 

construção através das relações que estabelece constantemente, sendo constituída no 

emaranhado de relações mais que humanas. 

 
12 ANELLO (2004, p. 54) aborda a intersetorialidade como característica importante das políticas ambientais, 

equacionada pelo poder executivo através da criação de grupos, conselhos e outros mecanismos. 
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Nos relatos enquanto articulação da Rede de EA de Campo Bom, percebe-se este 

encontro de diferentes saberes, com cunho de força maior nas relações com a natureza e por 

consequência abrangendo outras dimensões e áreas do conhecimento.  

A educação interdisciplinar é uma proposta que segundo Gallo (2013), atenta à 

superação da fragmentação do conhecimento, esbarrando no desafio da formação dos 

professores, em parte estanque, “precisamos compreender os processos históricos e sociais de 

produção de saberes, para podermos compreender as possibilidades de organização e produção 

desses conhecimentos na escola, ou mesmo no contexto educacional mais amplo” (GALLO, 

2013, p.71).  

Olabarriaga & Sanzhez (2010, n.p.) fazem uma ampla avaliação de diferentes 

conceitos de e configurações de rede, ressaltando a importância de considerar que “a rede 

simbiótica, ideal, na qual todos colaboram de forma permanente, não existe, é ilusória. O que 

há é um esforço individual e coletivo para superação da cultura autoritária, um aprendizado 

permanente querendo construir novas relações humanas.” 

 

[...] os indivíduos ao participarem de redes, poderão formar novas parcerias 

acadêmicas, pedagógicas, técnicas, de gestão, comunitárias. Ao estabelecerem 

estas novas relações, que são construídas coletivamente, e por meio do 

fortalecimento dessa rede, ou seja, com maior comprometimento, torna-se 

mais fácil a proposição de reflexões sobre os modos de intervenção na 

realidade na busca de propostas coletivas. (OLABARRIAGA; SANCHEZ, 

2010, n.p.) 

 

Meus arquivos pessoais, a partir do ano de 2011, conservam alguns e-mails 

encaminhados com convites para encontros mensais, as reuniões da Rede de Educação 

Ambiental. Cada e-mail encerra com o carinhoso “abraço verde” de uma das pessoas envolvidas 

na organização dos momentos. Os e-mails remetiam à expectativa, os pensamentos flutuavam, 

qual seria a temática do mês? o que haveria de especial? quais os momentos que aguardavam 

os professores representantes. Já naquele período, das reuniões mensais participava um 

professor de cada escola do Município, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio das 

escolas estaduais e particulares, também convidadas a participar. Nos encontros todos os 

projetos e iniciativas citadas neste subcapítulo transitavam, eram expostas possibilidades para 

desenvolver a Educação Ambiental, assim como, compartilhadas as inciativas das escolas. 

Em meados de 2015, a Rede de Educação Ambiental é reestruturada dentro do projeto 

“Ecoeducação é vida”, projeto que atualmente orienta as reuniões com professores da Rede de 

EA. Muito se percorreu, muito se construir e descontruiu até então. A Educação Ambiental em 
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Campo Bom constitui-se com os muitos fios que tecem essa malha viva da Rede de EA, 

complexa pelas relações de humanos e não humanos.  

A realidade de troca de equipes em cada gestão do centro administrativo do Município, 

certas vezes leva com os humanos envolvidos os registros de uma história vivida e deixa a 

ausência de alguns documentos que descreveriam cada etapa da caminhada dessa Rede. Muitas 

histórias não registradas também partem com as pessoas. 

Dentro da proposta de formar disseminadores na Rede de Ensino, foram organizados e 

anunciados no calendário escolar de 2019, duas reuniões com os professores representantes de 

cada escola, uma no mês de abril e outra no mês de agosto.  

 

3.1.1. Primeiros contatos com a Rede em 2019: A Reunião com professores 

disseminadores 

 

Como atuante em uma escola de Educação Infantil do Município e participante da Rede 

de Educação Ambiental, tive a oportunidade de participar do primeiro encontro com os 

professores disseminadores, que aconteceu na tarde do dia 03 de abril, em um local de grande 

inspiração no município, o Centro de Educação Ambiental Nestor Weiler, o CEMEA. Pensando 

em interdisciplinaridade e transdisciplinaridade o CEMEA não carece de maiores definições, 

interpretações.  

 

O verde se espalha nas mais variadas plantas, desde as árvores do entorno que 

seguem as margens do arroio ali ao lado, bem como, nas folhagens, hortaliças, 

temperos e chás distribuídos pelo espaço. O pequeno portão de entrada se abre 

para um mundo lá dentro, que é pouco visto fora dele, com o asfalto e o 

concreto tomando conta da cidade, a cada dia mais. O CEMEA, com o passar 

dos anos,  foi se transformando em um espaço vivo e de encantamento, a cada 

dia surgem novas propostas de práticas para receber as escolas, desde 

agroecologia, PANCs, alimentação saudável, os sentidos, brincar na natureza, 

a música com os elementos da natureza, hortas, mandalas de chás, 

composteiras, culinária no forno de barro, dentre tantas outras temáticas que 

estão disponíveis para agendamento e visitação. De minuto em minuto 

chegam pessoas conhecidas, atuantes no grupo à longa data, empolgadas 

cumprimentam-se, assim como, muitos rostos tímidos e desconhecidos por 

mim, que acompanho as reuniões da Rede, entre idas e vindas, há meados de 

8 anos. Boas vindas, algumas palavras trocadas e o convite para que todos 

entrassem à uma sala para a então reunião. Sentados em dois semicírculos e 

ao meio, um tapete como suporte de pinhas, pedras, galhos, folhas, bonecas 

de pano, sementes, cascas, dentre muitos elementos organizados em pequenas 

caixas e porongos. Cada pessoa escolhe um objeto representativo de sua 

infância, lembranças. Escolhi uma pedra quebrada ao meio, formada de 

pequenos pedaços brilhantes, como aquelas que coletava na roça da minha 

avó, sempre que chegava para visitá-la no interior de sua cidade, torcendo para 
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que o arado tivesse revirado a terra para o plantio, expondo as pedras 

“preciosas”. Em sua maioria, ou quase totalidade, as lembranças descritas, 

eram de uma infância de contato com a natureza, com momentos felizes, 

outros nem tanto, mas com valores profundos de sentidos. (NOTAS DE 

CAMPO, abril 2019) 

 

Ainda observando o grupo, participando da reunião, reflito sobre a importância da 

história de cada sujeito e o quanto as vivências se aproximam, por mais que tenham ocorrido em 

espaços geográficos tão distantes, período diferentes, outras realidades, porém todas constituindo 

a infância. Neste momento a malha mostra-se formada pelas pessoas, realidades e experiências 

circulando, movimentando-se nos espaços, para a constituição da Rede de EA, com estes 

elementos fluindo e se entrelaçando. 

Borges (2014), em sua pesquisa realizada sobre a Teia de Educação Ambiental, retoma 

a fala de uma professora entrevistada que apresenta reflexões enquanto atuante em uma rede, de 

construir uma identidade a partir da relação com o lugar “Identidade essa que era assumida dentro 

e fora da escola, em outros espaços e momentos como um educador que está posicionado em 

outro status.” (BORGES, 2014, p.105) 

Borges (2014, p.77) ainda constata em sua pesquisa a relação da própria infância com o 

envolvimento profissional:  

 

As experiências deste tipo, vividas na infância e juventude são elementos 

marcantes em suas opções profissionais de atuação pela educação ambiental 

na escola. Em diversas conversas informais, entrevistas e no grupo focal, as 

educadoras de ambas as redes sempre rememoravam situações específicas 

ligadas a estas fases da vida em que família e escola eram protagonistas. 

(BORGES, 2014, p.77) 

 

Rückert (2007, p.107) em sua pesquisa que vislumbra o ambientalismo no Vale do 

Sinos, encontra na memória dos entrevistados aspectos que apontam para a dimensão social do 

ambientalismo. Rückert destaca a importância da natureza na infância como um importante fator 

na formação de ambientalistas, encontrando nas respostas dos entrevistados memórias com 

animais, plantas, alimentos, campo, reciclagem, tomar banho no rio dos Sinos e banhados, pesca 

e brincar em árvores como algumas das respostas, como estímulo à sensibilidade para essas 

questões. 

Steil; Carvalho (2013) valem-se de Ingold com a metáfora das formigas, na comparação 

entre humanos e não-humanos, “Apaguem os rastros, e a formiga está perdida. Assim também 

estariam os humanos no ambiente, sem cultura ou história” (2013, p.75). De igual forma é 

possível deslocar os sentidos desta metáfora na constituição dos humanos que neste momento 
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compõem a reunião da Rede e carregam seus rastros, suas histórias em suas práticas cotidianas. 

Cada sujeito irá perceber o que está ao seu redor, a partir de suas vivências, a partir do que o 

constitui e a partir disso também atribuirá sentidos às suas práticas. 

 

Somos bombardeados com informações sobre o que é conhecido como “o 

meio ambiente”. Sentados em nossas casas, em salas de aula e auditórios, esse 

meio ambiente reluz diante dos nossos olhos em imagens de paisagens, fauna 

e povos de todo o globo, muitas vezes acompanhadas de fatos e números 

reunidos para oferecer uma convincente mensagem de mudança.[...] somos 

inclinados a nos esquecermos que o meio ambiente é, em primeiro lugar um 

mundo no qual vivemos, e não um mundo no qual olhamos. Habitamos o 

nosso meio ambiente: somos parte dele; e através desta prática de habitação 

ele também se torna parte de nós. Olhamos com olhos treinados pela nossa 

experiência de ver o que está acontecendo ao nosso redor, ouvimos com os 

ouvidos afinados pelos sons que são importantes para nós, e tocamos com 

corpos que se acostumaram, pela vida que levamos, a certos tipos de 

movimentos” (INGOLD, 2015. p.217). 

 

Os seres que compõem esta malha, dotados de experiências corporais e bombardeados 

de informações visuais, como ressalta Ingold, compondo essa Rede de EA que propõe levar aos 

espaços escolares suas reflexões em práticas com os sujeitos envolvidos. Há neste caminho os 

diversos desafios encontrados, como exposto em uma das observações realizadas: “Em meio à 

dinâmica, relatos de professores expõem a dificuldade do desenvolvimento de práticas, 

relacionadas à Educação Ambiental com crianças bem pequenas, de 0 a 2 anos. De certa forma, 

um indício da dificuldade de se pensar Educação Ambiental amplamente” (NOTAS DE 

CAMPO, abril/2019).  

Quando os professores expressam que pouco sabem sobre o trabalho de Educação 

Ambiental com crianças pequenas, são evidenciadas as práticas rasas que se estabelecem 

enquanto Educação Ambiental, que se tornam obsoletas e repetitivas. Isso demonstra a 

importância da reflexão no coletivo. Os professores presentes neste encontro mostravam-se 

abertos a ouvir e refletir ao tempo que expressavam suas dificuldades. Guimarães et al. (2009) 

reafirma a importância das redes de Educação Ambiental, multiplicando e frutificando impactos 

positivos significativos no fortalecimento de ações de indivíduos e entidades. 

Apresentando suas propostas dentro das políticas de gestão do Município, a equipe da 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), participa da reunião, explanando os assuntos listados no 

quadro (Figura 7). Desta forma, os participantes são orientados a repassar as informações às 

equipes das escolas, com sugestões de como, cada estratégia ou demanda, pode ser explorada 

pelas escolas em suas vivências. 
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Figura 7 – Propostas da SEMA relacionadas à Educação Ambiental 

 
            Fonte: Pauta da Reunião da Rede de EA (ANEXO D). 

 

 

Bolo verde, bolo de laranja, pão de milho e pasta de ricota com PANCs, água 

com hortelã e água com laranja, cada detalhe organizado com muita dedicação 

pelos responsáveis do espaço, CEMEA, cada item preparado no local. Nos 

detalhes da organização da mesa, as toalhas floridas, as xícaras de porcelana 

mostram a essência do cuidado e do aconchego daquele encontro, naquele 

espaço. (NOTAS DE CAMPO) 

 

 

Figura 8- Registros da primeira reunião da Rede de EA em 2019 
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        Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

 

Após uma longa tarde, os desejos de um bom ano de trabalho a todos, com a 

valorização do contato com a natureza em todas as escolas no 

desenvolvimento das práticas de educação ambiental. A reunião se encerra em 

uma corrida contra o tempo, já eram 17h e a reunião deveria se encerrar. Nem 

todos os assuntos puderam ser expostos, mas talvez seriam apenas mais alguns 

avisos. O próximo encontro da Rede previsto para o mês de agosto, até lá, 

como cada escola irá se envolver neste processo de Educação Ambiental? 

(NOTAS DE CAMPO)  

 

3.1.2.  A segunda reunião com os professores disseminadores da Rede de EA 

 

Seguindo a caminhada da Rede em 2019, os professores da Rede de Educação 

Ambiental participaram do Seminário Municipal de Meio Ambiente, parte da programação da 

Semana de Meio Ambiente, na primeira semana do mês de junho. E ao iniciar agosto, a segunda 

reunião da Rede, reúne os professores em uma das escolas que fez parte do campo desta pesquisa, 

e Escola do Caracol, apresentada em detalhes no Capítulo 4. A escola que faz parte da Rede 

Municipal de Ensino, atende crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

 

Os professores do grupo, estão nos fundos na escola, no amplo pátio de terra 

e grama, sentadas embaixo de uma sombra acolhedora neste dia de calor de 

inverno, típico de Campo Bom antecedendo uma boa chuva nos próximos 

dias. Em conversas anteriores, já havíamos falado sobre a importância desses 

momentos e da importância do espaço na motivação das práticas dos 

professores. A escola deixou tapetes das mais variadas cores, formatos e tipos 

de estrutura, embaixo da árvore mais frondosa do pátio da escola. A história 

“Sapiente, o sapo sabido”, de autoria de Gládis Pedersen, recebeu a todos os 

participantes com um pequeno cenário e a leitura da história, que passava uma 



62 
 

 

 

mensagem sobre a preservação dos recursos naturais. A escola mantém um 

espaço com a horta vinculada ao projeto de inglês que atende alunos do Ensino 

Fundamental que permanecem na escola em período integral, apresentado o 

desenvolvimento da proposta ao longo deste ano, as responsáveis pela 

proposta expuseram na árvore, algumas fotos da horta e das ações realizadas. 

Em relato na reunião, inicialmente houve a dúvida se horta e língua inglesa 

poderiam estar em uma mesma proposta. Dúvida provinda do que permanece 

enraizado dos seres humanos, desde a fragmentação do conhecimento e 

instauração das dicotomias. A possibilidade de caminhar e sentir as práticas 

da proposta, favoreceram as compreensões do entrelaçamento e grandiosidade 

de inovar as práticas com a conexão das temáticas. (NOTAS DE CAMPO. 

Agosto/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Registros fotográficos da segunda reunião da Rede de EA em 2019 

 
         Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

Houve alguns comunicados gerais, como o aviso de entrega de novos coletores de 

resíduos recicláveis para as escolas e comunicados sobre algumas ações que estão se 

desenvolvendo, por exemplo, as escolas foram convidadas a visitar o projeto Dourado em sua 

escola sede, para uma oficina sobre o cuidado com as águas. Foram avisadas datas de coleta 

seletiva e que ocorrerão obras na usina de reciclagem, itens que constam na pauta do encontro, 

em ANEXO E. A reunião se encerrou com a apresentação de experiências que desvendam 

curiosidades sobre fenômenos naturais, como a refração da luz e a formação da neblina e outras 

experiências apresentadas por uma professora do CEMEA. É muito comum observar-se as ações 
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relacionadas à Educação Ambiental com foco nas disciplinas relacionadas às Ciências, como já 

apontado por Carvalho (2008). 

 A oportunidade de a escola apresentar o inglês como parte da prática, abre espaço para 

esta discussão, por mais dicotômica que ainda se apresente, mas como um caminho na ampliação 

da visão quanto às percepções da abrangência da Educação Ambiental. Segundo Carvalho (2008, 

p.29) “É sob o domínio de uma tradição naturalista e cientificista, advinda das ciências naturais, 

que emerge o campo ambiental”. A autora enfatiza que apesar do debate ambiental buscar outros 

rumos “continua fortemente marcado pela herança naturalista que subsume o meio ambiente à 

natureza e, esta, como espaço do natural em contraposição ao mundo humano”. O educador 

ambiental é desafiado frente aos variados contextos encontrados. 

Consideremos também VOZES que relatam seu papel solitário no espaço escolar, em 

que o sentimento de pertencimento à Rede, esmorece assim que retornam às escolas e encontram-

se sozinhos com um projeto de Educação Ambiental que nem sempre é acolhido pela maioria do 

grupo, colocando a Educação Ambiental em um departamento isolado. Da mesma forma que 

algumas VOZES ao longo da reunião, comentam que ali estão pois não havia outra pessoa 

disponível na escola naquele dia, apenas representando a escola. Sobre este ponto, Guimarães et 

al. (2009, p.60), ressaltam a importância quanto a formação das redes de Educação Ambiental, 

na busca por manter os educadores motivados, afirmando que nas redes: 

 

 [...] reside uma potencial alternativa de romper o isolamento destes 

educadores ambientais em suas escolas, assim como nos coletivos educadores 

que se constituem, de torná-los partícipes de um movimento coletivo que 

propicia a interconexão desejada de uma realidade local contextualizada, em 

uma perspectiva ampliada para o desenvolvimento de suas ações educativas. 
 

Com alguns desafios, obstáculos e conquistas, o emaranhado de fios dessa malha está 

em constante movimento, uma teia sensível que agarra o que por ela passa e enovela em seus 

fios, com um propósito forte de incluir a Educação Ambiental nas vivências escolares, 

possibilitando espaço para todos.  Olabarriaga; Sanzhez (2010, n.p.), fazem considerações 

importantes sobre a organização das redes: 

 

As redes não substituem as organizações piramidais e não são alternativas 

viáveis para todos os tipos de organizações e objetivos.  É impensável uma 

igreja ou um exército com a organização horizontal.  No entanto, as redes são 

estruturas adequadas a todos os objetivos de empoderamento e emancipação 

da sociedade, o que explica o interesse que têm para os educadores ambientais, 

comprometidos com a consolidação de cidadania local e planetária. 
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A Rede de EA enquanto malha se expande ao passar do tempo com o desenvolvimento 

de cada iniciativa, desde a trilha da mata leste, o Seminário Regional de Educação Ambiental, 

o projeto Dourado, o CEMEA, o Projeto Monitores Ecológicos, as políticas de Meio Ambiente, 

a parceria do COMITESINOS. Cada iniciativa e o envolvimento de cada pessoa fortalecem a 

constuição da malha.  

O caminho percorrido para conhecer a história da Rede de EA desde os primeiros 

movimentos, até o período atual, apontou uma série de envolvidos (pessoas, instituições, 

lugares, coisas...) conectados por sentidos que se constituem à cada passo dado. Da mesma 

forma, essas e outras iniciativas voltadas a Educação Ambiental foram legitimadas, garantindo 

a sua aplicação nos espaços escolares do Município, quando consolidadas nas estratégias 1, 2 e 

5, da Meta 21 do PME, citados no Quadro 1 (p. 33).  

 A Educação Ambiental se desenvolve em Campo Bom em uma dinâmica que se 

modifica a cada ano como uma verdadeira malha, um tecido de fios que se entrelaçam e 

permitem espaço para receber novos fios, todos próximos compondo uma grande malha. Seus 

fios são os caminhos percorridos pelas pessoas, pelas instituições, pelos não-humanos, pelos 

projetos que estiveram presentes nessa trajetória, marcando sua existência e contribuindo para 

que o tear se mantenha ativo e maleável. A metáfora da malha permitiu a ampla visão e 

entendimento da Educação Ambiental em Campo Bom, desde seus primeiros fios. 

O próximo capítulo, se destina a contar essa história, onde aquilo que é instituído ganha 

vida, é incorporado, recebendo e produzindo também novos sentidos. As crianças envolvidas 

em um processo de construção e principalmente desconstrução das práticas, com a Educação 

Ambiental entrelaçada nas demais propostas de aprendizagens. 

 Na sequência deste texto, são apresentadas as três escolas que complementaram o 

campo desta pesquisa e junto delas novas indagações.  

Para elucidar os detalhes das práticas da escola da infância, sentiu-se necessário buscar 

ferramentas partindo da metáfora da malha e que permitissem uma clara visão e análise das 

observações. Na pesquisa de campo, percebemos que as práticas encontradas insistiam e 

persistiam em escapar ao institucionalizado. Em Gallo (2013), encontram-se, adaptadas ao 

campo da Educação, as concepções da lógica arborescente e rizomática, a última é análoga à 

noção de malha em Ingold. Porém, dialogar com essas concepções permite apresentar com 

clareza as especificidades encontradas nas práticas espontâneas, que surgiram com força no 

campo, ao mesmo passo em que são vistas como complementares das ordens institucionalizadas 

pela lógica arborescente.  
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4. A RELAÇÃO ÁRVORE E RIZOMA: LUGARES, PRÁTICAS E SENTIDOS  

 

Os conhecimentos provindos da necessidade de interpretação da realidade, por parte dos 

seres humanos, segundo Gallo (2013), se deram inicialmente em torno da filosofia, que se 

especializou a ponto de se ramificar e dar origem a distintos campos e áreas de conhecimento, 

originando as fragmentadas disciplinas. Com a profunda especialização se tornaram cada vez 

mais independentes umas das outras. Segundo o autor, desta forma, a Filosofia estaria como o 

tronco da “árvore do saber”, que adubada pela curiosidade do humano, desenvolveu galhos com 

as especializações, ligadas pelo tronco, porém apontando para distintas direções e nutrindo-se 

independentemente. Da mesma forma, a necessidade capitalista de constante renovação e 

ampliação tecnológica para aumento de produção, contribui para a especialização do 

conhecimento. 

A complexidade da atualidade não permite que a realidade seja vista a partir desses 

fragmentos, e desta forma a interdisciplinaridade apresenta-se como uma estratégia transpondo 

as fronteiras das ciências, articulando saberes (ELALI; PELUSO, 2017), retomando que “A 

filosofia positivista do século XIX estabeleceu como critérios de cientificidade leis e objetos 

próprios e exclusivos a cada área de conhecimento”(p.227). Esse modelo de padrões rígidos e 

fragmentados já não se ajusta mais com uma sociedade que impõe a necessidade de articulação 

dos saberes. 

 Gallo, rebusca conceitos de Deleuze e Guattari na forma de “deslocamentos” ao campo 

da educação. Dentro dos quatro deslocamentos citados, repensando o modelo hierárquico da 

árvore, fazemos referência ao deslocamento de “rizoma”. Semelhante à malha, o rizoma remete 

às suas “inúmeras linhas fibrosas, que se entrelaçam e se engalfinham, formando um conjunto 

complexo”, com inúmeras possibilidades de conexões, rompendo com a hierarquia estanque 

(GALLO, 2013, p.76). Nesta abordagem o autor indica que o interdisciplinarizar é a tentativa de 

costurar saberes historicamente fragmentados, atentando para a dificuldade deste processo. A 

interdisciplinaridade não elimina os conhecimentos específicos sustentados pela fragmentação, 

diferente disso, contempla os conhecimentos em uma reflexão comum perpassando-os, como 

indica a transdisciplinaridade, segundo Elali; Peluso (2017). 

Outro deslocamento utilizado por Gallo, se refere a “literatura menor” para “educação 

menor”. Afirma que os planos, Políticas Públicas em educação, parâmetros e diretrizes, a 

constituição e a LDB, representam a educação maior que quer se instituir e fazer acontecer, a 

educação dos grandes projetos. Contrário a isso, a educação menor está “expressa nas ações 
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cotidianas de cada um” (p.61). Afirma que todas essas políticas “estão sempre a nos dizer o que 

ensinar, como ensinar, para quem ensinar, por que ensinar”, como uma máquina reguladora para 

a aprendizagem.  

Desta forma, é possível compreendermos o estudo a partir da Rede-rizoma, ao 

observarmos pela perspectiva da educação menor, onde vemos os movimentos, os fluxos, as 

práticas incorporadas e vivas. Ao observarmos através da educação maior, vemos a Rede-árvore, 

em que os nodos são estabelecidos por instituições formalizadas.  

Não há garantias de uma aprendizagem em série, “na educação menor todo ato adquire 

valor coletivo” (GALLO, 2013, p.68), portanto o valor adquirido pelas coisas é coletivo, assim 

como o fracasso, da mesma forma que as ações não estão centradas em um ou em outro: 

 

A educação menor é rizomática, segmentada, fragmentária, não está 

preocupada com a instauração de nenhuma falsa totalidade. Não interessa à 

educação menor criar modelos, impor caminhos, impor soluções. Não se trata 

de buscar a complexidade de uma suposta unidade perdida. Não se trata de 

buscar a integração de saberes. Importa fazer rizoma. Viabilizar conexões e 

conexões; conexões sempre novas. Fazer rizoma com os alunos, viabilizar 

rizomas entre os alunos, fazer rizomas com os projetos de outros professores. 

(p.68) 

 

Independente dos conceitos atribuídos, entrelaçar concepções e atribuições da Educação 

Ambiental na etapa da Educação Infantil movimenta as instituições de educação nas interações 

diárias dos profissionais, crianças, comunidade, enfim, todos os envolvidos. Como um rizoma, 

incorporando os processos além das normatizações e constituindo práticas. Segundo Tiriba 

(2018), as crianças passam horas de seus primeiros anos de vida, diariamente, nas escolas de 

Educação Infantil. Esta etapa da Educação Básica permite um contexto de “interações humanas, 

as instituições são lugares da diversidade, de encontro e confronto de infinitas formas de sentir e 

viver a vida” (TIRIBA, 2018, p. 35).  

Como vimos ao longo da história da Educação Ambiental em Campo Bom, a Rede de 

Educação Ambiental se constituiu aos passos de cada ser envolvido e a partir dos vínculos 

estabelecidos com as coisas relacionadas a essas vidas, sendo elas humanas e não humanas. A 

imponência das montanhas, metáfora utilizada nos primórdios do capítulo, transmuta-se para a 

imponência de um Rio que com sua importância para a sobrevivência de espécies humanas e não 

humanas, moveu olhares, criou movimentos como o COMITESINOS, que pela preservação das 

águas, movimentou iniciativas que levaram a constituição da Rede de EA. As necessidades 

humanas de dependência dos recursos que o compõem, tornam-no um organismo vivo, que 
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guarda e sustenta vidas. Não apenas uma grande fonte de água, mas o habitat de inúmeras 

espécies, guardião de alimento, o sustento de muitos. A natureza de vidas humanas e não 

humanas entrelaçadas na interdependência de proteção e cuidado, iniciando inúmeras conexões, 

desfazendo e refazendo novos ramos desse rizoma, que se dirige ao âmbito escolar 

independentemente de uma estrutura piramidal de organização. Mas, que ao mesmo tempo, é 

também mobilizada e consolidada pelo movimento que institui, por exemplo, a partir do PME. 

A relação de tantas histórias, de humanos, não humanos e coisas na constituição dessa 

Rede, transborda a metáfora de uma árvore que sustenta. Essa Rede-árvore não se desenvolveria 

com tal magnitude sem o minucioso desenvolvimento de seus rizomas. Rizomas que segundo 

Deleuze & Guatari (1980), representam as inúmeras linhas e não as formas. Linhas que fazem 

contato com raízes próximas, que mudam de direção em seu processo de desenvolvimento, o 

rizoma se abre, expande e se multiplica, sem espaço para compartimentos restritos de 

especificidades. O rizoma simboliza o inconsciente, as suas ligações não conectam uma nova 

raiz ou o final dela, mas partem de sua extensão, do meio, entre.  

As iniciativas que por hora não passavam de satisfação pessoal, necessidade de cuidado, 

pequenas iniciativas, se expandiram alcançando raízes de outras árvores, anulando a centralidade 

da ação. A Rede-árvore, representada pela institucionalização, uma proposta central e 

orientadora é tomada de rizomas quando chega nas escolas e ganha outras dimensões. A Rede-

rizomática, ou Rede-rizoma, acontece independentemente de uma instituição centralizadora, 

pode continuar a se expandir. Galhos podem ser quebrados, mas o enraizamento forte pode fazer 

brotar novos galhos nessa árvore, porém a árvore por si só, sobrevive por pouco tempo se seus 

rizomas forem arrancados. A Rede-Árvore e Rede-Rizoma são uma só, interdependentes, até 

mesmo porque os rizomas são a árvore, uma parte fundamental para sua sobrevivência. 

“Um rizoma pode ser quebrado, quebrado em qualquer lugar, retomando, seguindo uma 

ou outra de suas linhas e seguindo outras linhas.” (DELEUZE; GUATTARI, 1980, p.16). 

Segundo os autores, o modelo de rizoma, põe fim em uma hierarquia dominante, abrindo espaço 

ao pluralismo, “o rizoma não parte de UM e não gera DOIS, TRÊS [...] ele não tem começo nem 

fim, mas sempre um meio pelo qual ele empurra e transborda” (p. 31), assim como a Rede de 

EA que se sustenta entre diferentes constituições, formada por uma relação entre sujeitos e 

objetos,  passando por gestões de administração municipal, anos de continuidade, com propostas 

e interesses particulares e comuns. 

As práticas educativas atuais, colocadas em departamentos isolados, que se obrigam a 

uma conexão na interdisciplinaridade, em pequenos pontos isolados, quando pensadas 
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transversalmente e de forma rizomática, segundo Gallo (2013) transformam os campos de 

saberes abertos, “com horizontes, mas sem fronteiras, permitindo trânsitos inusitados e 

insuspeitados.” 

Foram apresentadas, no capítulo anterior, as duas reuniões de 2019 com os professores 

representantes das escolas, possíveis articuladores da efetivação da Educação Ambiental nos 

espaços escolares. A Rede de Educação Ambiental enquanto uma malha de fios entrelaçados, 

comparados a raízes que seguem caminhos independentes, ora se cruzam e se separam.  

 

4.1. CAMINHOS METODOLÓGICOS: AS CATEGORIAS DE SENTIDO-PRÁTICAS 

COM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SUAS ARTICULAÇÕES 

COM A INFÂNCIA, A ESCOLA E A COMUNIDADE.  

 

Esta etapa da pesquisa, possibilitou um maior aprofundamento nas questões 

relacionadas à infância, considerando à criança o direito de acesso a práticas de Educação 

Ambiental, desvendando como as escolas de Educação Infantil articulam suas propostas.  

Para distanciar meu olhar enquanto professora da Rede Municipal de Ensino, busquei 

inspirações em pesquisas com a infância, para seguir contemplando aquilo que passa 

despercebido em uma prática rotineira. Em Corsaro (2011) um estudo sobre a cultura de pares, 

em ambientes Pré-escolares nos EUA e Itália é utilizado a etnografia como método, efetuando 

observações prolongadas e intensas nos ambientes escolares. A partir de sua pesquisa, constatou 

que, enquanto adulto, precisou ser aceito no “mundo infantil”. Desta forma o autor cita ter usado 

o método “reativo”, permanecendo sentado no espaço de interação das crianças, aguardando 

que elas o convidassem a participar, o autor ressaltou essa atitude, considerando que as crianças 

associam o adulto com aquele que está no espaço para fazer perguntas, dar conselhos e chamar 

atenção na relação de conflitos. Esse é um desafio para os pesquisadores com crianças, da 

mesma forma, quando o pesquisador precisa interferir o mínimo possível no ambiente. 

Atuar na Educação Infantil contrapõe aspectos positivos e desvantagens enquanto 

pesquisadora, ao tempo em que conhecer as rotinas facilita o envolvimento com o campo, é 

necessário buscar estratégias de distanciamento para a observação atenta. Como Corsaro 

(2011), no campo de pesquisa precisei observar cada espaço em sua singularidade, traçando 

estratégias a partir do que me era disponibilizado. A permissão da equipe responsável pela 

escola e desejos de “boas-vindas” não foram suficientes para que me sentisse à vontade no 

campo. Havia o receio de minha presença como pesquisadora modificar a fala e prática dos 

profissionais. Já com as crianças, eu poderia entrar na brincadeira naturalmente.  
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Neste momento da pesquisa, busquei inspirações na etnografia, que segundo Oliveira 

(2013, p.71) “pressupõe não uma coleta, mas sim uma construção dos dados [...] A etnografia 

demanda a capacidade de compreender o que os outros pensam sobre o mundo, sobre si mesmo 

e, por que não?, sobre o pesquisador e o que ele está fazendo em campo”. O mesmo percebeu-

se na etapa anterior, acompanhando as reuniões da Rede e seguindo os passos na construção da 

escrita dessa história, as falas das pessoas me pareciam carregadas por corresponder a 

desejabilidade social, ou seja, corresponder ao que era esperado como resposta aos 

questionamentos. 

Ainda completando a magnitude de uma pesquisa, ao utilizar de inspirações 

antropológicas, como é o caso da etnografia, Oliveira (2013) aponta que se emprega da 

percepção do pesquisador e é “no ato de escrever que nosso pensamento produzirá um 

discurso”. O autor apresenta a pesquisa antropológica a partir do olhar, ouvir e escrever no 

caminho da pesquisa, com esse olhar munido de conhecimentos prévios e teóricos, aferindo ao 

pesquisador o desafio de captar os sentidos que os sujeitos atribuem à suas ações cotidianas. 

A etnografia do cerne intui a descrição dos povos, segundo Ingold (2016), a partir de 

uma imersão em sua cultura e não apenas com a descrição superficial de seus hábitos. Dessa 

forma, a etnografia tem sido utilizada no campo da educação não como um método, mas 

emprestando os preceitos que a fundamentam, considerando a “educação como uma prática 

cultural” (OLIVEIRA, 2013, p.74) e com esse distanciamento, evitando erros metodológicos. 

Este movimento representa o que foi utilizado para entender como a Rede de EA chega até as 

escolas, precisei acompanhar ações, dialogar e analisar documentos que foram surgindo ao 

longo do campo. 

Nos primeiros contatos com o campo, percebi que as práticas dos professores muitas 

vezes ficam camufladas, sem relação direta e explícita à Educação Ambiental, talvez por 

desconhecimento dos mesmos, ou pela dificuldade em perceber a abrangências das ações neste 

campo. Neste sentido, encontramos em Demo (2009) inspirações metodológicas a partir de uma 

pesquisa que buscava compreensões relacionadas à felicidade: 

 

O questionário fechado será aplicado uma vez só, não permite conversa 

paralela, insiste em condições aleatórias e acéticas. A entrevista aberta poderá 

ser repetida até se ter a sensação de que o problema foi bem abordado. É 

possível que o entrevistado prefira falar de felicidade em outra hora ou em 

outro lugar, o que permitiria tratar a questão de modo menos artificial e 

forçado, deixando a pessoa à vontade. Já é difícil falar de felicidade. Será tanto 

mais se a situação da coleta de dados se tornar estranha e compelente. A 

informação qualitativa é, assim, comunicativamente trabalhada e 

retrabalhada, para que duas condições sejam satisfeitas: do ponto de vista do 
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entrevistado, ter a confiança de que se expressou como queria; do ponto de 

vista do entrevistador, ter a confiança de que obteve o que procurava ou de 

que realizou a proposta. (p.35) 

 

As palavras-chave que categorizaram o campo de pesquisa, ressoavam em cada lugar 

expressando os sentidos atribuídos às práticas em Educação Ambiental e, desta forma, 

tornaram-se elemento chave na compreensão dos sentidos da Educação Ambiental através das 

estratégias adotadas em cada espaço escolar. 

Buscou-se contemplar a percepção da comunidade, moradores locais, na percepção do 

lugar a partir do que consideraram importante abordar, em diálogo aberto sobre o seu lugar de 

moradia. Foram ao menos dois atores externos à escola (moradores do bairro) em cada região, 

selecionados por indicação na medida em que eram seguidas as práticas nas escolas. No diálogo 

com a comunidade, a história do lugar se sobressaiu a qualquer outro aspecto, as dificuldades, 

conquistas e a construção do lugar, mostram marcar a identidade daqueles moradores que há 

anos vivem o lugar. 

A história da Rede de Educação Ambiental ressalta a constituição do vínculo afetivo 

entre os envolvidos, o ambiente (espaço-lugar) e suas ideologias, conduzindo à pesquisa a 

valorização desses aspectos, encontrando nas metodologias a partir da percepção fundamentos 

que embasem esta ideia. Nesse contexto, busquei em pesquisas do campo da psicologia 

ambiental, relacionadas à educação, como em Marin, Torres Oliveira; Comar (2003), “outro 

resgate reflexivo que se faz necessário é o que se refere ao papel da memória na percepção, o 

que em nosso contexto, que se ancora na relação do ser humano com o ambiente, invoca 

inevitavelmente a topofilia”, conceito que serviu de base em reflexões de Tuan considerando 

os vínculos estabelecidos pelo ser humano com o ambiente, através dos atributos que compõem 

este lugar. 

Marin, Torres Oliveira; Comar (2003) apontam que pesquisas que se baseiam na 

percepção ambiental para estudos quanto à Educação Ambiental, em grande parte utilizam de 

levantamento de conceitos de meio ambiente e referente a fenômenos e problemas ambientais: 

 

Essa visão nos leva à preocupação de que os referidos estudos acabem por 

provocar ações de educação ambiental puramente embasadas no tratamento 

dos conceitos, ou sejam, de caráter informacional, baseadas na transmissão de 

informações científicas sobre os fenômenos e os componentes do meio 

natural. 
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A partir da complexidade dos fenômenos perceptivos, os autores reforçam que não 

seriam possíveis entendimentos por caminhos puramente conceituais, como abordado 

anteriormente a partir de Tuan. Desta forma, Marin, Torres Oliveira; Comar (2003) completam: 

 

procuramos entender a importância das imagens construídas pelo ser humano 

a partir da sua relação com o meio, e de outros aspectos que julgamos 

profundamente ligados a esse fenômeno: a biofilia e a topofilia, significando 

a ligação do ser humano com as outras formas de vida e a atração por 

componentes físicos do ambiente, respectivamente. A primeira caracteriza-se 

por ter uma base mais biológica, instintiva, enquanto que a segunda é 

visivelmente marcada por aspectos culturais como afetividade, memória e 

experiência interativa.   

  

4.2. COMPREENSÕES DO CAMPO: A ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEIS) DE CAMPO BOM 

 
Todos os espaços da instituição de Educação Infantil educam. [...] Desde o 

hall de entrada, os corredores, a cozinha, o refeitório, os banheiros e as salas 

de atividades múltiplas até os pátios internos e externos, o princípio norteador 

de sua organização é convidar as crianças a estar neles, a acolhê-las, a permitir 

estar junto uns com os outros. Em todos eles, destacam-se as necessidades 

afetivas, fisiológicas, de autonomia, de movimento, de socialização, de 

descoberta, de exploração e conhecimento que elas possuem. Portanto, todos 

esses espaços e ambientes devem facilitar o crescimento infantil em todas as 

suas potencialidades, respondendo às necessidades da criança de se sentir 

completa em termos biológicos e culturais. (HORN, 2017. p.33) 

 

Campo Bom possui atualmente 23 escolas de Educação Infantil na rede pública e 20 

Escolas de Ensino Fundamental. Para que se mantenha uma estrutura comum de Rede de 

Ensino, estas seguem documentos que definem critérios e estabelecem uma organização 

comum destes espaços, os “Parâmetros indicadores de qualidade das EMEIs de Campo Bom” 

foram organizados a partir de “Critérios para um atendimento em creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças” (BRASIL, 1997) que baseiam-se em direitos de toda 

criança, para organização dos espaços escolares oferecendo atendimento adequado. 

Desta forma, os Parâmetros indicadores consideram que as crianças têm direito:  

 

Um espaço organizado, aconchegante, seguro e estimulante, durante sua 

permanência na escola; à brincadeira; à alimentação saudável; ao 

desenvolvimento de sua identidade; à proteção, ao afeto e à amizade; ao 

desenvolvimento da curiosidade, da imaginação e da capacidade de expressão. 

(CAMPO BOM, 2016, p.1). 
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O Regimento Escolar Municipal de 2018, é outro documento que estabelece 

parâmetros de organização da estrutura física, administrativa e Pedagógica das escolas, assim 

como a configuração dos Níveis de organização das turmas:  

  

NÍVEL FAIXA ETÁRIA MODALIDADE 

NÍVEL I 4 (quatro) meses de idade até 1 (um) ano incompleto Creche 

NÍVEL II completos 1 (um) ano até 31 de março do ano letivo vigente Creche 

NÍVEL III completos 2 (dois) anos até 31 de março do ano letivo vigente Creche 

NÍVEL IV completos 3 (três) anos até 31 de março do ano letivo vigente Creche 

PRÉ 1 completos 4 (quatro) anos até 31 de março do ano letivo vigente Pré-Escola 

PRÉ 2 completos 5 (cinco) anos até 31 de março do ano letivo vigente Pré-Escola 

Fonte: Adaptado de Campo Bom (2018b) 

 

As três escolas que fazem parte da pesquisa de campo, atuam na modalidade Creche e Pré-

escola, atendendo aos 6 níveis. Em se tratando de Educação Infantil, o Regimento Escolar do 

Município de Campo Bom, apresenta alguns objetivos, apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Objetivos da Educação Infantil do Município de Campo Bom 

Objetivos 

Oferecer a Educação Infantil como função diferenciada e complementar à ação da família, o que implica 

em uma permanente e articulada comunicação entre estas. 

Disponibilizar às crianças um ambiente acolhedor, estimulante, desafiador, respeitando os seus níveis 

de desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicossocial, bem como as suas diferenças 

Desenvolver vivências que permitam expressar emoções, pensamentos, sentimentos, desejos, 

ampliando a criatividade e criticidade, estabelecendo relações sociais e vínculos afetivos 

Garantir a educação de crianças com necessidades educacionais especiais em conjunto com as demais 

crianças, assegurando-lhes a permanência na escola numa perspectiva de educação inclusiva  

Oportunizar a pesquisa, a observação, a discussão e a exploração do meio em que estão inseridos,  

 fim de desenvolver uma consciência ecológica de preservação e cuidado do ambiente como um todo. 

 

Proporcionar a construção da identidade pessoal e coletiva e o conhecimento da diversidade étnica e 

cultural 

Oportunizar a formação continuada aos profissionais que atuam na educação infantil, através da 

participação em reuniões, cursos, seminários e encontros para estudos. 

Fonte: Adaptado de CAMPO BOM (2018 b, p.07) 
  

A partir destes objetivos e da Proposta Curricular Municipal, que segue as orientações da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a partir dos eixos estruturantes “interações e 

brincadeiras”, cada escola organiza o seu Projeto Político Pedagógico (PPP). Este documento 

é único para cada espaço, contemplando as especificidades do local e orientará as práticas 

desenvolvidas. O acesso ao PPP de cada uma das escolas estudadas, surgiu ao longo do campo 

de pesquisa, como suporte para conhecer a história e dados importantes de cada, por sugestão 

das equipes diretivas. 

Quadro 2-Níveis de organização por faixa etária segundo Regimento Escolar Municipal 



74 
 

 

 

4.3. APROXIMANDO O OLHAR PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAMPO BOM 

 

Ela sente, mas suas sensações não estão localizadas no espaço. A dor está aí 

simplesmente, e ela lhe responde chorando; não parece que ela a localiza em 

uma parte específica de seu corpo. Apenas por um curto tempo, os homens, 

quando crianças, conheceram como é viver em um mundo não dualista. 

(TUAN, 2015, p. 25) 

  

As crianças não brincam de brincar, brincam de verdade, dizia o poeta Mário Quintana. 

Aproximar-se das crianças é estar em um espaço de expressão da realidade enriquecida pela 

fantasia. Entrar nos espaços da infância foi um momento muito prazeroso desta pesquisa. 

Chegando em cada escola, com o intuito de acompanhar as ações desenvolvidas com 

Educação Ambiental a partir da Rede de EA do Município, partiu-se do questionamento acerca 

da presença de um participante da Rede e as formas com as quais este atuava na escola 

disseminando suas práticas. Inicialmente todas as escolas declararam possuir um representante. 

Porém, logo nos primeiros meses do ano, se afastaram da Rede. Os motivos de tal afastamento 

apareceram relacionados à redução de carga horária em uma das escolas e nas outras duas, à 

chegada da aposentadoria. Até que as escolas se organizassem com a substituição do 

representante, a Educação Ambiental ficou a cargo de todos os professores, em suas ações 

individuais com cada turma. Apenas uma das escolas, iniciou um projeto com um novo 

responsável.  

Neste momento da Rede-árvore desenvolvem-se novos rizomas, mantendo-a viva. A 

ocasião de troca de representante da Rede de EA, não interrompe as ações de Educação 

Ambiental em nenhum dos espaços, se expande para todos os profissionais, sem a centralidade 

da orientação de um representante. 

“PROJETO” é a forma como as três escolas se referiam as ações de Educação 

Ambiental até o início de 2019, cada representante com seu projeto, aplicando com um grupo 

de crianças. Segundo as VOZES dos três espaços escolares, a orientação recebida nas reuniões 

da Rede de EA é que cada escola desenvolva um projeto com EA. Na voz de algumas pessoas, 

o projeto com os monitores ecológicos, representa a proposta da escola. A forma como a 

informação é recebida, também se associa ao que cada escola está habituada a desenvolver. Ao 

longo do campo muitas das propostas dos professores e das escolas se apresentaram através de 

projetos. 

A troca de representante, possibilitou que se percebesse as diferentes faces e 

concepções de Educação Ambiental em cada espaço, a partir de cada profissional da escola. 
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Desta forma, segui-se o campo a partir da observação dos profissionais que considerassem 

aplicar a Educação Ambiental em suas práticas com a turma de atuação ou através de projetos, 

seguindo o que cada espaço escolar oferecesse ao longo das conversas e observações. 

 Foi de grande importância considerar distantes as concepções de Educação Ambiental 

dos envolvidos com a escola, das minhas concepções, já nutridas com conhecimentos prévios 

e embasadas em múltiplas abrangências. Isso, permitiu perceber o que os profissionais das 

escolas concebem enquanto Educação Ambiental e a possibilidade de valorização das práticas 

para que possam ser potencializadas.  

O acesso às escolas se deu inicialmente a partir da equipe diretiva, diretora e 

coordenadora pedagógica, com explanação da metodologia do campo e ouvindo as suas 

concepções frente a temática, assim como indicações das práticas da escola, professores e 

demais formas de envolvimento da escola com a comunidade local. Cada equipe diretiva relatou 

os projetos que ocorriam na escola envolvendo Educação Ambiental. Em outros momentos 

retornava ao campo para solicitação de assinaturas ou retirada de algum registro e em cada  

retorno ao campo, ouvia “venha observar tal coisa, acho que isso pode ser interessante para 

tua pesquisa quanto a Educação Ambiental”, como no convite à observar um espaço 

recentemente organizado no pátio da escola com elementos da natureza (cascas, sementes, 

galhos, folhas, etc.) 

Desta forma, seguindo as dicas dos atores, os momentos de interação elencados pelas 

três escolas foram a festa da família e a feira de Ciências, como eventos que ocorrem uma vez 

no ano e recebem a comunidade. Uma das escolas declarou envolver os familiares em um 

mutirão de organização da escola. Estes momentos foram acompanhados presencialmente e 

através de fotografias expostas no blog da escola, ou disponibilizadas pela equipe diretiva ao 

longo do campo de pesquisa. Por vezes, através da fala dos envolvidos é exposto seu olhar a 

partir de suas concepções, portanto, as fotografias foram um suporte necessário para contemplar 

as percepções dos envolvidos em diálogo com as percepções enquanto pesquisadora. “A 

percepção não apenas decodifica estímulos, linearmente, mas reflete a estrutura do nosso corpo 

frente ao entorno, em contextos sociais, culturais e afetivos múltiplos” (NOBREGA, 2008, p. 

144). Nobrega, aborda percepção a partir de Merleau-Ponty as falas dos atores, carregadas dos 

significados que construíram e foram constituídos a partir das práticas em Educação Ambiental 

por vezes se contrapunham às minhas percepções. Observar as fotografias permitiu que se 

pudesse refletir sobre esse encontro. 
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Em cada escola, foram realizadas quatro visitas de campo, assim foram nomeadas as 

idas à campo informalmente para os envolvidos da escola. Em cada uma delas, um propósito 

foi estabelecido, inicialmente com a conversa com a equipe diretiva, a conversa com 

professores, acompanhar alguma prática previamente agendada e um momento organizado para 

a participação da comunidade. Cada momento se deu aleatoriamente, conforme andamento das 

observações em cada espaço, voltando o olhar para o que o espaço tivesse a apresentar. 

Percebeu-se um estranhamento inicial dos profissionais da escola, com a presença da 

pesquisadora, o que poderia gerar desconforto em expressar suas práticas naturalmente. Desta 

forma, adotou-se uma estratégia para aqueles profissionais que se expressam com mais 

tranquilidade através da escrita, sendo sugerido o relato escrito das práticas relacionadas à 

Educação Ambiental ao longo de 2019, assim como, suas percepções quanto ao envolvimento 

junto à comunidade. 

As visitas propunham um objetivo, mas o campo mostrou como seguir, o que seguir e 

o que buscar em cada espaço escolar. Cada escola se apresentou diferentemente, com práticas 

diversas, com concepções e percepções distintas frente à temática.  

Ao longo das observações da constituição da Rede de Educação Ambiental, percebe-

se que muito além das conexões estabelecidas, estas nem sempre estão correlacionadas. Por 

vezes, as ações desenvolvidas pelas escolas, mostram se desenvolver espotâneamente, em 

outros momentos as ações se atribuem ao que se estabelece enquanto um projeto previamente 

estruturado. Concomitante às políticas públicas Municipais, seminários e reuniões da Rede de 

EA, as escolas de Educação Infantil desenvolviam suas pedagogias, diariamente, cada um em 

seu espaço, conferindo um sentido local para esses processos. São as linhas e movimentos que 

compõem a trama, na sua dinâmica, não fixa, não linear e com fronteiras difusas. Na sequência 

do texto, são apresentadas cada uma das escolas a partir das categorias de sentido/práticas 

estabelecidas. 

 

4.4. A ESCOLA DO FOGO 

 
Uma toalha xadrez sobre pallets ao chão, no gramado verdinho da escola ao 

lado. Sobre a toalha xadrez as fatias de pão caseiro e o café com leite já servido 

na pequena caneca de aço. As crianças sentadas ao redor aproveitam o sol que 

ainda não arde na pele, como nos mais de 35°C que fez em Campo Bom neste 

dia. Cedo pela manhã, um café quentinho ao ar livre, sentados no gramado, 

abrindo aquele dia na escola (NOTAS DE CAMPO, outubro/2019)   

  

A descrição de uma fotografia recebida, de algo que aconteceu minutos antes de um 

dia de observação de campo, na escola do fogo. 
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Com capacidade para 80 alunos, a escola do fogo foi inaugurada no ano de 2008, 

passando a receber as crianças em 2009. A escola provém da necessidade de um bairro em 

desenvolvimento. O antigo loteamento passa a se constituir como bairro, após o ano 2000, 

quando terrenos foram sorteados. As primeiras casas foram construídas em meados de 2004 e 

depois disso o bairro muito cresceu. Segundo VOZES da comunidade, além dos terrenos 

sorteados junto à prefeitura, algumas áreas foram ocupadas por famílias e, a cada dia, mais 

pessoas passaram a habitar a região. 

  

Os primeiros moradores chegaram em meados de 2006, quando vim morar 

aqui, as chuvas formavam uma cachoeira, a água descia o morro até o arroio, 

tínhamos que colocar sacolinhas pra voltar para casa e não molhar os pés. Era 

tudo pedra e terra, uma terra vermelha, ou era muito pó, ou virava barro 

quando chovia, uma coisa muito feia. Hoje o ônibus entra no bairro em alguns 

horários, mas naquela época parava lá no início. Para receber asfalto, os 

moradores fizeram uma reunião com alguém da prefeitura, um vereador, e ele 

propôs que para ganharem o asfalto teriam que fazer uma pracinha no bairro. 

Nós moradores fizemos uma rifa e arrecadamos o dinheiro, construímos a 

pracinha e recebemos o asfalto. Os primeiros terrenos foram conseguidos por 

sorteio. A prefeitura abriu um loteamento, sorteou e os moradores de baixa 

renda puderam receber e pagar aos poucos, em prestações. Outra parte do 

bairro e composta por ocupações. Hoje o bairro cresceu muito. (NOTAS DE 

CAMPO – VOZ da comunidade) 

 

O progresso do bairro fica vinculado à chegada do asfalto, à construção das casas, ao 

acesso ao transporte público e o cuidado com as ruas e calçadas, como alguns dos fatores de 

relevância elencados por esta VOZ da comunidade. A distância da região em relação ao centro 

da cidade foi relatada como um fator de dificuldade, mas mesmo assim, a possibilidade de 

construção de uma moradia é tomada como motivo de apreço. A escola fica localizada em uma 

região central ao espaço do bairro, facilitando o acesso dos moradores. O bairro é distante em 

média 4km do centro da cidade, com acesso através de uma região em aclive, dificultando a 

caminhada, reforçando a necessidade de transporte. O espaço, percebido como ainda em 

desenvolvimento, reforça, aos poucos, a sua identidade. 

Uma VOZ representante da escola e da comunidade ressalta que muito ainda precisa 

ser desenvolvido para considerar que o bairro realmente cresceu. São poucas as linhas de 

ônibus, a coleta de lixo passa poucos dias e não chega à todas as regiões, provocando uma 

situação frequente e preocupante de queimadas de lixo. O tema é levado à escola para reflexão 

junto às crianças e disseminação de informações em suas casas. 
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As primeiras impressões nas visitas de campo, na escola, no ano de 2019, remetem ao 

mesmo ACONCHEGO da imagem descrita do café da manhã. Não diferente disso, a festa da 

família da escola do fogo, evento que acontece anualmente em todas as escolas do Município. 

 

Ao lado do portão um cesto com laranjas e maçãs, pelo que se percebe não 

são laranjas quaisquer, não são aquelas lustrosas e graúdas, pelo contrário, são 

pequenas, amareladas e com manchas escuras, devem ter vindo de alguma 

árvore de quintal. Duas árvores da frente da escola suportam um tecido 

amarrado, uma rede de embalo. Seguindo pelo pátio da escola encontramos 

uma mesa com uma panela cheia de barro e pequenos bonecos pela mesa. 

Logo atrás, há lenha e gravetos, estão posicionados, haverá brincadeira com 

fogo? A grande árvore de ingá macaco, na pracinha de areia, segura cordões 

e grandes folhas em branco, outras folhas são pinturas de artistas conhecidos. 

Logo abaixo mesinhas brancas de plástico apoiam pincéis e tintas. 

Caminhando mais um pouco, um caminho sensorial, organizado com caixas 

preenchidas por serragem, pedras pequenas e grandes, madeiras e farinha de 

milho. Assim a cada passo os pés podem sentir algo diferente. [...] A lateral 

do pátio tem um pequeno barranco coberto por grama, uma parte do chão com 

pedras e um suporte de varal fazendo uma cobertura com plantas trepadeiras. 

Logo ao lado uma cisterna, com uma torneira preta que escorre um pequeno 

fio de água quando aberta, segundo as professoras, serve para que as crianças 

brinquem livremente com água. Logo todos os convidados são chamados para 

um momento com dança [...] (NOTAS DE CAMPO. Maio/ 2019) 
 

A Figura 10, apresenta detalhes da organização do espaço antes da chegada dos 

convidados. A festa aconteceu em um sábado à tarde. Segundo os envolvidos da escola, a 

intenção de propor para os adultos as mesmas propostas oferecidas para as crianças permite a 

aproximação dos responsáveis e o reconhecimento das intenções da escola com cada prática. 

Assim como, as crianças, habituadas ao brincar com os elementos da natureza, podem orientar 

seus familiares nos procedimentos. 

 

Figura 10 - Detalhes nas possibilidades de participação da comunidade na festa da família 

 
            Fonte: Arquivos da escola do fogo (2019) 
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Na organização da festa que recebe famílias e comunidade, é perceptível o cuidado 

com os detalhes, pensando na interação de todos os presentes com o espaço escolar. Todos 

espaços da escola estão ocupados com propostas interativas, permitindo que vivenciem um 

pouco do que faz parte do dia-a-dia das crianças naquele lugar. A escola apontada, por uma 

VOZ da comunidade presente, como lugar de importância para a região, pela necessidade das 

famílias e pelo afeto demonstrado pelas crianças em sentirem-se à vontade em estar ali. 

A partir da pretensão de seguir a Rede de Educação Ambiental percebendo como ela 

chega à escola de Educação Infantil, o primeiro questionamento na aproximação à escola do 

fogo, no início do campo indagou “como a Rede de EA está presente, ou como as ações partindo 

dela, se desenvolvem na escola?”. Como registrado em diário de campo (abril/2019), na 

primeira visita ao espaço, VOZES representantes da escola apontam que até o início do ano de 

2019, as ações “do projeto13” (assim expressado) estavam mais presentes na escola, quando a 

professora representante ainda não havia se aposentado e participava das reuniões, há alguns 

anos. Alguns professores mostram-se dependentes do projeto de Educação Ambiental para 

identificar as prátias. Com o questionamento na intenção de refletir quanto ao processo de 

atribuir sentido às suas ações, possivelmente muitas ações de Educação Ambiental já 

aconteciam inseridas nas práticas de cada professor, porém apenas aquelas identificadas no 

projeto eram atribuídas à temática.  

Segundo representante da equipe diretiva, a disseminadora que representava a escola 

na Rede, atuava na escola substituindo os professores em sua hora-atividade, a cada dia da 

semana assumia uma turma, passando por todas as faixas etárias e levando um pouco das 

propostas de Educação Ambiental nesses momentos. Em anos anteriores, organizava um grupo 

de crianças, os “monitores ecológicos” que auxiliavam na horta e participavam de alguns 

momentos programados para o projeto, assim chamado.  

Esta representante citada, atua como Auxiliar de Ensino14, aplicando um projeto 

baseado na exploração do meio ambiente, com a horta e com brincadeiras de exploração de 

espaços do pátio, segundo VOZES da escola. Com a sua aposentadoria, a escola precisou de um 

tempo para se organizar, receber uma nova funcionária para substituí-la e depois retomar as 

atividades do projeto, principalmente a horta, segundo relatos. Para alguns funcionários da 

 
13 O projeto remete as propostas executadas pelo professor representante da Rede de EA em sua escola de atuação. 
14 Em Campo Bom, as Auxiliares de Ensino necessitam de formação mínima no Ensino Médio e atuam junto à um 

professor com formação no Magistério ou Pedagogia, ou atuam em substituições, estes recebem uma bonificação 

salarial para desenvolver um projeto na sua escola de atuação, com aplicação semanal. 
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escola, a Rede de Educação Ambiental ainda é associada a um projeto específico, orientado 

pela representante da escola.  

Em um dia de campo, fui direcionada a acompanhar a auxiliar com um grupo de 

ajudantes, no projeto horta. O relato desta vivência esclarece detalhes do envolvimento com a 

proposta. 

 

Com o mutirão de funcionários e famílias que ocorreu no sábado anterior para 

revitalização do pátio da escola, algumas mudas de couve e temperos foram 

recebidas, precisavam ser plantadas. “Quem gostaria de auxiliar na horta?”, 

muitos braços levantam e gritos ecoam “eu, eu, eu quero...”. Grupo formado, 

mãos à obra. No caminho até o pátio lateral as crianças passam a mão em luvas 

que estão em um pequeno varal (parecem ser usadas nessa função mesmo) e 

seguem a professora responsável. Todos se aproximam de um pallet sobre a 

terra enquanto ela pacientemente separa as mudas, corta as folhas, poda parte 

das raízes, explica o motivo deste processo... enquanto isso, uma criança sobe 

o barranco, 3 arrastam uma pesada mesa de madeira pra lá e pra cá, e 2 

observam a professora. (neste momento, é inevitável, meu desejo de 

professora é auxiliar a reunir as crianças, mas não posso interferir, quero vê-

las na sua espontaneidade rotineira). Mudas prontas. Todos reunidos 

novamente, vamos para o fundo do pátio. A terra já está pronta para o plantio. 

“Alguém busca enxada?” fala a professora. Um menino nada fala, apenas se 

direciona rapidamente de volta à lateral da escola, ao lado da vassoura de palha 

e outras tantas ferramentas, está ela. Vai cair!! (penso eu), mas não cai. 

Auxilio o menino a retirá-la e ele carrega a enxada até a horta. Outro menino 

já encontrou a faca que a professor levou para abrir na terra os buraquinhos 

das mudas, e corta folhas serrando-as, serra a própria terra e serra também o 

cabo da enxada, concentradíssimo. Outros 2 meninos encontram uma minhoca 

nas pedras, estão em uma luta vasculhando entre galhos e folhas secas para 

pegar a minhoca, brincando com a mesma, serrando a minhoca ao meio (com 

naturalidade) e levando-a à horta, (parece que já ouviram algo sobre a 

regeneração delas). Outros dois já estão dentro do carrinho de pallet, dirigindo 

mundo a fora, se este não fosse fixo ao chão. Novamente, dois observam a 

professora fazendo pequenos buraquinhos na terra e explicando como plantar. 

Ao mesmo tempo que estão dispersos, eles retornam, participam e saem para 

brincar, passam pela minhoca, pela horta e pelo carrinho, como um circuito, 

naturalmente, sem serem chamados, cobrados a sentar e observar, (eu observo 

e acho incrível, o respeito com as VONTADES, necessidades e ritmos de cada 

criança, a SENSIBILIDADE mascarada pela distração da professora). Horta 

pronta, a professora comenta que depois de plantarem todas as mudas, irão 

molhar as plantas. É pra já, aqueles que pareciam desatentos em uma viagem 

no carro de pallet, já estão com panelas e canecas na mão, que retiram da caixa 

de brinquedos da areia. Se dirigem à pia do pátio, enchem de água, um deles 

bebe um grande gole daquela água com terra e areia, mata sua sede e leva o 

restante para a sede das plantas, vira em cima das mudas de uma só vez. 

“Calma, não era agora ainda, era só no final” depressa fala a professora. 

Aquelas crianças já aprenderam que podem ser AUTÔNOMAS, podem 

perceber e agir, não precisam aguardar segunda ordem. (NOTAS DE 

CAMPO, outubro/2019) 
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A horta neste espaço escolar, está presente em um momento de interação e de 

envolvimento com os elementos.  

 “As crianças precisam valorizar as coisas gostosas, o bairro as vivências e 

experiências, menos papel. As crianças precisam valorizar a RIQUEZA do seu bairro. 

Precisamos de um mundo mais saudável” VOZ da escola. A reflexão feita por uma profissional 

demonstra a valorização do espaço e das vivências, expressando sua opinião na discussão sobre 

a importância do projeto de Educação Ambiental para os envolvidos. No mesmo diálogo a 

profissional explica que as ações locais, na realidade de vivência da criança, são as que irão 

formar a sua consciência frente à preocupação com o ambiente, abordando o processo de 

sensibilização como também importante nessa proposta. 

Mesmo que a escola relacione a Rede de EA ao projeto da representante, observa-se 

ações acontecendo simultaneamente por outros profissionais da educação na escola, mesmo que 

não estejam associadas diretamente ao projeto de Educação Ambiental, mostram-se como ações 

potenciais. A Rede-rizoma15 nestas ocasiões transparece, com o projeto estabelecido através da 

Rede de Educação Ambiental, surgindo em momentos espontâneos e criativos, ultrapassando 

os limites do que estava estabelecido como práticas do projeto. A Rede-árvore invisibiliza ações 

que não estejam vinculadas ao que é pré-estabelecido como parte do projeto de Educação 

Ambiental, enquanto a Rede-rizoma representa o que surge espontaneamente no espaço que 

ocupa, mesmo sem estar exposta, visível como a árvore de forma geral. 

Ao longo do campo, levanta-se o questionamento de qual seria o envolvimento da 

escola em Educação Ambiental, além do projeto da Auxiliar de Ensino, considerando que neste 

momento a escola declarou que o projeto relacionado a Rede de EA não estaria sendo aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Rede-árvore e Rede-Rizoma utilizados ao longo da análise, derivam de inspiração das reflexões apresentadas 

no ao início do capítulo 4, a partir dos deslocamentos estabelecidos por Gallo (2003). A Rede-árvore, representada 

por uma centralidade, institucionalizada, que segue algo estabelecido incialmente, é orientadora. A Rede-rizoma, 

apesar de estar relacionada à árvore, representa o espontâneo e criativo, continua a se expandir. A Rede-rizoma 

opera como a malha, que se expande, que acrescenta fios e os entrelaça. Rede-árvore e Rede-rizoma ficam 

associadas a forma como a Rede de Educação Ambiental de Campo Bom se manifesta nas diferentes práticas e 

lugares observados.  Metáfora não classifica, apenas ilustra. 
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Neste ano, todas as turmas estão envolvidas com propostas ambientais. Por 

exemplo: N1 e N2 estão reorganizando o caminho sensorial da escola, que fica 

disponível para todas brincarem; o N3 tem o projeto sobre animais de jardim, 

com a auxiliar de Ensino; a turma de Pré 2 realiza passeios frequentes pelo 

bairro da escola, o bairro é um espaço rico para passeios / saídas de campo. 

(NOTAS DE CAMPO, abril/2019 – VOZES da escola) 

 

Destaco neste trecho da conversa, a associação de propostas ambientais relacionadas 

ao espaço e ambiente natural, com Educação Ambiental, mas principalmente o apontamento de 

que o bairro é um espaço rico para saídas de campo, reconhecendo-o como um espaço de 

aprendizagem. “O consumo de água: ao escovar os dentes, ao brincar. O lixo, descarte correto. 

Seu corpo no meio onde vive, suas atitudes com relação às questões ambientais” diz uma VOZ 

da escola. As turmas recebem propostas a partir do interesse e faixa etária, como exposto 

também nos murais da escola, através dos registros com fotografias e descrições, disponíveis 

para visualização das famílias.  

Ao longo do campo, foi possível ouvir e conversar abertamente com os professores 

enquanto se envolviam em sua prática de trabalho com as crianças. Os profissionais associam 

o processo de reflexão e construção de aprendizagens à coletividade, ao brincar. Indicaram 

estudos e por muitas vezes, o nome da diretora da escola que atuou até 2018, ao falarem sobre 

motivação, contribuindo positivamente ao grupo. 

 

Quando entrei na escola o barranco era proibido, aos poucos iniciamos alguns 

desafios, de subir o barranco segurando em uma corda, subir uma árvore, que 

ainda eram bem baixas. Enquanto isso, a representante da Rede, começou a 

plantar mudas no topo do barranco, a diretora naquele momento foi trazendo 

leituras e reflexões sobre o assunto, a professora do Pré 2 fez com a turma um 

poço de barro e assim o movimento foi iniciando. Aos poucos as pessoas 

foram SE PERMITINDO. (NOTAS DE CAMPO, setembro/2019 – VOZES 

da escola) 

 

“Se permitindo”... talvez um dos grandes desafios do ser humano frente à mudança 

seja esse, se permitir, como expresso na Figura 11. A palavra destacada aponta EVOLUÇÃO, 

TRANSFORMAÇÃO, APRENDIZAGEM por parte do adulto que se relaciona com a criança 

no espaço escolar.  

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

Figura 11 - Expressões do brincar no ano de 2015 

 
      Fonte: Arquivos de VOZES da escola do fogo (2019) 

 

É muito chamativo ver a habilidade daqueles meninos subindo o barranco 

através de uma corda que está amarrada na cerca, lá no topo. O barranco fica 

no fundo, findando o pátio, tem pouco menos de 2 metros de altura, coberto 

de grama e em partes apenas terra vermelha; no topo dele, árvores enfileiradas 

foram plantadas; no canto do barranco à direita, a casinha de pallet, recém 

reformada no mutirão de pais do último sábado. A casa é ocupada por mais 

quatro meninos, que entram, saem, circulam naturalmente no topo daquele 

barranco. Ao lado da casa, um grande pé de guaco, subindo a casinha e se 

emaranhando entre as ripas. Mas, o barranco não se resume à casinha, nem à 

corda, ainda há uma estrutura de madeira que forma uma espécie de degraus, 

além daqueles degraus cavados na terra por algum adulto. Ao mesmo tempo, 

crianças brincam na areia, outras escorregam, outras se penduram em um 

tecido suspenso em uma árvore bem alta e de galhos finos, outro grupo 

manuseia livros dentro da casinha, sentados no sofá de pallet, enquanto duplas 

revezam para pular na cama elástica. Enquanto aquela turma interage 

livremente com o espaço e as coisas que ali estão, outra turma de idade inferior 

ocupa o mesmo espaço e se une àqueles que ali estão. Um menino sai da 

casinha carregando uma televisão 14 polegadas de tubo, com auxílio do seu 

colega, ao mesmo tempo que faz expressão de força, parece não se importar 

com o peso; um adulto responsável interfere dizendo “o que foi que 

combinamos, as coisas da casinha não podem ser tiradas de lá”. Minha reação 

é de espanto “se aquela TV cai nos pés, ou se quebrar aquele tubo, o vidro 

espalhado...”, mas novamente percebo que aqueles meninos estão habituados 

a serem autônomos, demonstram não se importar e levam a TV de volta para 

a casinha.  Quem não está acostumada com autonomia talvez seja eu. (NOTAS 

DE CAMPO, outubro/2019) 
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A Rede-rizoma se apresenta no momento em que as pequenas raízes se expandem além 

de um projeto institucional, com momentos encarnados de ESPONTÂNEIDADE da infância, 

da imaginação e criação através do brincar. Cada vez mais as INTERAÇÕES se mostram 

presentes nas impressões causadas nesse espaço escolar. 

 

Outra turma passa caminhando pelo pátio com sua professora, são em torno 

de 15 crianças, algumas carregam regadores com água e passam molhando as 

mudas de árvore do pátio; param por um instante sentam ao redor do canteiro 

da pequena árvore e cantam uma música de bom dia para ela; a música é breve, 

levantam e seguem seu trajeto. Quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. 

Sigo caminhando até a lateral da escola quando vejo um menino guardando 

no suporte de pallet fixado na parede, uma grande vassoura de palha, que ao 

lado dele parece ter o triplo de seu tamanho (logo penso – menino essa 

vassoura vai derrubar tudo em você!) mas me contenho e não falo nada, 

nenhum professor está ali, esse menino deve ser habituado a varrer algo do 

pátio quando percebe a necessidade, novamente quem não está habituada sou 

eu! É unanime, as bermudas dos meninos estão com manchas de terra 

vermelha, escorregam no barranco e registram no corpo e roupa os efeitos 

dessa interação. (NOTAS DE CAMPO, outubro/2019) 

 

“Prof., vamos fazer fogo hoje?”. Uma das frases muito ouvidas segundo uma das 

VOZES da escola. “Em 2014 construímos uma cisterna”, “foi mais ou menos assim que tudo 

começou”. As leituras e reflexões sobre o uso dos 4 elementos, muito inspirado por leituras de 

diferentes pedagogias de atuação, como nas concepções de Reggio Emilia16, deram início às 

primeiras propostas que remetem à Educação Ambiental, além da horta. Algumas VOZES da 

escola do fogo consideram que estas propostas do “brincar na natureza” fazem parte da 

Educação Ambiental com crianças pequenas.  

A cisterna ainda hoje está presente na escola. A água coletada da chuva fica disponível 

para que as crianças possam brincar. O fogo é função dos professores, mas acessível às crianças 

para queimarem gravetos, assarem marshmallow e estourarem pipoca. O contato com o fogo, 

inicialmente foi visto como situação de PERIGO, assim como as escaladas no barranco, para 

alguns professores a concepção de perigo era outra: “o contato com o perigo deixa as crianças 

mais atentas, cuidadosas e muito raramente acontecem acidentes na escola”, “as crianças se 

machucam menos, pois parecem se conhecer mais, conhecer os seus limites”, ponderam duas 

 
16Segundo Rinaldi (2014), Reggio Emilia é uma cidade no norte da Itália que inspira a Educação de crianças de 0 

a 6 anos a partir do modelo adotado nas 33 escolas municipais, com um trabalho que valoriza os encontros, 

conexões, interação e diálogo. A criança é protagonista de seu próprio processo de conhecimento, sem 

hierarquização e sem ensino tradicional, mas com ateliês envolvendo as diversas formas de arte, com espaço para 

participação efeiva das famílias e da comunidade. 
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VOZES presentes na conversa. Segundo estes, os professores mais receosos observaram as 

práticas ousadas e passaram a aderir os desafios nos momentos do brincar.  

Uma importante fala chama a atenção “antigamente as crianças tinham essas 

possibilidades em casa, hoje com o uso excessivo de tecnologia não se tem acesso ao meio 

natural, apenas na escola, por isso tão importante este contato” VOZES da escola.  

Uma VOZ da escola ofereceu algumas imagens que representam o passar dos anos na 

escola, segundo ela, a cada ano as práticas foram se consolidando e passando a pertencer à 

escola enquanto IDENTIDADE. As imagens foram selecionadas e cedidas por essa VOZ, 

apresentando as atividades relacionadas ao brincar na natureza. Categorizadas por ano, seguem 

expostas nas Figuras 12,13, 14 e 15. 

A seleção de imagens cedidas por esta profissional da escola, apresenta as suas 

concepções enquanto Educação Ambiental. Ao expor as imagens, são expostos os sentidos 

atribuídos à Educação Ambiental. Assim como, para os demais profissionais deste espaço, a 

relação com o brincar no pátio da escola está muito presente.  

 

Figura 12 - Expressões do brincar no ano de 2016 

 
       Fonte: Arquivos de VOZES da escola do fogo (2019) 
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Figura 13 - Expressões do brincar no ano de 2017 

 
        Fonte: Arquivos de VOZES da escola do fogo (2019) 

 

 

Figura 14 - Expressões do brincar no ano de 2018 

 
Fonte: Arquivos de VOZES da escola do fogo (2019) 
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Figura 15 - Expressões do brincar no ano de 2019 

 
      Fonte: Arquivos de VOZES da escola do fogo (2019) 

 

Em determinado momento do campo, um acaso permitiu que eu acompanhasse a 

história de um desenho, expressando além das concepções dos adultos, o pensamento das 

crianças quanto à escola. Segundo relato da equipe diretiva, a tarefa dada às crianças era fazer 

um desenho representando o que mais gostavam na escola. Os desenhos foram selecionados 

para votação. Participaram funcionários, famílias e as crianças, aquele com mais votos 

representaria o novo logotipo da escola. 

 

Dois desenhos selecionados para a votação apresentavam uma montagem com 

os desenhos mais representativos, segundo opinião dos profissionais da 

escola. O escorregador com balanço do pátio, uma montanha ou morro, uma 

fogueira e uma árvore, todos esses elementos compondo uma imagem. Um 

dos desenhos tem uma casa de madeira em cima de um barranco, reproduzindo 

a casa, que realmente existe no pátio escola, no topo do barranco. (NOTAS 

DE CAMPO, setembro de 2019) 

  

Fogo, água, terra e ar, o pátio da escola apresenta variados aportes ESTRUTURADOS 

para o BRINCAR LIVRE, observando-se uma minoria de produtos da indústria. Livre e cheio 

de possibilidades, os aportes do brincar estão apresentados nas Figuras 16 e 17. 
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Figura 16 - O barranco 

 
Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

Figura 17 - Possibilidades para o brincar no pátio 

 
          Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

 Uma proposta da escola, como dito pelos envolvidos, se refere ao brincar na natureza, 

aproveitando dos elementos que esta pode oferecer. Assim como, o brincar com coisas “de 

verdade”, ou seja, objetos que fazem parte do dia-a-dia das crianças, como os utensílios que 

possuem em suas casas. A primeira vez em que observei facas junto aos brinquedos da casinha, 

me espantei. Os profissionais agiam com naturalidade.  
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Observa-se nos espaços estruturados da escola, uma atenção aos detalhes. As impressões 

causadas ao observar o que apresenta a Figura 18, com as frutas sobre a mesa da casinha e a 

mobília, CONVIDAM as crianças a brincar.  

 

Figura 18 - Os detalhes do aconchego

 
      Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

As propostas da escola, estão além daquelas faladas ou observadas ao longo das visitas 

de campo. Foram selecionadas algumas imagens publicadas no blog e página do facebook da 

escola para ilustrar as práticas que talvez não estejam diretamente associadas à Educação 

Ambiental, mas compunham a identidade que a escola assume.  

As imagens apresentadas na Figura 19, mostram momentos aleatórios, desde proposta 

de professores, como organizações coletivas para eventos internos, reforçando as falas dos 

profissionais quanto às relações permitidas de contato das crianças com os elementos da 

natureza. Foi observado o desenvolvimento de muitas propostas no pátio da escola. 
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Figura 19 - O pátio enquanto lugar de aprendizagens 

 
Fonte: Arquivos da escola do fogo (2019) 

 

Na Figura 19, a imagem do canto superior direito, mostra a contação de uma história 

para familiares, em uma reunião de turma. O envolvimento da escola com a comunidade do 

bairro, também foi o observado a partir do mutirão organizado (Figura 20). Neste momento 

foram convidados os familiares das crianças para estarem na escola em um sábado, auxiliando 

na criação e reorganização de espaços do pátio.  

Segundo VOZES da escola, neste dia as crianças são convidadas junto às famílias para 

organização das tarefas, colaborando para o trabalho em equipe e valorização dos resultados a 

partir da participação. 

 

Figura 20- Mutirão de revitalização do pátio 

 
Fonte: Arquivos da escola do fogo (2019) 

  



91 
 

 

 

 As caminhadas pelo bairro também foram citadas por alguns profissionais da escola. 

Em uma ocasião específica, relizaram uma trilha pelos espaços naturais do bairro, apresentada 

na Figura 21. 

 

Figura 21 - Trilha pelo bairro 

 
                            Fonte: Arquivos da escola do fogo (2019) 

 

Ao longo do campo, eventos e através das falas, possibilitou-se depreender o 

envolvimento com a ampliação das possibilidades do brincar na escola. Alguns profissionais 

do espaço, reúnem-se fora da escola para reuniões de discussões de temáticas da infância, 

inspirados pela OMEP (Organização Mundial pela Educação da Primeira Infância), 

Organização não governamental que trouxe muitas inspirações para esta escola e momentos de 

formação pedagógica inspirando o brincar na natureza. A diretora que assumia a função até 

2018 é atuante no grupo e colaborou muito para essas discussões, segundo VOZES da escola. 

Alguns professores do grupo, elaboraram e lançaram à câmara Municipal de vereadores o 

projeto de Lei ao Dia Municipal do Brincar, que foi aceito e passou a ser comemorado a partir 

do ano de 2019 com um dia no ano para lembrar da importância do brincar na infância, 

reforçando as impressões da valorização do brincar e das interação que podem ser colocadas 

como parte da Educação Ambiental desenvolvida neste lugar.  

 Essas ações citadas e motivadas pela OMEP, não estão associadas ao projeto de 

Educação Ambiental da escola, mas podem ser representativas enquanto ações que circundam 

a Educação Ambiental. Estas e outras ações, por vezes, ficam invisibilizadas pela Rede-Árvore. 
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Ou seja, as práticas espontâneas de Educação Ambiental, nem sempre são associadas ao tema 

enquanto apenas seguem-se estratégias estabelecidas em um projeto, se este não for empregado 

de forma reflexiva, constantemente.  

 A escola do fogo trouxe a impressão de profunda proximidade com o ambiente natural 

nas suas práticas de Educação Ambiental, em uma relação de afeto com o meio natural.  

A Rede-rizoma mostra-se muito presente neste espaço em uma relação com o lugar, 

associada às vivências e as possibilidades de envolvimento da comunidade dentro do espaço 

escolar. Ao longo do campo a escola do fogo apresentou impressões de autonomia, 

protagonismo, sensibilidade dos profissionais. Ao “permitir” e “se permitir” a escola 

desenvolve suas práticas, ressaltando o brincar com os elementos da natureza e a exploração do 

pátio, sem remeter “perigo” ao brincar, subindo e descendo barrancos, observando e interagindo 

com o fogo, com o barro, com a chuva e o ambiente ao redor. 

Assim como, os rizomas se expandem com a interação de grupos externos, como a 

OMEP, que passa a se tornar parte, envolvendo as pessoas e as práticas do lugar, com múltiplas 

trocas e interações, que em determinado momento já não conseguem distinguir-se e o todo se 

constitui. 

 

4.5. A ESCOLA DA ÁRVORE 

 
As grandes árvores são muito chamativas, troncos largos e uma altura além do 

prédio da escola indicam árvores resistentes, há alguns anos ocupando a frente 

da escola. Comento isso com a funcionária da escola que me acompanha, 

rapidamente me direciona à lateral do pátio onde está uma das maiores e junto 

a ela, lá no alto, uma placa. Não consigo identificar a escrita pois já anoiteceu 

e a claridade dos postes não é suficiente, mas “ela” que já leu tantas vezes 

indica que a árvore fora plantada por um vizinho, hoje falecido e, naquele 

momento, avô de aluno. Legado de anos ali presente, permitindo sombra e 

brincadeiras entre seus longos galhos. Além da árvore, o tal avô foi figura 

importante no bairro, sendo o maior incentivador e também responsável por 

anos a cuidar da horta comunitária. Nas paredes da escola, embalagens de 

produtos de limpeza com pequenas plantas fixas nas paredes, uma dessas 

embalagens tem olhos, lábios carnudos e nariz, desenhados com canetinha; as 

suculentas representam o cabelo, parece mesmo um lindo e volumoso crespo 

verde. Mais ao fundo da escola uma obra, a reforma da casa na árvore. 

(NOTAS DE CAMPO, abril/ 2019) 

 

A escola da árvore faz parte da rede de ensino desde 1990. Com seus quase 30 anos 

de existência, faz parte da história do bairro ao qual pertence. A grande árvore do relato de 

campo, é acompanhada de uma placa com a informação que a muda de Ingá macaco teria sido 

fruto da TROCA por um frango vivo e plantada naquele espaço há 34 anos, em 1985. A rua de 



93 
 

 

 

acesso a escola tem uma grande placa em sua homenagem. A história da árvore aparecerá por 

outros momentos ao longo desse capítulo. 

A região da escola apresenta um importante espaço de acesso à comunidade, como a 

horta comunitária, o espaço da troca de resíduos orgânicos por hortaliças ou adubo. 

 

Abro um grande portão de madeira e tela enquanto um senhor de jaleco verde 

vem ao meu encontro, enquanto já adianto que venho da escola e pensei em 

conhecer aquele lugar, como parte de uma pesquisa. [...] Muito disposto me 

conta que cuida desse espaço há 9 anos, logo que a horta foi criada, ainda 

como voluntário, poucos são os anos em que foi contratado pela prefeitura, 

logo que todos os voluntários foram se distanciando, alguns se mudaram, 

outros não conseguem mais ir e o lugar foi se tornando abandonado. Conta 

que a escola já veio algumas vezes, mas poucas, trazendo cascas de frutas para 

trocar por aipim. “As cascas e orgânicos ficam em um lugar ali embaixo”, me 

convidando a caminhar até o espaço da compostagem... Explicou que o 

processo ocorre em quatro etapas, assim o resíduo é deixado no primeiro 

quadro, depois de um tempo é empurrado para o quadro de baixo, para o outro 

e ao chegar no último está pronto para ir para a horta. A comunidade pode 

levar resíduo orgânico para a composteira e em troca levam as hortaliças já 

cultivadas, prontas para o consumo e sem nada de químicos. Comenta que o 

adubo da composteira é puro e ainda melhor do que o adubo comprado, que é 

peneirado para ficar aparentemente mais bonito. O senhor me descreveu todo 

o processo de compostagem, as folhas por cima do composto para não exalar 

cheiro e a manutenção. Ao questionar se apenas ele mantém a horta, comenta 

que recebe 10 meninos que pagam pena com serviço comunitário e ajudam, 

apesar de pouco, na manutenção da horta. (NOTAS DE CAMPO, setembro/ 

2019) 

 

 O espaço da horta é grande, uma pessoa teria dificuldade em manter todo o espaço com 

capinas e demais manejos. O senhor relata que são poucos os moradores que se envolvem com 

aquele espaço, mas aqueles que se engajam, percebem a importância da horta e o quanto é 

saudável poder se alimentar de um produto sem químicos e gratuito. A administração pública 

fornece todas as mudas e assistência para manejos necessários. 

 Além da horta, logo ao lado há uma quadra de areia para esporte, um galpão com cancha 

de bocha e mais ao lado, uma grande piscina. O senhor de verde comenta que a piscina do bairro 

foi construída e depois interditada, pois fica embaixo das torres de energia de alta tensão, um 

acidente com a fiação seria fatal em contato com a água. A mesma rede de energia, passa sobre 

a horta. “Tempos depois de interditar a piscina, a proposta era usá-la para criar peixes em 

gaiolas, para não haver roubo. Porém a proposta não foi concretizada”, relata o senhor de 

verde.  Conta que nestes 9 anos trabalhando na horta, conviveu com muitas pessoas, inclusive 

aquele que plantou a árvore na escola há 35 aos. 
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 “[...] sim o Raul, inclusive tem uma placa ali na esquina da horta virada pra 

rua, que é uma mensagem em homenagem a ele. Ele fazia muita coisa pelo 

bairro, eu e ele fazíamos muito juntos, plantamos muitas dessas árvores que 

tem aqui ao redor da quadra, ajudamos a organizar essa horta.” (NOTAS 

DE CAMPO, setembro/2019 – relato do senhor de verde) 

 

Figura 22 - Horta comunitária 

 
Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

A Figura 22 apresenta imagens da horta, com a composteira obsevada no canto 

superior à esquerda e abaixo a placa que faz referência à importante pessoa do bairro, que além 

de muito ter feito, plantou a primeira árvore, da escola da árvore. A Figura 23 exibe a imagem 

ampliada da placa em sua homenagem. Segundo VOZES da comunidade, a ilustração da 

paisagem, teria sido feita pelo Raul. 

 

Figura 23 - Placa em homenagem ao morador Raul 

 
Fonte: Lilia Deconto (2019) 
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O bairro está localizado a aproximadamente 3km do centro da cidade, região de 

passagem e acesso à cidade por uma de suas margens de grande fluxo de pessoas. Uma 

comunidade que se constituiu ao lado de uma via de grandes indústrias, algumas, com a 

instalação da crise do calçado na região já não operam, enquanto outras menores se instalaram. 

Na perspectiva de acompanhar as ações da Rede, sigo a partir do coletivo, 

desvendando quais as propostas pedagógicas estariam associadas à Educação Ambiental no 

espaço escolar. No ano de 2019 a escola atende em média 160 crianças, entre 04 meses e 6 anos 

de idade. 

 “O projeto da Rede neste momento não está acontecendo”, dizem VOZES  da escola, 

a professora disseminadora aposentou-se e nos primeiros meses do ano, ainda não havia sido 

substituída na função de representante de Rede de EA. A representante anterior era muito 

envolvida no projeto, participava das reuniões da Rede há muitos anos, segundo VOZES da 

escola, havia um projeto específico, executado por ela com um grupo de crianças da escola. A 

proposta envolvia, de forma geral, a manutenção dos canteiros da escola e atividades de 

conscientização, como a confecção de adesivos com alertas ao desperdício de água e indicativos 

da separação do lixo. Apesar de no ano de 2019 não se manter o trabalho ativo através de uma 

representante a equipe diretiva afirma que “em cada turma, as professoras desenvolvem 

propostas relacionadas à Educação Ambiental”. A partir desse viés, foi conduzido o olhar na 

escola da árvore. 

A partir de algumas VOZES, o envolvimento da escola nas questões de Educação 

Ambiental se sustenta a partir de: plantio de chás nas hortas, separação do lixo e reutilização, 

indicativos de alerta sobre o desperdício da água nas pias do banheiro e organizações do pátio 

valorizando o verde, a construção de um caminho sensorial e a  aproximação das crianças com 

a natureza através dos espaços permanentes do pátio, como a casa na árvore (Figura 24). Outras 

turmas são citadas por propostas com um canto verde na sala e estudos de alguns animais de 

jardim. As demais turmas estariam envolvidas em estudos de reconhecimento do corpo, 

literatura infantil e sensações. Ao longo de conversas com os profissionais, as propostas 

vinculadas à NATUREZA e RESÍDUOS foram associadas espontaneamente às práticas de 

Educação Ambiental. “O Meio ambiente como suporte para a brincadeira e o convívio diário 

para as crianças, resgatando a importância desse contato direto com a natureza que nos cerca” 

uma VOZ da escola aponta, relacionando as práticas de Educação Ambiental da escola. 
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Figura 24- A casa na árvore 

 
Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

A escola possui uma mandala na porta de acesso, pequenos cortes de madeira com 

palavras de positividade e sentimentos espalhadas pelo pátio, plantas presas em treliças fixas 

nas paredes. As indicações ao uso da água expostas no banheiro e a identificação das lixeiras 

com a separação de orgânico e reciclável, foram aportes apontados como promotores da 

Educação Ambiental por VOZES da escola, deixando para quem acessa o espaço impressões de 

atenção com as questões de preservação dos recursos, como mostra a Figura 25.  

 

Figura 25 - Atributos ambientais Escola da árvore 

 
          Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

A árvore à direita, no canto inferior, apresentada na Figura 25 traz o mesmo dizer da 

placa no acesso do bairro e fora colocado ali pelo mesmo morador que plantou a árvore de Ingá 

macaco, de quase 35 anos. As árvores que compõem a escola, apresentam troncos largos, 

indicativo de que tenham alguns anos de existência, se mantendo naquele espaço (Figura 26). 

As ÁRVORES fazem parte da história desse lugar. 
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Figura 26 - A árvore de Ingá Macaco 

 
               Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

Com o questionamento de quais as vivências da escola mais se aproximavam do que 

propõe a Rede de Educação Ambiental, aponta-se para o projeto de uma turma em específico, 

que engloba o respeito a natureza, reutilização do lixo, coleta de óleo e cultivo da horta na 

escola, segundo a responsável.   

 

O projeto “a natureza agradece” orientava estas atividades, foi desenvolvido 

a partir da observação de que a comunidade local deixa muito lixo acumulado 

nas ruas, inclusive no terreno que comporta uma pracinha do bairro em frente 

à escola. O terreno foi limpo, porém o acúmulo de lixo passou para outro 

espaço, na mesma rua. Por isso, o projeto objetivou, resgatar atitudes de 

preservação, reciclar materiais, promover mudanças quanto ao descarte de 

lixo. A professora mostra algumas fotografias que apresentam as caixinhas de 

leite com plantas, a garrafa com mudas de temperos, um dia de culinária 

fazendo um bolo de ovo com salsa e cebolinha. Outras ações observadas nas 

fotografias e relatadas pela professora, mostram a troca de óleo saturado por 

sabão. O projeto da distribuidora de gás do bairro recebe o óleo e troca por 

sabão, tem interesse apenas em divulgar o ponto de vendas e fazer uma ação 

em prol ao ambiente. [...] O mesmo, irá desfilar no 7 de setembro, junto ao 

grupo, divulgando a ação. O responsável relatou às crianças e professora que 

a comunidade dificilmente participa da troca. Outra ação importante do 

semestre está na troca de resíduos orgânicos por aipim, que ocorreu em 

parceria com a horta da comunidade. A turma, assim como a comunidade, 

pode levar orgânicos para a composteira do bairro, para trocar por hortaliças 

semanalmente. A horta do bairro existe há 9 anos e é uma iniciativa para 
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incentivo da alimentação saudável, mas principalmente diminuir a quantidade 

de resíduo orgânico que chega na Usina de reciclagem. A turma possui 

monitores ecológicos que se encarregam de maiores ações foram escolhidos a 

partir do interesse dos mesmos e por maior facilidade de diálogo frente ao 

tema, estes “palestraram” nas salas sobre o cuidado com a água, levando 

plaquinhas de redução de uso da água nos banheiros da escola. (NOTAS DE 

CAMPO, maio/2019) 

 

Sair da escola e propor momentos que envolvam os lugares e demandas do bairro é 

algo que confere, muitas aprendizagens para as crianças, podem assim valorizar o que o bairro 

oferece, colaborando para a construção coletiva do lugar. A Figura 27, mostra representantes 

da turma na TROCA do óleo por sabão, junto ao ponto de entrega de gás da região. A ação na 

escola se expande para além dos seus muros. A Rede- rizoma se expande a cada vínculo 

estabelecido com a comunidade. 

 

Figura 27 – Troca de óleo por sabão 

 
    Fonte: Arquivos da escola da árvore (2019) 
 

As vivências de troca com o bairro, também foram apresentadas por VOZES da escola 

através do brincar em um espaço ocioso do bairro, onde há uma pracinha de brinquedos pouco 

utilizada (Figura 28). Na mesma imagem, uma turma visita a horta comunitária, localizada há 

alguns metros de distância da escola. Na Figura 29, profissionais da escola confeccionaram 

placas, que foram expostas no local da pracinha, indicando cuidado e favorecendo a ampliação 

dos vínculos com o lugar. 
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Figura 28- Espaços do bairro – Pracinha e horta comunitária 

 
Fonte: Arquivos da escola da árvore (2019) 

 

Figura 29 - Espaço do bairro 

 
Fonte: Arquivos da escola da árvore (2019) 

 

Em observações pelo pátio da escola e através de fotografias expostas nas redes sociais 

da escola e apresentadas à mim por profissionais da escola, observa-se espaços de interação 

com o plantio, que estes profissionais relacionam à Educação Ambiental, como apresentado na 

Figura 30. A Figura 31, complementa o que VOZES trouxeram, quanto à organização de 

espaços e propostas no pátio para as vivências das crianças, como parte do planejamento 

pedagógico. 
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Figura 30 - Interação com o plantio 

 
Fonte: Arquivos da escola da árvore (2019) 

 

 

Figura 31 - Espaços para vivências no pátio 

 
Fonte: Arquivos da escola da árvore (2019) 

 

As ações desenvolvidas pelas turmas, puderam ser observadas na Feira de Ciências e 

Mostra de Vivências da escola17, como apresentam as Figuras 32 e 33. 

 

 

 

 

 

 

 
17 A Feira de Ciências e Mostra de Vivências que ocorre anualmente em todas as escolas de Campo 

Bom, permite a exposição dos projetos da escola e projetos de cada turma. As turmas Pré 1 e Pré 2 (5 e 

6 anos) são incentivadas a pesquisar através do método científico, elaborando um tema ou problema 

com sugestão de hipóteses, investigando e discutindo resultados encontrados. 
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Figura 32 - Mostra de vivências: Projeto “a natureza agradece” 

 
Fonte:  Lilia Deconto (2019) 

 

Figura 33 - Mostra de vivências: exposições de todas as turmas 

 
Fonte:  Arquivos da escola (2019) 

 

Concluindo o projeto “a natureza agradece” a professora da turma observou que 

através das propostas de plantio, separação de resíduos e reaproveitamento, acima de qualquer 

resultado, a turma apreciou BRINCAR com os objetos, principalmente com as caixas, 

sugerindo assim desenvolver uma proposta de exploração dessas caixas para o segundo 

semestre. 

A troca de óleo por sabão, a troca de resíduos orgânicos por alimentos da horta 

comunitária, a doação de caixinhas para plantio, a TROCA com a comunidade local mostra-se 

presente a partir desses fatores. O descarte de lixo nos espaços do bairro é um fator apontado 

pela escola e por VOZES da comunidade, como uma problemática de longo tempo. Em frente 

à escola observa-se cavalos transitando livremente, que são utilizados por muitos carroceiros 
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da região, encontrando na reciclagem o seu SUSTENTO. VOZES da escola também relacionam 

a importâncias da realização de práticas com o lixo e reutilização, considerando que muitas 

famílias utilizam da coleta de resíduos recicláveis como sustento. “As práticas da escola 

refletem na conscientização da comunidade[...] para que estabeleçam convivência harmoniosa 

e de pertencimento à mesma”, VOZ da escola. Através das propostas a escola mostra a intenção 

de modificar o que se tornou hábito da comunidade, no descarte irregular dos resíduos, levando 

a oportunidade de participação da comunidade para mudanças de hábitos à seu favor. A fala da 

profissional falando de pertencimento à comunidade remete uma vez mais à Rede-rizoma. 

Permeabilizando os muros da escola. As raízes dessa Rede são contínuas e entrelaçadas 

comunidade-escola. 

A “troca” que surgiu em alguns momentos do campo, deixa a impressão de vínculo, 

com a Rede-rizoma chegando à comunidade e abrindo espaço para aprendizagens além do 

espaço escolar. A Rede-árvore indicando atividades de plantio, informativos e contemplação 

da natureza através dos espaços organizados no pátio, se torna rizoma, se engrandece com o 

acesso à comunidade. 

A ocupação de alguns espaços do bairro para o brincar das crianças, tem sido uma 

estratégia adotada, permitindo que as crianças vivenciem outras possibilidades do brincar, 

utilizando espaços abertos e desta forma, incentivando que haja maior cuidado da comunidade 

em manter o espaço limpo, disponível para as crianças. Segundo VOZES da escola, a 

comunidade valoriza os espaços utilizados pelas crianças, a ocupação da pracinha pela escola, 

pode ser uma estratégia de conscientização ao cuidado com alguns lugares do bairro. Assim 

como apresentado em fotografias da escola, os almoços no pátio são estratégias que levam a 

estabelecer vínculos de afeto com aquele espaço (Figura 34). 

 

Figura 34 - Almoço no pátio 

 
Fonte: Arquivos da escola (2019) 
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Seu Raul já propunha uma reflexão ao citar que quem pensa no tempo e na manutenção 

da vida, se responsabiliza pela natureza, indicando o plantio de uma árvore, na frase exposta 

em seu nome (Figura 23). Na escola, muito se observou sobre o PLANTIO de temperos, o 

cuidado com canteiros e floreiras. As impressões causadas por este espaço escolar, também 

remetem com intensidade às TROCAS, com o óleo e os resíduos orgânicos. Da mesma forma, 

com a reutilização de RESÍDUOS recicláveis, de encontro ao que se observa na comunidade, 

em que muitos moradores trabalham com a coleta e destinação desses. Em uma das visitas ao 

espaço escolar, observei dois familiares lavando a calçada, a diretora me informou que alguns 

pais costumam contribuir com serviços para a escola, ao passo que outros contribuem 

espontaneamente com dinheiro. A troca, neste caso, se estabelece no favor oferecido e fortalece 

a aproximação dessa família, são as permeabilidades do muro da escola, ampliando a noção de 

comunidade escolar - ampliação essa mediada pelas ações em Educação Ambiental. A Rede-

rizoma se constitui em cada vínculo estabelecido através da escola, com a comunidade. 

 

4.6. A ESCOLA DO CARACOL 

 

Sabemos cada passo da enchente, onde ela está e se vai subir mais, três dias 

antes, quando ela estabiliza e sabemos que em “tal” ponto, três dias depois ela 

baixa. É cíclica, sempre se repete, sabemos que a enchente grande ocorre a 

cada 50 anos, então a última foi, acho que, em 2013, agora vai demorar para 

entrar nas casas novamente. Em dias de enchente, é festa, ninguém pode 

trabalhar, quando sabemos que vai subir, o rio avisa, estocamos comida, 

desligamos a rede de luz e reunimos a vizinhança. Todos os vizinhos tem um 

caiaque para andar de uma casa à outra, é um período diferente, saímos da 

rotina e a enchente vira a atração do lugar. A enchente faz parte da cultura do 

lugar. (VOZES do Lugar – NOTAS DE CAMPO, novembro/ 2019) 

 

A escola do Caracol está localizada na zona rural de Campo Bom, apesar do acesso à 

região estar cerca de 2km distante do centro cidade, a região da qual a escola faz parte, percorre 

um grande espaço de terras. A região é marcada pela presença de um rio, desde sua constituição 

como lugar de moradia, presente na fala dos moradores da região. VOZES do lugar contam que 

os primeiros colonizadores da região vieram de outros países, se instalaram primeiramente onde 

hoje é a cidade de São Leopoldo e ao percorrerem o curso do rio, encontraram neste lugar uma 

região nova a ser desbravada. Ali se instalaram, alguns homens constituíram família com as 

mulheres nativas da região, indígenas. A história, da cidade em geral, é relatada a partir da 

colonização, desses indígenas pouco se sabe, pouco se tem registrado. 
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O interior do nosso Rio Grande oferece surprêsas sôbre surprêsas àquele que 

resolve deixar as luzes da cidade, para embrenhar-se pelas bibocas e grotões, 

onde apesar de tudo, há sempre vida e, por vezes, vida intensa. E as surpresas 

não ficam nisso... Se nos deparam de quando em quando, tipos, como o do sr. 

Homero Arno Muller, de educação perfeita, verdadeiro cavalheiro – não que 

os rústicos filhos da terra não sejam cheios de cavalheirismo: - sã, à sua moda, 

hospitaleiramente – e demonstrando vasto tirocínio comercial, logo no 

primeiro contacto. (JORNAL FÔLHA DE CAMPO BOM, 1959) 

 

O redator do Jornal Fôlha de Campo Bom, publicado em 1959 enaltece seu 

entrevistado, ao mesmo tempo em que descreve a região como “bibocas e grotões”. O ano de 

1959 é marco da emancipação de Campo Bom, que até então pertencia à São Leopoldo, neste 

período já se desenvolvia consideravelmente com a instalação de um grande número de 

indústrias calçadistas. Já na região da escola do caracol, “a proximidade com o Rio dos Sinos e 

qualidade do barro das encostas levou a implantação das olarias” segundo afirmam VOZES 

do lugar. O jornal Fôlha de Campo Bom, expõe parte da história de um dos primeiros moradores 

deste bairro, exemplificando como se deu o desenvolvimento econômico no local. VOZES do 

lugar contam que os primeiros esforços foram na agricultura e criação de animais, porém as 

dificuldades com as cheias do Rio obrigaram aqueles novos habitantes do lugar a 

desenvolverem meios de sobrevivência aliados a eles. A cada enchente tudo precisava ser 

reconstruído. 

 

[...]Todo suor foi derramado em vão, pois a segunda safra fora toda 

inteiramente perdida. Nem os animais tinham lugar onde abrigarem-se e nem 

puderam ser retirados da região assolada para as coxilhas próximas, pois as 

águas bloquearam-nos por todos os lados. Foi preciso aterro e milhares de 

carretas de terras foram movimentadas para os lugares mais altos, onde as 

águas atingiam menos profundidade. [...]Ainda hoje, estamos nós os 

sucessores, constantemente aumentando essês atêrros, iniciados há trinta e 

quatro anos atrás, porque a propriedade não tem o privilégio de ter um palmo 

de terra alta, que não seja atingida pelas águas das enchentes. Durante o tempo 

em que moramos na região, houve dezenas de enchentes, mas as mais   

catastróficas foram as de outubro de 1936, maio de 1941 e setembro de 1944. 

Tôdas estas subiram a um metro acima das partes mais altas do terreno. Mas, 

mesmo as menos desastrosas não deixaram de causar danos e consideráveis 

prejuizos. (JORNAL FÔLHA DE CAMPO BOM, 1959) 

 

“Considerando que seria difícil a até impossível vencer o terreno da agricultura, 

resolvi construir o meu futuro sôbre bases mais sólidas. [...] A indústria da olaria poderia 

salvar-me, uma vez que o barro é bom e essa indústria vinha florescendo nas mãos de outros” 

relata o entrevistado do Jôrnal Folha de Campo Bom (1959). A reportagem ao jornal, também 
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reivindicava a construção de uma ponte de acesso ligando a região ao restante de Campo Bom, 

dividido pelo Rio. Os moradores atravessavam de balsa. Ainda hoje, segundo VOZES do lugar, 

os moradores “vão para Campo Bom” quando se referem a sair do bairro para outras regiões da 

cidade. O mesmo fica incorporado através de falas que dizem que as indústrias hoje ativas, 

empregam preferencialmente pessoas dali e assim como as terras, são passadas de geração em 

geração e entre os próximos, com pouco acesso de pessoas de outros bairros ou outras cidades.  

A Figura 35 apresenta a primeira página da reportagem sobre a família Müller, os 

primeiros a colonizarem a região da Escola do caracol. A reportagem apresentada no Jôrnal 

Folha de Campo Bom, se refere à região como “fora do asfalto”, período em que o Município 

se emancipava. 

 

Figura 35 - Reportagem Jornal Fôlha de Campo Bom 

 
           Fonte: Jôrnal Folha de Campo Bom. 

  

As impressões são de vínculo afetivo com o bairro, um lugar que foi construído pelos 

moradores e se mantém de geração em geração. Lugar de pertencimento em que mesmo os 

desconfortos das enchentes passam a compor a identidade local. Este não humano – rio é 

incorporado ao lugar, coproduzindo fatos, na constituição desse lugar. 

 

“Hoje é dia de manutenção dos canteiros da horta”. A frase dita pela 

professora, foi só alegria para aquela turminha do projeto/oficina “horta”. As 

crianças são convidadas pela professora a buscar os materiais necessários, 

guardados no ginásio. O movimento é intenso, se separam rapidamente, 

alguns correm prá cá, outros correm pra lá, enxadas, vassouras, colheres e 
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baldes surgem rapidamente no corredor central da escola e aos poucos as 

crianças se reúnem novamente seguindo a professora para o pátio da escola. 

(NOTAS DE CAMPO, maio/2019) 

 

O relato de um dia na horta, marca o primeiro contato com a escola do Caracol. Até o 

ano anterior o projeto “horta”, projeto de Educação Ambiental da escola, era orientado pelo 

professor de Educação Física, também como um projeto de turno oposto. O projeto, ou oficina 

da HORTA, segue hoje a orientação da professora de Inglês, com apoio de uma estagiária, 

estudante de Biologia. 

As crianças do Ensino Fundamental permanecem na escola o dia inteiro, de 7h30 da 

manhã até as 16h. No turno da manhã as disciplinas de Ensino orientam as aulas, almoçam, 

descansam e no turno da tarde participam de projetos/ oficinas, a cada dia um projeto diferente, 

cada criança pode optar em qual atividade participar. 

A escola do caracol, atende crianças de 0 a 6 anos na Educação Infantil e a partir desta 

idade também no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). São duas escolas que funcionam em 

paralelo, com a mesma gestão. 

 

Atravessando o pátio, na lateral da escola há um grande espaço de terra, com 

quatro grandes canteiros retangulares, firmados por tijolos presos por cimento. 

Algumas hortaliças estão verdes e se desenvolvendo bem, outras parecem não 

estarem muito adaptadas ao espaço. O canteiro do canto comporta a 

composteira, com restos de cascas dos alimentos, cobertos por folhas e galhos, 

um pé de mamão cresceu em meio aos resíduos. A professora passa as 

primeiras orientações, enquanto alguns ouvem ao seu redor, outros já estão 

capinando a horta e arrancando as plantinhas invasoras do redor dos canteiros, 

mostrando agilidade e propriedade no que estão fazendo. A orientação da 

professora era esse mesmo, capinar, arrancar os matos, recolher o lixo 

espalhado e conferir se as mudas estão todas com bastante terra ao redor, cada 

criança faz conforme sua vontade. Cada canteiro tem sua placa de 

identificação, próximo aos itens plantados, escritos em português e em inglês. 

(NOTAS DE CAMPO, maio/ 2019) 

 

Segundo a professora, sempre foi de sua vontade orientar o projeto horta, mas como 

professora de Inglês, percebia isso como um empecilho, não se sentia qualificada.  A proposta 

partiu dela mesma, UNIR as aulas de inglês às práticas na HORTA, o projeto recebeu um nome 

“Cultural Garden”.  

Loureiro (2009) analisou se os professores inserem questões ambientais em suas práticas 

pedagógicas, em uma escola do Ensino Fundamental em Palmas (TO) e observou que os temas 

ambientais estão geralmente associados a datas comemorativas ou situações específicas 

associadas a ciências e geografia. Neste sentido a oportunidade de contato de professores de 
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diversas áreas com a Educação Ambiental, pode se mostrar como movimento favorável a 

quebrar o paradigma da EA associada às ciências. Problemática que não se percebe nessa 

perspectiva na Educação Infantil.  

As impressões causadas com a observação das práticas das crianças são de 

envolvimento com seus afazeres, questionando, trocando entre si as tarefas e se auxiliando. 

Todos com iniciativa e demonstrando gosto em estar naquele espaço. A profissional que 

acompanha relata que muitos moram na zona rural e são habituados com hortas em suas casas, 

trazem seus conhecimentos para compartilhar, da mesma forma que já demonstram algumas 

habilidades e AUTONOMIA com o manuseio dos materiais. As Figuras 36 e 37 transparecem 

a interação das crianças com o espaço e apresentam a horta. 

 

Figura 36 - Horta da escola 

 
Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

 

Encontram pedras ao meio dos canteiros e recolhem para dentro de um vidro, 

é o vidro das “pedras preciosas” segundo a turma, sempre que as encontram, 

guardam em um vidro e depois levam para a sala de aula para observar. Restos 

de plástico são encontrados e retirados, segundo a professora, se misturam na 

composteiras e outros chegam com o vento. Enquanto todos se envolvem nas 

tarefas, a professora circula por todos os espaços, auxilia em algumas funções, 

esclarece dúvidas e autoriza as saídas do espaço para a busca de materiais. 

(NOTAS DE CAMPO, maio/ 2019) 
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Figura 37 - Interação das crianças com a horta da escola 

 
Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

A horta nesta proposta, dentro do projeto de Educação Ambiental, mostra possibilidades 

de um lugar de descoberta, de pesquisa. A partir da horta as crianças elaboram hipóteses, testam 

formas de afastar insetos, pesquisam e coletam materiais para estudo, como as pedras e conchas.  

As impressões também se relacionam ao meio ambiente como objeto de conhecimento, 

valorizando as habilidades ligadas à observação e experimentação.   

Cada detalhe é percebido pelas crianças que interagem com a horta e tudo que à compõe, 

além da manutenção e observação das hortaliças plantadas. Ao longo do campo, é difícil se 

manter distante e neutra enquanto pesquisadora.  

As crianças maiores questionam o que faço, de onde venho, por que estou ali junto a 

eles. Ao longo da tarde coletam as pedras e trazem para me mostrar, assim como folhas e a 

concha de um caracol, afirmando que constantemente encontram conchas pela horta, como 

exposto na Figura 38. 
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Figura 38 - Pedras e conchas da horta 

 
       Fonte:  Lilia Deconto (2019) 

 

A Rede-árvore se apresenta com a horta em impressões de organização e uma rotina de 

planejamento focado nos períodos de oficina de contraturno com as crianças.  Até então, as 

interações relacionadas à Educação Ambiental envolvem apenas as crianças maiores, 

estudantes do Ensino Fundamental.  

Mas, a Educação Infantil? Como participa da Educação Ambiental na escola? As 

respostas à essas questões foram se constituindo com observações muito distintas, de 

apontamentos dos profissionais da escola em contraponto e também de encontro às minhas 

percepções. “A Educação Infantil participa contribuindo com a composteira, observando a 

horta e levando as cascas do lanche” aponta uma VOZ da escola.  

A Figura 39, apresenta momentos com a participação das crianças da Educação Infantil, 

participando da colheita de hortaliças e do preparo de alimentos, as imagens foram publicadas 

no blog da escola. 

Enquanto os alunos maiores se envolvem na organização do espaço, as crianças da 

Educação Infantil participam da colheita, manipulando e experimentando como a horta pode 

ser saborosa.  
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Figura 39 - Horta: Educação Infantil e culinária 

 
Fonte: Arquivos da escola (2019) 

 

A relação que a escola mantém com a horta enquanto Educação Ambiental fica evidente 

em cada diálogo estabelecido, da mesma forma que se percebem esforços para contemplar a 

Educação Infantil nessa abordagem. Em um registro fotográfico da escola encontra-se a 

seguinte descrição “a horta é espaço de aprendizagem constante... os alunos aprendem sobre 

alimentação, animais, plantio, colheita, o trato da terra entre outros temas e podem alinhar a 

teoria com a prática e fazendo ainda, muitas experimentações! Um laboratório vivo!”. 

A horta é apontada por profissionais da escola, como central no processo de Educação 

Ambiental. Porém em uma das visitas pelo espaço, sou convidada a conhecer a casinha da 

NATUREZA, organizada ao longo do ano, ficou denominada “Brinquedoteca de elementos da 

natureza” (Figura 40 e 41), organizada por profissionais da escola, com materiais naturais para 

serem explorados pelos pequenos.  
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Figura 40 - Brinquedoteca dos elementos da natureza 

 
Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

Figura 41 - Brinquedoteca dos elementos da natureza - crianças 

 
Fonte: Lilia Deconto (2019) 

 

 Dentro das práticas de Educação Ambiental da escola, VOZES declaram que um novo 

espaço organizado permite a interação das crianças no pátio, a “sala verde”. O espaço é 

organizado com pequenos cortes de troncos, posicionados em círculo sobre a terra, para 

momentos ao ar livre, da mesma forma que “o pátio amplo, permite exploração e contato com 

os elementos da natureza” VOZES da escola, os espaços são apresentados na Figura 42. 
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Figura 42 - Sala verde e pátio da escola 

 
     Fonte: Arquivos escola do Caracol (2019) 

 

Os relatos sobre as práticas de Educação Ambiental que ocorrem na escola, direcionam 

as respostas para a horta enquanto incentivo a alimentação saudável e ao uso da composteira 

como forma de tratar o resíduo orgânico, considerando uma forma de acesso à comunidade o 

incentivo ao plantio do próprio alimento de consumo. Assim como, VOZES da escola 

relacionam as caminhadas no bairro para observação incentivando ao cuidado ao meio 

ambiente. 

Com o ampliar das observações, a Rede-rizoma passa a ganhar espaço, mostrando suas 

raízes, que partem da horta, da terra, do pátio, e seguem ampliando suas conexões além do 

projeto/ oficina de contraturno. Algumas VOZES da escola apontam que “Os alunos acabam 

cativando as famílias a participarem dos projetos e até mesmo aderirem alguns hábitos que 

realizamos na escola, são pequenas ações que vão se multiplicando...”, desta forma, relaciona 

a participação das famílias, acompanhando os momentos de aprendizagem e participando de 

eventos como a Feira de Ciências. 

“Acredito que na Educação Infantil não existe trabalho Pedagógico que não entre na 

Educação Ambiental”, uma VOZ da escola indica que percebe todas as vivências da Educação 

Infantil, estão relacionadas ao tema, apontando que a Educação Ambiental “interliga” todos os 

conhecimentos. Uma das VOZES da escola indica que morar às margens do rio deve ser uma 

preocupação da escola com a comunidade ao propor as suas temáticas, afirmando: “a 

preocupação em conscientizar as crianças sobre qualidade de vida, sem desrespeitar o meio 

ambiente”. 
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 “Quando se conhece o passado, podemos interferir no presente solucionando 

problemas futuros...” uma das VOZES relaciona a importância dos conhecimentos sobre as 

problemáticas envolvendo o meio ambiente. 

Apesar do grande movimento em torno das olarias e consequentemente, a utilização do 

Rio dos Sinos, pouco foi observado sobre essa relação, ao longo desse período de campo. Talvez 

a relação com o rio esteja distante da atenção dessas crianças. Será que este distanciamento não 

possa estar relacionado ao descuido com o as águas? Tema que é tão enfatizado pelo 

COMITESINOS desde sua constituição, como também pelos moradores da comunidade, que 

evocam o rio como primeiro elemento que caracteriza o lugar. A utilização do ambiente como 

um recurso, assim como a horta também se mostrou na escola em determinados momentos 

(quando serve de instrumento para aprendizado do inglês, quando serve como meio de produção 

do alimento), compondo o que também pertece à identidade de uma região rural. Ocupar a zona 

rural, aproxima os conhecimentos relacionados à terra e o cultivo de alimentos. Percebi nas 

VOZES de membros da comunidade de mais idade, o apego àquele lugar, que viu ser 

constituído.  

A relação das práticas de EA com a interdisciplinaridade, pode se associar à presença 

do Ensino Fundamental na escola e busca por essa interação entre as disciplinas. Impressões 

deixadas a partir da utilização da horta na proposta de aulas de Inglês, incluindo as crianças da 

Educação Infantil na utilização das hortaliças em culinária e na separação dos resíduos para 

utilização na composteira da horta. O projeto horta expande seus rizomas quando o caracol e 

as pedras aparecem em meio a terra da horta e mudam o rumo e o tema da proposta, permitindo 

espaço à curiosidade, à descoberta, a surpresa, do questionamento de onde terá vindo essa 

concha. 

 

4.7. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRÁTICAS RIZOMÁTICAS A PARTIR DAS 

CATEGORIAS DE SENTIDO EM UMA RELAÇÃO COM O LUGAR 

 

O que caracteriza o laço emocional da criança pequena com o lugar? As 

entidades: vila, esquina e fazenda, mas temos observado que os alunos mais 

novos têm menos a dizer e são menos entusiasmados com tais lugares do que 

os mais velhos. Com exceção das creches e dos playgrounds, poucos lugares 

públicos estão feitos na escala das crianças pequenas. Será que elas sentem 

necessidade de estar em lugares de acordo com seu tamanho? Supõe-se que 

existam tais necessidades. As crianças pequenas, por exemplo, como se sabe, 

metem-se embaixo do piano de cauda, onde se sentam num visível estado de 

alegria. Ao brincarem, as crianças mais velhas procuram cantos e esconderijos 
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tanto em ambientes construídos pelo homem como na natureza. Passar a noite 

no quintal, em uma barraca ou em uma casa na árvore é para elas uma 

verdadeira festa, como se estivessem realmente fazendo uma longa viagem 

para uma cabana de caçador. (TUAN, 2015. P.37) 

 

Os espaços escolares pensam seu espaço para enriquecer o vínculo da criança com o 

lugar?  

Em cada espaço escolar foram encontradas características muito singulares enquanto 

práticas de Educação Ambiental. Uma gama de fatores influencia nessa diferenciação, desde os 

atores envolvidos, quem e como cada lugar se constituiu com o tempo, através da história e 

percepções que cada pessoa envolvida carrega a respeito das coisas. As abordagens de Jean 

Lave (2015), acerca da aprendizagem situada, se aproximam elucidando o observado nos 

espaços, ao abordar que a aprendizagem se constitui através da interação com materiais, lugares, 

histórias e pessoas. A aprendizagem ocorre quando há o engajamento entre estes fatores. Os 

materiais com suas funções específicas convidam ao seu uso, assim como as histórias que 

constituem cada pessoa.  

Em cada localidade, foram encontrados indícios de vínculo ao lugar, relacionado com 

a história que cada envolvido viveu com o bairro ou região. A Escola do Fogo a partir de um 

bairro que inicia sua identidade pela necessidade de moradia e busca por um lugar de fixar suas 

raízes. A valorização dos espaços da região merece atenção, como um espaço em expansão, 

ocupando espaços nativos que gradualmente são substituídos pela urbanização.   

A Escola da Árvore com uma região que oferece oportunidades de troca, 

exemplificado a partir da horta comunitária, acessível aos moradores, um espaço propício ao 

desenvolvimento de muitos rizomas, espaço único no Município, com potêncial de ampliação 

a partir do envolvimento local. A coleta de resíduos recicláveis utilizada como fonte de renda 

para parte dos moradores da região pode ser outro aspecto de vínculo ao lugar, com a identidade 

constituída. 

A Escola do Caracol que estabelece raízes fortes desde a origem do bairro, onde 

muitos imigrantes encontraram nas margens do Rio dos Sinos seu sustento e constituíram 

famílias, muitas que ali permanecem, outras que se instalaram e atribuem afeto à sua história. 

Na Escola do Caracol, a história da região, pode ser um forte instrumento ao estabelecimento 

de vínculo ao lugar entre os envolvidos. Porém, refletindo sobre o uso do ambiente como forma 

de sustento, assim como o rio, além de sua importância ecológica, enquanto um recurso e fonte 

de trabalho, essa relação pode ser estabelecida.  
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Carlos (2007, p.14) faz uma importante reflexão sobre os novos lugares, formados por 

uma sociedade em constante migração: 

 

O lugar é o mundo do vivido, é onde, se formulam os problemas da produção 

no sentido amplo, isto é, o modo onde em que é produzida a existência social 

dos seres humanos. As novas formas urbanas e os modos de apropriação do 

lugar aparecem no miúdo, no banal, no familiar, refletindo e explicando as 

transformações ou a sociedade urbana que se constitui nesse final de século. 

O lugar aparece como um desafio à análise do mundo moderno exigindo um 

esforço analítico, muito grande que tente abordá-lo em sua multiplicidade de 

formas e conteúdo, em sua dinâmica histórica. 

 

Nos espaços escolares, envolver as famílias faz parte de atividades relacionadas à 

campos diversos do conhecimento. Como observado nas três escolas, há espaço para 

aproximação da comunidade e seu envolvimento com as propostas de aprendizagem. Estas 

podem ser potencializadas:  

  

A criação de espaços de convivência nas escolas pode representar uma 

proposta pedagógico-metodológica que considera como contextos de vivência 

e convivência de aprendizagens não só o “ambiente escolar”, mas o cotidiano 

de uma realidade que se abre ao local e ao planetário. Para tanto, se propõe a 

elaboração de fóruns permanentes como práticas educativas e democráticas, 

através da ecologia de saberes numa extensão ao contrário, ou seja, trazendo 

as comunidades para dentro da escola. A valorização das culturas locais, o 

respeito à multiplicidade de experiências, valores e ideias na construção de 

ações para a sustentabilidade podem ser a chave para uma mobilização 

comunitária. Isso se constrói a partir de uma estreita relação que se tece entre 

a escola e seu entorno imediato, através de diagnósticos coletivos, encontros, 

eventos e efetiva participação na elaboração de propostas de ação. 

Movimentos estes que potencializam a instauração de coletivos engajados 

através do diálogo e da negociação. A escola também poderá contribuir na 

identificação desses protagonistas, atores com potencial de liderança e 

mobilização, em seu meio institucional e no bairro, partilhando, então, com 

esse grupo, os conhecimentos científicos que possam responder à necessária 

tessitura de estratégias de empoderamento dessas comunidades locais. Isso se 

concretiza através de seus saberes e fazeres, da assunção e valorização de seu 

patrimônio natural territorial e do acesso aos processos decisórios sobre as 

possibilidades de atuação e intervenção dos representantes locais nos 

processos de gestão ambiental compartilhada. (JACOBI, TRISTÃO & 

FRANCO, 2009, p.75) 

 

Por outro lado, encontram-se em cada espaço escolar diferenças singulares na 

articulação de propostas relacionadas à Rede de EA. Fernandes (2007, p.88) destaca a partir das 

observações em sua pesquisa "em meu entendimento, projeto, são pessoas. Os projetos das 

escolas são o reflexo da equipe de profissionais que atuam nela; se muda a equipe, muda o 
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projeto. É comum vermos projetos de Educação Ambiental nas escolas que se perdem quando 

os professores mais envolvidos saem da escola." 

Alguns profissionais encontram barreiras em seus contextos escolares, inclusive é 

comum ouvir na fala dos envolvidos, nas propostas de Educação Ambiental, sejam por vezes 

uma minoria no espaço escolar, segundo Guimarães et al. (2009) “tendem a iniciar o processo 

meio isolados, dentro de uma prática pedagógica tradicional que é hegemônica no cotidiano 

escolar, levando-os a sofrer falta de apoio, má vontade e mesmo pressões diretas e indiretas”. 

A citação de Guimarães apresenta com clareza algo observado nos espaços, quando se relaciona 

com o projeto da Rede de EA, como atuação descontextualizada das demais práticas da escola. 

A problemática em como os envolvidos observam essa proposta acontecer, percebendo ou não 

a Rede – rizomática transpassando essas práticas e construindo, efetivamente, a Educação 

Ambiental de cada lugar. 

A horta, como categoria identificada em cada espaço sugere diferentes abordagens, 

com impressões de recurso na escola do Caracol, em que é utilizada como meio das aulas de 

inglês e práticas de cultivo para o sustento/alimentação, aplicação de vivencias de casa. Com 

impressões de contato com a natureza, manipular a terra e observar o ciclo de desenvolvimento 

das plantas na escola do fogo. Entretanto, na escola da árvore, deixou a impressão de maior 

relevância a associação da horta ao reaproveitamento de resíduos orgânicos, que remete 

também as demais práticas de reciclagem. Apesar de não se ressaltar da mesma forma em todos 

os espaços, as escolas contemplavam o reaproveitamento de resíduos através de composteira e 

mantinham o cultivo com auxílio de crianças representantes. 

Foi comum encontrar na fala dos envolvidos, aspectos que relacionam a preservação 

da natureza e dos recursos e redução dos resíduos/lixo, através do reaproveitamento e troca na 

escola da árvore. Como recurso de oficina prática e teórica na escola do caracol.  

Saheb (2016), investigou as práticas de EA de professores da Educação Infantil e 

encontrou o trabalho com cuidados com o lixo e preservação da água como os temas mais 

trabalhados em EA, principalmente a redução do uso da água, desperdício. “Os relatos, porém, 

se limitaram a essas atividades pontuais e demonstraram a existência de um abismo entre os 

estudos acadêmicos acerca da EA e a prática dos professores da EI” (SAHEB, 2016, p154). 

Saheb ressaltou a importância de que estes trabalhos influenciam “na construção do 

pensamento, da identidade e da compreensão de mundo das crianças” (p.154). 

A exploração dos elementos da natureza na escola do fogo, deixou a impressão de 

contemplação reforçando os vínculos afetivos e de cuidado com o ambiente, utilizando os 
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recursos para inúmeras possibilidades do brincar. Inclusive com a preocupação com consumo/ 

compra de brinquedos através da utilização desses recursos naturais, reduzindo também a 

produção de lixo. A elaboração da proposta de lei para o Dia do brincar, construída por 

profissionais da escola do fogo, reforçam a atenção dos atores às necessidades das crianças e 

valorização da infância.  

 

O lugar pode adquirir profundo significado para o adulto mediante o contínuo 

acréscimo de sentimento ao longo dos anos. Cada peça dos móveis herdados, 

ou mesmo uma mancha na parede, conta uma história. A criança não apenas 

tem um passado curto, mas seus olhos, mais que os dos adultos, estão no 

presente e no futuro imediato. Sua vitalidade para fazer coisas e explorar o 

espaço não condiz significância. A imaginação da criança é de um tipo 

especial. Está presa à atividade. (TUAN, 2015, p.38) 

 

Nas três escolas acompanhadas em Campo Bom, foi possível observar, a relação 

constante com o brincar e as interações. O brincar coloca-se como segunda categoria de sentido, 

presente com grande relevância nas três escolas campo da pesquisa, mesmo que sem 

intencionalidade, interligando conhecimentos e transpassando as temáticas abordadas com as 

brincadeiras. O brincar surge com grande força a partir da exploração dos elementos presentes 

no pátio das escolas, permitindo a livre exploração ou a organização de propostas a partir dos 

recursos oferecidos pelos espaços. Barros & Tozoni-Reis (2009) realizaram uma pesquisa com 

crianças da Educação Infantil construindo um mapeamento ambiental a partir de histórias, 

desenhos e entrevistas, iniciando as práticas pela escola até englobar o bairro. Nas primeiras 

práticas realizadas com as crianças da escola, a maioria associava ambiente a um lugar bonito, 

representando em seus desenhos plantas, animais e espaço para brincar. 

Fazendo uma interface com Merleau-Ponty (1999, p.196), quando se refere a 

consciência corporal “um movimento é aprendido quando o corpo o compreendeu, quando ele 

o incorporou ao seu ‘mundo’, [...] uma experiência do corpo no mundo”. Se tratado da 

aprendizagem de movimentos corporais que não são coordenados pela mente a parte do corpo. 

Esse corpo precisa ter passado por experiências concretas para poder se movimentar, por 

exemplo. Da mesma forma, o corpo interagindo com o meio constantemente acumula e 

desenvolve aprendizagens, que não precisam ser lembradas para serem executadas, pois já 

habitam esse corpo e irão reproduzi-las espontaneamente.  

Sem dúvidas, a escola assume um papel fundamental na infância. Como afirma 

Zabalza (2007, p.10) “a escola não possui recursos para enfrentar sozinha o desafio de construir 

um ‘novo mundo’ para as crianças, mas constitui um recurso social básico que fará parte de 
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uma rede mais ampla capaz de ir avançando na direção de melhorar as condições de vida 

infantis”. Porém, deve ser lembrado o avanço da Educação Infantil nos últimos anos, 

valorizando sua trajetória. “Toda a política de Educação Infantil emanada do poder público se 

caracterizou, de um lado, por um jogo “de empurra” e, de outro, por uma visão acintosamente 

assistencialista” (HORN, 2007, p.5) e que hoje se quebra, ao observarmos o movimento da 

Educação Infantil incluída na Educação Básica e se mostrando presente e atuante com as 

práticas desenvolvidas, como estas observadas nas três escolas. “As políticas públicas em 

educação ambiental, são um processo dialético e partilhado do Estado e da sociedade civil” 

segundo Sorrentino et al. (2005, p. 297), que também sugere que cabe à sociedade manter-se 

em movimento para que os incentivos sejam mantidos por parte das governanças. Considerando 

que a Educação Ambiental passou a ser uma política pública pela articulação de pessoas da 

sociedade civil, que se encontraram por desejos similares, vivenciaram e construíram uma 

história. Constituíram-se rizomas que se desenvolveram e assumiram uma proporção de acesso 

a todos. A política pública é efetivamente, fruto da manifestação da relação estabelecida com o 

lugar. 

Quando os rizomas se expandem, as relações com o lugar são permitidas. A Rede-

rizoma se apropria do lugar que ocupa, quando os envolvidos se permitem a estar e ser parte do 

lugar, reforçando sua identidade, sua história, com necessidades próprias e constituindo modos 

de Educação Ambiental, única de cada lugar.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Compreender a relação com o lugar como vetor de Educação Ambiental, levou esta 

pesquisa à uma busca intensa, profunda e cheia de significados. A interlocução da Rede de 

Educação Ambiental de Campo Bom, proporcionou o conhecimento de uma história de 

significados nutridos por seres humanos e não humanos, que eu não pudera, de antemão, 

imaginar encontrar neste caminho. E, para dar sentido à essa história e ao envolvimento dos 

agentes, as escolas de Educação Infantil de Campo Bom se apresentam, permitindo transparecer 

a Educação Ambiental em cada singelo ato da infância, um grande objetivo de pesquisa, que a 

cada passo de busca de informações e dados, se expandia. Ao fim dessa pesquisa, sinto que ela 

não encerra. Foi necessário interromper a busca, a escrita, a reflexão, pois assim como na malha 

de Ingold, cada fio entrelaçava outro, e outro, e outro... 

 Os dados referentes à legislação e história da Educação Ambiental no mundo, no Brasil, 

no Rio Grande do Sul, até chegar ao Município de Campo Bom, permitiram a compreensão 

dessa trajetória. As conquistas do que se tem hoje enquanto Educação, fazem parte da luta de 

muitas pessoas, interferindo em documentos legais e garantindo direitos e proteção. A história 

do Município de Campo Bom, revela um povo em busca de progresso associado ao trabalho, 

que aos poucos distanciou o colono da terra e o levou para dentro das fábricas e curtumes de 

couro. Toda essa expansão também trouxe a preocupação com a qualidade das águas do Rio 

dos Sinos. 

O COMITESINOS, formado por pessoas atuando em nome de e mobilizadas por um 

não humano (o Rio dos Sinos) aparece com força nas referências encontradas, da mesma forma 

a história da vida das pessoas envolvidas, a constituição de uma cidade, lugares constituídos de 

sentidos, transpassam a Rede de Educação Ambiental de Campo Bom, ao longo dos 30 anos de 

histórias expostas na reconstrução de sua caminhada, até se chegar à observação das práticas 

hoje assumidas nas três escolas de  Educação Infantil acompanhadas ao longo de 2019. 

A Carta das Águas, como uma atividade em um Seminário de Educação Ambiental no 

Vale do Sinos, abriu espaço para mais um forte indumento de fortalecimento da Educação 

Ambiental nas escolas. O mesmo Seminário, que na sua primeira edição em 1996, dava suporte 

para a motivação das Redes de EA na região. A preocupação com as águas Rio dos Sinos, torna 

esse não-humano, como um poderoso aliado da Educação Ambiental. 

A história da Educação Ambiental em Campo Bom, pôde aqui ser escrita a partir de 

diálogos e do depoimento de pessoas envolvidas no processo, que estão e já estiveram nesse 

emaranhado de fios que compõe a Rede de Educação Ambiental, desde a constituição da ideia 
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e efetivação das primeiras ações. Parte também se resgatou da memória da pesquisadora, que 

já esteve e permanece nesses fios da Rede e pôde perceber que pouco sabia, frente a tudo que 

vivenciou ao longo desses quase dois anos de pesquisa. 

A Rede de EA de Campo Bom, expandiu horizontes com o COMITESINOS, desta 

forma abraçando as conquistas das movimentações da sociedade civil em prol da Educação 

Ambiental. Abriu espaço para a participação das escolas, acessando a comunidade de cada local 

e se tornando Rizoma, se ampliando, se fortalecendo e constituindo sentidos específicos em 

cada lugar que alcança. 

Percebeu-se no decorrer dessa caminhada de descoberta dos entrelaços da Rede de 

Educação Ambiental, a existência de pontos focais interligados, mas muito além disso, 

propostas acontecendo simultaneamente, algumas que se cruzam e se conectam, outras não se 

aproximam, mas se enovelam em uma mesma malha. A dificuldade de interligar todos esses 

pontos, mostra a grandiosidade das ações, que se ramificam ao ponto de não mais se cruzarem. 

Com a inserção da Rede nas estratégias para garantir a Educação Ambiental a partir do PME 

de Campo Bom, a partir da Meta 21, as definições dessa Rede aparecem mais claras e ao mesmo 

tempo mais focadas. É valida a reflexão frente a institucionalização, que por vezes pode 

representar a centralidade de ações, representada no curso da dissertação pela metáfora da Rede-

Árvore. A Rede-rizoma por sua vez, se produz nas ações que partem da centralidade e se 

expandem espontaneamente, a lugares que a Rede-Árvore não pode alcançar, tocando nos 

sentidos e compondo as percepções de cada ser humano que envolve, direta e indiretamente. 

Grande parte das fontes encontradas que embasaram o desenvolvimento da EA em 

Campo Bom, mostram-se relacionados à questão ambiental, no sentido de preservação das 

águas e resíduos, e também vinculados à secretaria de Meio Ambiente. Quando a Rede chega 

às escolas, os rizomas tomam rumos característicos de cada lugar. Observou-se na Educação 

Infantil uma naturalidade em relacionar as questões da EA com o brincar. Mesmo que algumas 

escolas ainda se sintam confortáveis, ou sintam a necessidade de um projeto orientando ações, 

é na espontaneidade que se sobressaem muitas das ações que fazem sentido para aquela 

comunidade. 

A Rede-rizoma nos auxilia a compreender as práticas engendradas nas três escolas 

acompanhadas, em momentos significativos para cada espaço. A intenção da escola do fogo de 

proporcionar momentos de exploração dos elementos da natureza e espaços do pátio como 

rotineiros é algo que permite a expansão da Rede-rizoma, da mesma forma com as trocas na 

escola da árvore e a descoberta a partir da horta na escola do caracol. Nesta última, e por isso 
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nomeada, o encantamento observado nas crianças ao encontrarem um casco de caracol 

enterrado em meio a horta, foi tão significativa quanto a proposta planejada para o dia, de 

manutenção dos canteiros para prática do inglês através da identificação das hortaliças. A Rede-

árvore, integrada pelas atividades pontuais como identificação de lixeiras para separação dos 

resíduos, não parece deixar marcas, quando comparada às vivências. 

Quando uma criança, têm a oportunidade de vivenciar a natureza, a cultura, igualdade, 

o convívio com seus pares e os demais aspectos da Educação Ambiental se enraízam em sua 

mente/corpo, constituindo e ampliando as raízes da Rede, a Rede-rizoma. 

A relação da Rede enquanto rizoma, atua na aproximação e reaproximação através da 

história, com vínculo e engajamento na constituição do afeto pelo lugar. 

A efetiva aplicação desta pesquisa, fica expressa através do APÊNDICE D, que 

apresenta uma oficina oferecida às escolas participantes como produto dessa dissertação. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

(TCLE Para participantes da pesquisa) 

 Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa de mestrado intitulada EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A 

RELAÇÃO COM O LUGAR: uma compreensão a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental do município de Campo 

Bom/RS”. O(a) pesquisador(a) responsável por essa pesquisa é a professora Dra. Luciele Nardi Comunello, que pode ser contato no telefone 

(51) 98178-8008, endereço Rua dos Tucanos, 37/205 - Quinta da Serra, Canela e email luciele-comunello@uergs.edu.br e a o(a) 

pesquisador(a) assistente é a aluna mestranda Lilia Deconto, que pode ser contato no telefone (51) 99639-5557, endereço Rua Delfim Moreira, 

101, Celeste, Campo Bom.  

Será realizada observação participante, com conversas informais e entrevista aberta tendo como objetivo compreender a relação com o lugar 

como vetor de educação ambiental, a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental, na perspectiva de escolas e suas localidades, 

no município de Campo Bom/RS. A pesquisa se justifica a partir da Rede de Educação Ambiental, apresentada como uma política pública 

municipal do Plano Municipal de Educação, ponto de partida no caminho a ser percorrido. Considerando que a educação ambiental se dá, 

através de processos participativos, baseados em necessidades do ser e do seu entorno, efetivo no local em que se insere, faz-se necessário 

compreender além dos propósitos Rede de Educação Ambiental em sua concepção, como estes são incorporados pelos espaços escolares da 

Educação Infantil de Campo Bom, dentro dos lugares que ocupam.  

Poderão ser previamente agendados a data e horário para observações e entrevistas abertas utilizando de registros em diário de campo. Serão 

feitos registros por fotografias, contemplando os espaços, para identificação dos lugares de pesquisa. Na presença de pessoas, será aplicado 

efeito desfocando a face das figuras humanas para que as pessoas não sejam identificadas. Os registros a anotações serão utilizados somente 

pela pesquisadora e sua orientadora e serão arquivadas em sigilo por cinco anos e depois descartado. As fotografias serão utilizadas para 

ilustração dos espaços de pesquisa, nos documentos alusivos à mesma (possível divulgação em eventos científicos ou artigos em periódicos). 

Esses procedimentos ocorrerão no município de Campo Bom, com os envolvidos na Rede de Educação Ambiental, espaço escolar (colocar 

identificação da escola a ser realizado) e comunidade. Não é obrigatório participar das entrevistas ou submeter suas práticas às observações.  

Os riscos destes procedimentos serão de gradação mínima por envolver possíveis desconfortos durante a entrevista aberta: sentir-se triste, 

constrangido(a) ou abalado(a) emocionalmente por falar de assuntos relativos a suas práticas de trabalho, sua rotina e opiniões pessoais. Os 

riscos serão amenizados com cordialidade e permitindo a liberdade em falar sobre os assuntos. Os participantes estão amplamente protegidos 

pelo previsto no Art. 9º da Resolução 510/2016. O inciso II permite que possam desistir a qualquer momento da pesquisa. Os benefícios e 

vantagens em participar deste estudo se dão a partir de uma compreensão quanto as percepções de lugar dos participantes para uma Educação 

Ambiental efetiva nas comunidades e espaços escolares, conforme aspectos culturais e ambientais de cada região, para que assim possam ser 

pensadas estratégias junto as ações da Rede de Educação Ambiental, efetivas em cada região estudada.  

A pessoa que estará acompanhando os procedimentos será o pesquisador assistente estudante de mestrado Lilia Deconto, com orientação da 

professora e pesquisadora responsável Dra. Luciele Nardi Comunello.  

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso haja, serão ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão 

indenizados. Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo despesa e constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A 

sua privacidade será mantida através da não-identificação do seu nome e as imagens apenas serão utilizadas mediante sua autorização, 

preenchendo o campo desejado no box que antecede sua assinatura.  

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, 

após esse prazo serão destruídos.  

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui uma página e é feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do 

pesquisador e outra com o participante da pesquisa.  

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). 

Formado por um grupo de especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e 

dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – 

CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail:  

cep@uergs.edu.br.  

( ) Permito a minha identificação e uso de imagem nos resultados publicados da pesquisa;  

( ) Não permito a minha identificação e uso de imagem nos resultados publicados da pesquisa. (O participante tem plena liberdade para não 

aceitar).  

Nome do participante:__________________________________  

          _________________________________         

 Assinatura pesquisador(a) responsável  

 

 

__________________________________________                                                                   _________________________________ 

Assinatura participante da pesquisa/responsável legal                                         Assinatura pesquisador(a) assistente 
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APÊNDICE B – TALE e TCLE para os responsáveis 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A RELAÇÃO 

COM O LUGAR: uma compreensão a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental do município de Campo Bom/RS”. 

Meu nome é Lilia Deconto, mestranda na UERGS e pesquisadora assistente da pesquisadora responsável e orientadora da pesquisa 

Doutora Luciele Nardi Comunello e minha área de atuação é ambiente e sustentabilidade. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, faremos uma gravação de áudio relendo este trecho e assim autorizando 

as observações e confirmando que todas as informações foram lidas e explicadas com detalhes e dúvidas esclarecidas. Esclareço que 

em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa 

poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is). Você e seus responsáveis poderão entrar e contato pelo e-mail 

luciele-comunello@uergs.edu.br, ou, liliadeconto@hotmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) 

contato(s) telefônico(s): (51) 98178-8008 e (51) 99639-5557. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta 

pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 

CEP-UERGS, pelo telefone (51)3318-5148.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

1.1 Este trabalho/projeto leva o nome “EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A RELAÇÃO COM O LUGAR: uma compreensão a partir da 

interlocução com a Rede de Educação Ambiental do município de Campo Bom/RS”. JUSTIFICATIVA: Esta Rede faz parte de um 

documento do Município chamado de Plano Municipal de Educação. A Educação ambiental acontece com a participação das pessoas 

e a partir das necessidades do lugar onde acontece. OBJETIVO: Assim, esta pesquisa  pretende acompanhar a Rede de Educação 

Ambiental e algumas escolas de Educação Infantil de Campo Bom para entender a relação com o lugar na educação ambiental e como 

as escolas se relacionam com os lugares em que ocupam. 

1.2 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos.  

O seu professor parte da equipe da escola será acompanhado em alguns momentos/práticas e quando você/participante estiver presente 

nas atividades do professor, será apenas observado, não precisando participar. Serão feitos registros/ anotações e fotografias, que serão 

usadas somente na pesquisa e o que mais for feito em relação a ela. O rosto das pessoas não irá aparecer nas fotografias ou será coberto 

por algum efeito desfocando a imagem para que não seja identificado. Para que as fotografias possam ser utilizadas o participante 

precisa autorizar, respondendo se permite ou não o uso. 

1.3 O participante pode não se sentir à vontade nas observações, assim, não precisa participar. Mas para se sentir seguro, o professor 

responsável da escola estará sempre presente e a pesquisadora não fará perguntas e nem se envolverá na atividade que estiver 

acontecendo.  

1.4 Não há nenhuma despesa prevista, mas caso ocorra, a pesquisadora se responsabiliza por elas. 

1.5 Os nomes não serão divulgados de forma alguma, nem mesmo o nome da escola, para garantir o sigilo. 

1.6 Se em algum momento decidir não participar, sair da pesquisa ou retirar depois, garantimos que não haverá penalização alguma; 

1.7 Garantimos que não será feito nenhum tipo de pergunta ou interferência, apenas observação. 

1.8 Se for necessário alguma indenização por algo envolvendo a participação nesta pesquisa, há lei que garante este direito; 

1.9 Os dados serão arquivados e utilizados apenas pela pesquisadora responsável e assistente, em local seguro e sigiloso e caso ocorram 

outras pesquisas, os dados serão submetidos para aprovação do CEP da instituição e, quando for o caso, da CONEP. 

1.2 Assentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscri to(a) sob o RG/ 

CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

E A RELAÇÃO COM O LUGAR: uma compreensão a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental do município de 

Campo Bom/RS”. Destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) assistente Lilia Deconto, sob responsabilidade do pesquisador(a) responsável Luciele Nardi 

Comunello sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade. Os participantes estão amplamente protegidos pelo previsto no Art. 9º da Resolução 510/2016. O inciso II permite 

que possam desistir a qualquer momento da pesquisa.  Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Responder com Sim ou Não as afirmações abaixo: 

(        ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

(Campo Bom........ de ............................................ de ............... 

Obs.: Considerando que a criança não é alfabetizada, a pesquisadora irá solicitar que ela fale seu nome e o nome de seu responsável 

legal que assinou o TCLE correspondente a esta TALE 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 2 

(TCLE encaminhado aos pais ou responsáveis pelas crianças envolvidas com a pesquisa) 

Você/Sr./Sra., em nome de seu filho (a), está sendo informado a respeito da pesquisa de mestrado intitulada EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

A RELAÇÃO COM O LUGAR: uma compreensão a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental do município de Campo 

Bom/RS” que será realizada na escola do seu filho/a. O(a) pesquisador(a) responsável por essa pesquisa é a professora Dra. Luciele Nardi 

Comunello, que pode ser contato no telefone (51) 98178-8008, endereço Rua dos Tucanos, 37/205 - Quinta da Serra, Canela e email luciele-

comunello@uergs.edu.br e a o(a) pesquisador(a) assistente é a aluna mestranda Lilia Deconto, que pode ser contato no telefone (51) 99639-

5557, endereço Rua Delfim Moreira, 101, Celeste, Campo Bom.  

Será realizada observação participante no ambiente da escola em que seu filho/a está inserido, tendo como objetivo compreender a relação 

com o lugar como vetor de educação ambiental, a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental, na perspectiva de escolas e suas 

localidades, no município de Campo Bom/RS. A pesquisa se justifica a partir da Rede de Educação Ambiental, apresentada como uma 

política pública municipal do Plano Municipal de Educação, ponto de partida no caminho a ser percorrido. Considerando que a educação 

ambiental se dá, através de processos participativos, baseados em necessidades do ser e do seu entorno, efetivo no local em que se insere, 

faz-se necessário compreender além dos propósitos Rede de Educação Ambiental em sua concepção, como estes são incorporados pelos 

espaços escolares da Educação Infantil de Campo Bom, dentro dos lugares que ocupam.  

Serão previamente agendados, com a equipe diretiva da escola, a data e horário para observações das práticas dos professores em educação 

ambiental. Serão utilizando de registros em diário de campo e feitos registros por fotografias, contemplando os espaços, para identificação 

dos lugares de pesquisa. Na presença de pessoas, será aplicado efeito desfocando a face das figuras humanas para que as pessoas não sejam 

identificadas. Os registros serão utilizados somente pelas pesquisadoras e serão arquivadas em sigilo por cinco anos e depois descartado. As 

fotografias serão utilizadas para ilustração dos espaços de pesquisa, nos documentos alusivos à mesma (com eventual publicação em eventos 

científicos e artigos em periódicos). Esses procedimentos ocorrerão no espaço escolar (nome da escola). Durante as observações, as crianças 

podem eventualmente estar presentes nos espaços e práticas observadas nas escolas, assim, a pesquisadora se responsabiliza em apenas 

observar as práticas do professor(a) sem fazer qualquer tipo de intervenção com as crianças, como entrevistas, conversas informais ou 

qualquer outro tipo de intervenção direta, estando sempre na presença de ao menos um professor responsável, pertencente à equipe docente 

do espaço escolar em questão. Não é obrigatório para a criança participar das observações.  

Os riscos destes procedimentos serão de gradação mínima por envolver possíveis desconfortos durante a observação participante: sentir-se 

constrangido(a) ou desconfortável(a) em estar presente, ou na presença da pesquisadora. Em caso de percepção de risco efetivo, a 

pesquisadora se responsabiliza em repassar a situação para a equipe diretiva da escola e secretaria municipal de educação. Os participantes 

estão amplamente protegidos pelo previsto no Art. 9º da Resolução 510/2016. O inciso II permite que possam desistir a qualquer momento 

da pesquisa.  

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo se dão a partir de uma compreensão quanto às percepções de lugar dos participantes 

para uma Educação Ambiental efetiva nas comunidades e espaços escolares, conforme aspectos culturais e ambientais de cada região, para 

que assim possam ser pensadas estratégias junto às ações da Rede de Educação Ambiental, efetivas em cada região estudada.  

A pessoa que estará acompanhando os procedimentos será o(a) pesquisador(a) assistente estudante de mestrado Lilia Deconto, com 

orientação da professora responsável Dra. Luciele Nardi Comunello.  

Quaisquer danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. Solicitamos a sua autorização para usar as informações na produção de artigos 

técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A privacidade de todos os envolvidos será mantida através da não-identificação de 

nome e as imagens apenas serão utilizadas (nos termos expostos acima) mediante sua autorização, preenchendo o campo desejado no box 

que antecede sua assinatura. Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de violação, pelo período 

mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos.  

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui uma página e é feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do 

pesquisador e outra com o participante da pesquisa.  

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado 

por um grupo de especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e dignidade, 

contribuindo para que sejam seguidos os padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – CEP-Uergs - 

Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail:  cep@uergs.edu.br.  

( ) Permito o uso dos registros das observações e imagens nos resultados publicados da pesquisa;  

( ) Não autorizo o uso dos registros das observações e imagens nos resultados publicados da pesquisa. (O participante tem plena liberdade 

para não aceitar).  

Nome do participante:__________________________________                                 

 

_______________________________ 

Assinatura pesquisador(a) responsável 

 

_________________________                                    ______________________________  

Assinatura participante da pesquisa/responsável legal                   Assinatura pesquisador(a) assistente  
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APÊNDICE C – Declaração de Instituição participante 

 

                         Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Setor da Educação Infantil 

 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o desenvolvimento da 

pesquisa “EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A RELAÇÃO COM O LUGAR: uma compreensão 

a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental do município de Campo Bom/RS” 

de autoria da pesquisadora Lilia Deconto a ser desenvolvido em nossa instituição. Informamos 

que conhecemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado pelos 

sujeitos de pesquisa participantes de nossa instituição.  

 Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 466/2012 e a 

Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada sempre que necessário, 

fornecendo informações.  

 Antes do início da coleta dos dados o (a) pesquisador (a) responsável deverá apresentar 

a esta Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de 

Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

Sabemos que nossa instituição poderá a qualquer fase desta pesquisa retirar esse 

consentimento e neste caso, informaremos o(a) pesquisador(a) acima mencionado. Além disto, 

concordamos que os resultados deste estudo poderão ser apresentados por escrito ou oralmente 

em congressos e/ou revistas científicas, garantindo o sigilo e a privacidade dos participantes 

envolvidos na pesquisa. 

 Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

Atenciosamente, 

Local e Data: _______________________________ 

 

__________________________________________ 

Secretária de Educação  

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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APÊNDICE D – PRODUTO DA PESQUISA  

 

PLANO DE OFICINA COM AS ESCOLAS PARTICIPANTES 

 

OFICINA: Reflexões e percepções sobre a escola e a relação com o lugar para 

estruturação do Projeto Político Pedagógico 

 

Público-alvo 

 A oficina será oferecida à equipe de funcionários de cada uma das três escolas de 

Educação Infantil participantes na pesquisa. 

Introdução 

 Com a nova organização curricular recentemente estabelecida no campo educacional, 

como a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017) e o Referencial Curricular Gaúcho 

– RCG (2018), surge a necessidade dos municípios em reverem suas propostas pedagógicas 

escolares, de encontro aos novos documentos orientadores, articulados com as especificidades 

de cada espaço.  

 Ao longo dos anos de 2018 e 2019, profissionais das redes pública e privada de 

Educação do município de Campo Bom, participaram da elaboração do Documento Orientador 

Curricular, que passa a ser aplicado nas propostas de ensino das escolas da Rede no ano de 

2020.  

O Documento orientador se apresenta a partir dos cinco campos de experiência e os seis 

direitos de aprendizagem estabelecidos na BNCC (2017) para a Educação Infantil, além de 

considerar marcos como: Constituição de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (1996), 

estabelecendo a Educação Básica e Educação Superior; Parâmetros Nacionais Curriculares 

(1997), subsidiando a reelaboração da proposta curricular e formação de professores; a Lei nº 

11.494/2007 que regulamenta o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação; a Emenda Constitucional 

nº59/2009 que promove alterações na constituição de 1988, assegurando gratuidade do ensino 

dos 4 aos 17 anos; as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2010,  orientando o planejamento 

curricular; o Plano Nacional de Educação – PNE, com 20 metas e estratégias a serem cumpridas 

em 10 anos; o Plano Municipal de Ensino – PME, com as 20 metas estabelecidas no PNE e a 

Meta 21. 
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A grande gama de subsídios que sustenta o Documento Orientador Curricular de Campo 

Bom serão efetivos em cada espaço escolar frente às especificidades de cada lugar, que 

compõem a identidade de cada escola. Ao passo disso, no ano de 2019, o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) passa a ser tema de uma formação oferecida às Equipes diretivas das escolas 

do Município, objetivando que, em 2020, o documento seja reestruturado junto à cada 

comunidade escolar, contemplando o novo Documento Orientador.  

O PPP, segundo Veiga (1998, p.11-35) organiza o trabalho pedagógico da escola, é um 

planejamento do que se tem intenção de realizar. Ele é construído coletivamente e vivenciado 

por todos os envolvidos com o processo educativo, visto como uma ação intencional, um 

compromisso. Além disso, Veiga ressalta que o Projeto propicia a participação de todos os 

membros da comunidade escolar "trata-se de uma relação recíproca entre a dimensão política e 

a dimensão pedagógica da escola" (p.13). O PPP precisa ser subsidiado por uma teoria que 

contemple a prática pedagógica e os interesses da população daquele lugar, como a própria 

organização do trabalho pedagógico da escola, destaca Veiga (1998). O autor citado, foi uma 

das fontes inspiradoras das reflexões sobre a reestruturação do PPP das escolas da rede pública 

de Campo Bom, na formação oferecida às equipes diretivas. 

Cinco princípios fundamentais para o PPP de uma escola democrática, pública e gratuita 

são apresentados por Veiga (1998, p.11-35): 

 

Tabela 2 - Princípios norteadores do PPP 
PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Igualdade Condições para acesso e permanência na escola. 

Qualidade 

*Que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O 

desafio que se coloca ao projeto político-pedagógico da escola é o de 

propiciar qualidade para todos. 

Gestão democrática 
Construção coletiva de um projeto político-pedagógico ligado à 

educação das classes populares. 

Liberdade Associado à idéia de autonomia da equipe. 

Valorização do magistério Formação continuada dos profissionais. 

   Fonte: Veiga, 1988 

 

A proposta de uma oficina para estruturação do PPP, pode possibilitar a reflexão sobre 

a história do lugar, considerando a escola e seu entorno, pessoas e espaço, contemplando os 

princípios de igualdade ao pensar na realidade e particularidades da região em que a escola está 

inserida, consequentemente levando a qualidade do ensino; contemplar a gestão democrática 

ao ouvir as histórias, conhecer as origens da região e permitir que o espaço seja pensado por 

todos que dele fazem parte; a liberdade e autonomia dos envolvidos com a prática pedagógica 

se dá com o fortalecimento das suas ações e reconhecimento das suas práticas, apresentadas nos 



135 
 

 

 

relatos e reflexões realizadas a partir do campo, com as observações, conversas e coleta de 

materiais em cada escola. A oficina como formação continuada, permite espaço para reflexão, 

discussão e compartilhamento de práticas.  

 A partir da pesquisa de campo realizada ao longo de 2019, com a Escola do Fogo, a 

Escola da Árvore e a Escola do Caracol, foi possível perceber uma série de sentidos atribuídos 

as práticas das escolas a partir da Educação Ambiental e que revelam muito da identidade de 

cada lugar. De tal forma, o envolvimento com a comunidade local e a relação que cada espaço 

estabelece com seu entorno caracterizando as vivências de cada espaço escolar. As práticas 

rizomáticas observadas nos espaços, e associadas à espontaneidade e criatividade nas ações, 

revelam o potencial de autonomia de cada grupo e suas limitações, colaborando com um 

importante preceito do PPP que busca a descentralização e o valorização do coletivo. 

 A partir disso, a proposta objetiva reconhecer as práticas rizomáticas de cada grupo, 

junto à cada equipe escolar, percebendo as potencialidades e o que compõe a identidade do 

espaço, que irá servir como base na estruturação do PPP. Com a ação pretende-se levantar a 

reflexão sobre as percepções da comunidade e a história da região na formação de vínculos com 

o lugar, fortalecendo as ações do espaço escolar, que no PPP compõem a história do lugar, 

desde a comunidade se instalar até a escola se instalar. Pretende-se oferecer um documento 

contendo os dados coletados ao longo do campo da pesquisa, que podem contribuir com a 

escrita introdutória do PPP, caracterizando as práticas escolares.  

 

Metodologia 

A oficina será oferecida para cada escola participante da pesquisa, à ser realizada em 

momento de reunião pedagógica do grupo, ou quando e como considerarem ser mais efetivo. 

Após agendamento com a equipe diretiva, a efetivação da oficina dar-se-a seguindo os 

passos seguintes: 

1) Roda de conversa com a equipe escolar e apresentação dos dados coletados: 

a. As imagens selecionadas dos arquivos da escola e fotografias capturadas 

pela pesquisadora ao longo do campo de pesquisa, assim como as falas e 

momentos registrados que caracterizam a escola, nas percepções da 

pesquisadora. 

b. As percepções da comunidade e espaços ou histórias da região, conforme 

observado em cada espaço. 
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2) Discussão e reflexão sobre as práticas observadas, espaços e histórias relacionadas 

com a comunidade e a relação disso com o vínculo afetivo que se estabelece com o 

lugar. 

3) Discussão sobre a introdução do PPP da escola, composta pela caracterização da 

escola, história da escola e da região, assim como, princípios filosóficos e 

pedagógicos.  

4) Entrega do documento com o conteúdo apresentado ao longo da oficina, organizados 

sistematicamente como sugestão para a introdução do PPP que será elaborado pela 

escola.  

 

Considerações Finais 

 Ao final desta proposta, espera-se que a pesquisa possa contribuir para levantar 

reflexões coletivas relacionadas a importância da história da região e dos lugares que a 

compõem e da articulação entre a valorização dos aspectos da região nas vivências das crianças 

e na interação com o meio em que convivem, fortalecendo as práticas que valorizem a infância 

e estabeleçam vínculos afetivos com o lugar.  

 Estes fatores estarão legitimados ao comporem o PPP escolar, representando o que a 

escola acredita enquanto prática pedagógica e o que busca para o desenvolvimento das crianças 

que ali convivem e por conseguinte para a comunidade local.  

 

Referências 

VEIGA, Ilma Passos da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: 

VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 

Campinas: Papirus, 1998. p.11-35. 
  



137 
 

 

 

REFLEXÕES E PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA E A RELAÇÃO COM O 

LUGAR PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Lilia Deconto 

Orientação: Luciele Nardi Comunello 

 

APRESENTAÇÃO 

 Este documento foi elaborado a partir da pesquisa “Educação Ambiental e a relação 

com o lugar: uma compreensão a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental do 

município de Campo Bom/RS”, que acompanhou o trabalho de três escolas de Educação 

Infantil do Município, sendo uma delas a escola do fogo. O texto foi escrito a partir de 

observações, conversas informais, entrevistas e dados coletados, assim como, imagens 

disponíveis do blog e rede social da escola ou disponibilizadas por profissionais da equipe 

escolar, todos estes com autorização da SMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

e Termos de Consentimento que podem ser solicitados à qualquer momento, com a autora do 

documento.   

Ao longo da pesquisa foi possível perceber uma série de sentidos atribuídos as práticas 

das escolas a partir da Educação Ambiental e que revelam muito da identidade de cada lugar. 

De tal forma, o envolvimento com a comunidade local e a relação que cada espaço estabelece 

com seu entorno caracterizando as vivencias de cada espaço escolar. Foram nomeadas de 

rizomáticas18, as práticas observadas associadas à espontaneidade e criatividade, que revelam 

o potencial de autonomia de cada grupo e suas limitações, colaborando com um importante 

preceito do PPP que busca a descentralização e o valorização do coletivo.  

O documento propõe uma reflexão sobre as potencialidades das práticas e o que 

compõe a identidade do espaço, considerando também a história da região e articulação entre a 

valorização dos aspectos da região nas vivências das crianças e na interação com o meio em 

que convivem, fortalecendo as práticas que valorizem a infância e estabeleçam vínculos 

afetivos com o lugar.  

 
18 O termo foi utilizado a partir de deslocamentos utilizados por Gallo (2013) que utiliza a metáfora da “arvore” 

para definir o que é institucionalizado, rígido, que detém a centralidade da ação e “rizoma” para o que se 

desenvolve além do estabelecido, que se expande e espalha independente de uma centralidade. 

FONTE: GALLO, Silvio. Deleuze & a Educação. 3 ed. (Pensadores & Educação) - Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2013. 104p. 
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 Estes fatores estarão legitimados ao comporem o PPP escolar, representando o que a 

escola acredita enquanto prática pedagógica e o que busca para o desenvolvimento das crianças 

que ali convivem e por conseguinte para a comunidade local.  

 

PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA DO FOGO  

 

Com capacidade para 80 alunos, a escola do fogo foi inaugurada no ano de 2008, 

passando a receber alunos em 2009. A escola provém da necessidade de um bairro em 

desenvolvimento. O antigo loteamento passa a se constituir como bairro, após o ano 2000, 

quando terrenos foram sorteados. As primeiras casas foram construídas em meados de 2004 e 

depois disso o bairro muito cresceu. Segundo moradores da comunidade, além dos terrenos 

sorteados junto à prefeitura, algumas áreas foram ocupadas por famílias e, a cada dia, mais 

pessoas passaram a habitar a região. 

  

Os primeiros moradores chegaram em meados de 2006, quando vim morar 

aqui, as chuvas formavam uma cachoeira, a água descia o morro até o arroio, 

tínhamos que colocar sacolinhas pra voltar para casa e não molhar os pés. Era 

tudo pedra e terra, uma terra vermelha; ou era muito pó, ou virava barro 

quando chovia, uma coisa muito feia. Hoje o ônibus entra no bairro em alguns 

horários, mas naquela época parava lá no início. Para receber asfalto, os 

moradores fizeram uma reunião com alguém da prefeitura, um vereador, e ele 

propôs que para ganharem o asfalto teriam que fazer uma pracinha no bairro. 

Nós moradores fizemos uma rifa e arrecadamos o dinheiro, construímos a 

pracinha e recebemos o asfalto. Os primeiros terrenos foram conseguidos por 

sorteio. A prefeitura abriu um loteamento, sorteou e os moradores de baixa 

renda puderam receber e pagar aos poucos, em prestações. Outra parte do 

bairro e composta por ocupações. Hoje o bairro cresceu muito. (Morador da 

comunidade, 2019) 

 

O progresso do bairro mostra-se vinculado à chegada do asfalto, à construção das 

casas, ao acesso ao transporte público e o cuidado com as ruas e calçadas, como alguns dos 

fatores de relevância elencados por esta VOZ19 da comunidade. A distância da região em relação 

ao centro da cidade foi relatada como um fator de dificuldade, mas mesmo assim, a 

possibilidade de construção de uma moradia é tomada como motivo de apreço. Uma 

problemática ainda observada pela comunidade, é a queimada de lixo. 

“As crianças precisam valorizar as coisas gostosas, o bairro as vivências e experiências, menos 

papel. As crianças precisam valorizar a riqueza do seu bairro. Precisamos de um mundo mais 

 
19 Voz e Vozes, foram termos utilizados para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, sendo estes, 

moradores da região, funcionários da escola e demais envolvidos. 
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saudável” (VOZ da escola). A reflexão demonstra a valorização do espaço e das vivências, 

também percebida através de fotografias que apresentam interações e coletividade do brincar e 

exploração dos elementos da natureza.  

 

Figura 43 - Exploração do pátio 

 
FONTE: Arquivos de VOZES da escola do fogo 

 

A cisterna presente na escola, coleta água da chuva que fica disponível para que as 

crianças possam brincar. O fogo é função dos professores, mas acessível às crianças. O contato 

com o fogo, que já foi visto como situação de PERIGO, assim como as escaladas no barranco, 

para alguns professores a concepção de perigo era outra: “o contato com o perigo deixa as 

crianças mais atentas, cuidadosas e muito raramente acontecem acidentes na escola”, “as 

crianças se machucam menos, pois parecem se conhecer mais, conhecer os seus limites”, 

ponderam VOZES presentes na conversa. 

 

Figura 44 - Expressões do brincar no ano de 2016 

 
         FONTE: Arquivos de VOZES da escola do fogo 
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Figura 45 - Expressões do brincar no ano de 2017 

 
              FONTE: Arquivos de VOZES da escola do fogo 

 

 

Figura 46 - Expressões do brincar no ano de 2018 

 
               FONTE: Arquivos de VOZES da escola do fogo 

 

 

Figura 47 - Expressões do brincar no ano de 2019 

 
        FONTE: Arquivos de VOZES da escola do fogo 
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Fogo, água, terra e ar, o pátio da escola apresenta variados aportes estruturados para o 

brincar livre, observando-se uma minoria de produtos da indústria. Livre e cheio de 

possibilidades. 

Figura 48 - O barranco 

 
            FONTE: Lilia Deconto 

 

Figura 49 - Possibilidades para o brincar no pátio 

 

 
               FONTE: Lilia Deconto 

 

 Uma proposta da escola, se refere ao brincar na natureza, aproveitando dos elementos 

que esta pode oferecer. Assim como, o brincar com coisas “de verdade”, ou seja, objetos que 

fazem parte do dia-a-dia das crianças, como os utensílios que possuem em suas casas. 

 

Figura 50 - Os detalhes do aconchego 

 
                   FONTE: Lilia Deconto 
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As imagens apresentadas nas figuras que seguem, apresentam propostas pedagógicas de 

professores, organizações coletivas para eventos internos e as relações permitidas de contato 

das crianças com os elementos da natureza.  

 

Figura 51 - O pátio enquanto lugar de aprendizagens 

 
              FONTE: Arquivos da escola do fogo 

 

Na organização dos espaços do pátio são convidados os familiares das crianças, que 

juntos executam as tarefas, colaborando para o trabalho em equipe e valorização dos resultados 

a partir da participação. 

 

Figura 52- Mutirão de revitalização do pátio 

 
              FONTE: Arquivos da escola do fogo 

   

A escola mostrou em muitos momentos “permitir” e “se permitir” no desenvolvimento 

de suas práticas, ressaltando o brincar com os elementos da natureza e a exploração do pátio, 

sem remeter “perigo” ao brincar, subindo e descendo barrancos, observando e interagindo com 

o fogo, com o barro, com a chuva e o ambiente ao redor. 
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REFLEXÕES E PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA E A RELAÇÃO COM O 

LUGAR PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Lilia Deconto 

Orientação: Luciele Nardi Comunello 

 

APRESENTAÇÃO 

 Este documento foi elaborado a partir da pesquisa “Educação Ambiental e a relação 

com o lugar: uma compreensão a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental do 

município de Campo Bom/RS”, que acompanhou o trabalho de três escolas de Educação 

Infantil do Município, sendo uma delas a escola da árvore. O texto foi escrito a partir de 

observações, conversas informais, entrevistas e dados coletados, assim como, imagens 

disponíveis do blog e rede social da escola ou disponibilizadas por profissionais da equipe 

escolar, todos estes com autorização da SMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

e Termos de Consentimento que podem ser solicitados à qualquer momento, com a autora do 

documento.   

Ao longo da pesquisa foi possível perceber uma série de sentidos atribuídos as práticas 

das escolas a partir da Educação Ambiental e que revelam muito da identidade de cada lugar. 

De tal forma, o envolvimento com a comunidade local e a relação que cada espaço estabelece 

com seu entorno caracterizando as vivencias de cada espaço escolar. Foram nomeadas de 

rizomáticas20, as práticas observadas associadas à espontaneidade e criatividade, que revelam 

o potencial de autonomia de cada grupo e suas limitações, colaborando com um importante 

preceito do PPP que busca a descentralização e o valorização do coletivo.  

O documento propõe uma reflexão sobre as potencialidades das práticas e o que 

compõe a identidade do espaço, considerando também a história da região e articulação entre a 

valorização dos aspectos da região nas vivências das crianças e na interação com o meio em 

que convivem, fortalecendo as práticas que valorizem a infância e estabeleçam vínculos 

afetivos com o lugar.  

 
20 O termo foi utilizado a partir de deslocamentos utilizados por Gallo (2013) que utiliza a metáfora da “arvore” 

para definir o que é institucionalizado, rígido, que detém a centralidade da ação e “rizoma” para o que se 

desenvolve além do estabelecido, que se expande e espalha independente de uma centralidade. 

FONTE: GALLO, Silvio. Deleuze & a Educação. 3 ed. (Pensadores & Educação) - Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2013. 104p. 
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 Estes fatores estarão legitimados ao comporem o PPP escolar, representando o que a 

escola acredita enquanto prática pedagógica e o que busca para o desenvolvimento das crianças 

que ali convivem e por conseguinte para a comunidade local.  

 

PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA DA ÁRVORE  

 

A escola da árvore faz parte da rede de ensino desde 1990. Com seus quase 30 anos 

de existência, faz parte da história do bairro ao qual pertence. A grande árvore que em meio a 

pracinha de areia é acompanhada de uma placa com a informação que a muda de Ingá macaco 

teria sido fruto da troca por um frango vivo e plantada naquele espaço há 34 anos, em 1985. A 

rua de acesso a escola tem uma grande placa em homenagem ao seu Raul, que plantou a árvore.  

A região da escola apresenta um importante espaço de acesso à comunidade, como a 

horta comunitária, o espaço da troca de resíduos orgânicos por hortaliças ou adubo.  Além 

da horta, logo ao lado há uma quadra de areia para esporte, um galpão com cancha de bocha e 

mais ao lado, uma grande piscina.  

 

Figura 53 - Horta comunitária 

 
FONTE: Lilia Deconto 

 

Figura 54 - Outdoor no acesso ao bairro 

 
FONTE: Lilia Deconto 
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As árvores que compõem a escola, apresentam troncos largos, indicativo de que 

tenham alguns anos de existência, se mantendo naquele espaço. Essas árvores fazem parte da 

história desse lugar. 

 

Figura 55 - A casa na árvore 

 
FONTE: Lilia Deconto  

 

Figura 4 - Árvore da troca plantada por Raul 

 
             FONTE: Lilia Deconto 

 

O descarte de lixo nos espaços do bairro é um fator apontado pela escola e por 

VOZES21 da comunidade, como uma problemática de longo tempo. Em frente à escola observa-

se cavalos transitando livremente, que são utilizados por muitos carroceiros da região, que 

encontram na reciclagem o seu sustento. VOZES da escola também relacionam a importâncias 

da realização de práticas com o lixo e reutilização, considerando que muitas famílias utilizam 

 
21 Voz e Vozes, foram termos utilizados para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, sendo estes, 

moradores da região, funcionários da escola e demais envolvidos. 
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da coleta de resíduos recicláveis como sustento. “As práticas da escola refletem na 

conscientização da comunidade[...] para que estabeleçam convivência harmoniosa e de 

pertencimento à mesma”, VOZ da escola. 

A ocupação de alguns espaços do bairro para o brincar das crianças, tem sido uma 

estratégia adotada, permitindo que as crianças vivenciem outras possibilidades do brincar, 

utilizando espaços abertos e desta forma, incentivando que haja maior cuidado da comunidade 

em manter o espaço limpo, disponível para as crianças. 

Sair da escola e propor momentos que envolvam os lugares e demandas do bairro é 

algo que confere, muitas aprendizagens para as crianças, podem assim valorizar o que o bairro 

oferece, colaborando para a construção coletiva do lugar.  As vivências de troca com o bairro, 

foram apresentadas por VOZES da escola através do brincar em um espaço ocioso do bairro, 

onde há uma pracinha de brinquedos pouco utilizada e muto espaço de gramado e árvores. 

 

Figura 56 -pracinha no bairro 

 
FONTE: Arquivos da escola da árvore 

 

 A escola confeccionou plaquinhas com palavras de motivação e expôs nas árvores deste 

espaço, com o intuito de remeter ao cuidado. Local que muito facilmente é utilizado para 

descarte de resíduos. 

 

Figura 57 - Espaço do bairro 

 
      FONTE: Arquivos da escola da árvore 
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Algumas práticas observadas na escola, se relacionam à organização de espaços e 

propostas no pátio para as vivências das crianças, como parte do planejamento pedagógico. 

 

Figura 6 - Espaços para vivências no pátio da escola 

 
FONTE: Arquivos da escola da árvore 

 

 

A ocupação de alguns espaços do bairro para o brincar das crianças, tem sido uma 

estratégia adotada, permitindo que as crianças vivenciem outras possibilidades do brincar, 

utilizando espaços abertos e desta forma, incentivando que haja maior cuidado da comunidade 

em manter o espaço limpo, disponível para as crianças. Segundo VOZES da escola, a 

comunidade valoriza os espaços utilizados pelas crianças, a ocupação da pracinha pela escola, 

pode ser uma estratégia de conscientização ao cuidado com alguns lugares do bairro. Assim 

como, foi apontado por uma VOZ da escola, os almoços no pátio da escola, como forma de 

estabelecer vínculos de afeto com aquele espaço. 

 

Figura 7 - Almoço no pátio 

 
  FONTE: Arquivos da escola 

 

A troca surgiu em alguns momentos do campo de pesquisa, com reutilização de 

resíduos, a troca por produtos da horta comunitária, os auxílios prestados por pais como 

contribuição para a escola e mesmo, a troca feita por seu Raul, com a muda de árvore, deixando 
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a impressão de vínculo. Os rizomas, chegando à comunidade e abrindo espaço para 

aprendizagens além do espaço escolar.  

Os rizomas se constituem em cada vínculo estabelecido através da escola, com a 

comunidade. 
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REFLEXÕES E PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA E A RELAÇÃO COM O 

LUGAR PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Lilia Deconto 

Orientação: Luciele Nardi Comunello 

 

APRESENTAÇÃO 

 Este documento foi elaborado a partir da pesquisa “Educação Ambiental e a relação 

com o lugar: uma compreensão a partir da interlocução com a Rede de Educação Ambiental do 

município de Campo Bom/RS”, que acompanhou o trabalho de três escolas de Educação 

Infantil do Município, sendo uma delas a escola do caracol. O texto foi escrito a partir de 

observações, conversas informais, entrevistas e dados coletados, assim como, imagens 

disponíveis do blog e rede social da escola ou disponibilizadas por profissionais da equipe 

escolar, todos estes com autorização da SMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

e Termos de Consentimento que podem ser solicitados à qualquer momento, com a autora do 

documento.   

Ao longo da pesquisa foi possível perceber uma série de sentidos atribuídos as práticas 

das escolas a partir da Educação Ambiental e que revelam muito da identidade de cada lugar. 

De tal forma, o envolvimento com a comunidade local e a relação que cada espaço estabelece 

com seu entorno caracterizando as vivencias de cada espaço escolar. Foram nomeadas de 

rizomáticas22, as práticas observadas associadas à espontaneidade e criatividade, que revelam 

o potencial de autonomia de cada grupo e suas limitações, colaborando com um importante 

preceito do PPP que busca a descentralização e o valorização do coletivo.  

O documento propõe uma reflexão sobre as potencialidades das práticas e o que 

compõe a identidade do espaço, considerando também a história da região e articulação entre a 

valorização dos aspectos da região nas vivências das crianças e na interação com o meio em 

que convivem, fortalecendo as práticas que valorizem a infância e estabeleçam vínculos 

afetivos com o lugar.  

 
22 O termo foi utilizado a partir de deslocamentos utilizados por Gallo (2013) que utiliza a metáfora da “arvore” 

para definir o que é institucionalizado, rígido, que detém a centralidade da ação e “rizoma” para o que se 

desenvolve além do estabelecido, que se expande e espalha independente de uma centralidade. 

FONTE: GALLO, Silvio. Deleuze & a Educação. 3 ed. (Pensadores & Educação) - Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2013. 104p. 
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 Estes fatores estarão legitimados ao comporem o PPP escolar, representando o que a 

escola acredita enquanto prática pedagógica e o que busca para o desenvolvimento das crianças 

que ali convivem e por conseguinte para a comunidade local.  

 

PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA DO CARACOL 

 

A região da escola do Caracol é marcada pela presença de um rio, desde sua 

constituição como lugar de moradia, presente na fala dos moradores da região. Moradores do 

lugar contam que os primeiros colonizadores da região vieram de países europeus, 

principalmente Alemanha e Itália. Se instalaram primeiramente onde hoje é a cidade de São 

Leopoldo e ao percorrerem o curso do rio, encontraram neste lugar uma região nova a ser 

desbravada. Ali se instalaram, alguns homens constituíram família com as mulheres nativas da 

região, indígenas. A história, da cidade em geral, é relatada a partir da colonização, desses 

indígenas pouco se sabe, pouco se tem registrado. 

O ano de 1959 é marco da emancipação de Campo Bom, que até então pertencia à São 

Leopoldo, neste período já se desenvolvia consideravelmente com a instalação de um grande 

número de indústrias calçadistas. Já na região da escola do caracol, “a proximidade com o Rio 

dos Sinos e qualidade do barro das encostas levou a implantação das olarias” segundo afirmam 

moradores do lugar. O jornal Fôlha de Campo Bom, expõe parte da história de um dos primeiros 

moradores da região, exemplificando como se deu o desenvolvimento econômico no local. 

Moradores do lugar contam que os primeiros esforços foram na agricultura e criação de animais, 

porém as dificuldades com as cheias do Rio obrigaram aqueles novos habitantes do lugar a 

desenvolverem meios de sobrevivência aliados a eles. A cada enchente tudo precisava ser 

reconstruído. 

 

[...]Todo suor foi derramado em vão, pois a segunda safra fora toda 

inteiramente perdida. Nem os animais tinham lugar onde abrigarem-se e nem 

puderam ser retirados da região assolada para as coxilhas próximas, pois as 

águas bloquearam-nos por todos os lados. Foi preciso aterro e milhares de 

carretas de terras foram movimentadas para os lugares mais altos, onde as 

águas atingiam menos profundidade. [...]Ainda hoje, estamos nós os 

sucessores, constantemente aumentando essês atêrros, iniciados há trinta e 

quatro anos atrás, porque a propriedade não tem o privilégio de ter um palmo 

de terra alta, que não seja atingida pelas águas das enchentes. Durante o tempo 

em que moramos na região, houve dezenas de enchentes, mas as mais   

catastróficas foram as de outubro de 1936, maio de 1941 e setembro de 1944. 

Tôdas estas subiram a um metro acima das partes mais altas do terreno. Mas, 

mesmo as menos desastrosas não deixaram de causar danos e consideráveis 

prejuizos. (JORNAL FÔLHA DE CAMPO BOM, 1959) 
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“Considerando que seria difícil a até impossível vencer o terreno da agricultura, 

resolvi construir o meu futuro sôbre bases mais sólidas. [...] A indústria da olaria poderia 

salvar-me, uma vez que o barro é bom e essa indústria vinha florescendo nas mãos de outros” 

relata o entrevistado do Jôrnal Folha de Campo Bom (1959). A reportagem ao jornal, também 

reivindicava a construção de uma ponte de acesso da região ao restante de Campo Bom, 

dividido pelo Rio. Os moradores atravessavam de balsa. Ainda hoje, segundo os moradores 

dizem que “vão para Campo Bom” quando se referem a sair do bairro para outras regiões da 

cidade. O mesmo fica incorporado através de falas que dizem que as indústrias hoje ativas, 

empregam preferencialmente pessoas dali e assim como as terras, são passadas de geração em 

geração e entre os próximos, com pouco acesso de pessoas de outros bairros ou outras cidades.  

A Figura 1 apresenta a primeira página da reportagem sobre a família Müller, os 

primeiros a colonizarem a região da Escola do caracol. A reportagem apresentada no Jôrnal 

Folha de Campo Bom, se refere à região como “fora do asfalto”, período em que o Município 

se emancipava. 

 

Figura 58 - Reportagem Jornal Fôlha de Campo Bom 

 
 FONTE: Jôrnal Folha de Campo Bom 

 

 As impressões são de vínculo afetivo com o bairro, um lugar que foi construído pelos 

moradores e se mantém de geração em geração. Lugar de pertencimento em que mesmo os 

desconfortos das enchentes passam a compor a identidade local.  
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Percebi nas VOZES23 de membros da comunidade de mais idade, o apego àquele lugar, 

que viu ser constituído. Talvez para a comunidade atualmente, pertencer a este lugar esteja 

associado a sobrevivência a partir dos recursos. São hipóteses que ficam como dúvidas, ainda 

em reflexão.  

A partir da pesquisa que buscava compreensões a partir da Educação Ambiental na 

escola, houve uma forte referência a utilização da horta na proposta de aulas de Inglês, incluindo 

as crianças da Educação Infantil na utilização das hortaliças em culinária e na separação dos 

resíduos para utilização na composteira da horta.  

Durante uma observação de campo, meninos envolvidos na manutenção da horta 

coletavam pedras, folhas e a concha de um caracol, afirmando que constantemente encontram 

caracóis pela horta. O projeto horta expande seus rizomas quando o caracol e as pedras 

aparecem em meio a terra e mudam o rumo e o tema da proposta, permitindo espaço à 

curiosidade, à descoberta, a surpresa, do questionamento de onde terá vindo essa concha. 

Apesar do grande movimento em torno das olarias e consequentemente, a utilização 

do Rio dos Sinos, pouco observei sobre essa relação dentro da escola. 

Talvez a relação com o Rio esteja distante da atenção dessas crianças. Será que este 

distanciamento não possa estar relacionado ao descuido com o as águas? Tema que é tão 

enfatizado pelo COMITESINOS desde sua constituição, como também pelos moradores da 

comunidade, que evocam o rio como primeiro elemento que caracteriza o lugar. A exploração 

do ambiente como um recurso, assim como a horta também se mostrou na escola em 

determinados momentos (quando serve de instrumento para aprendizado do inglês, quando 

serve como meio de produção do alimento). Percebi nas VOZES de membros da comunidade 

de mais idade, o apego àquele lugar, que viu ser constituído. Talvez para a comunidade 

atualmente, pertencer a este lugar esteja associado a sobrevivência a partir dos recursos. São 

hipóteses que ficam como dúvidas, ainda em reflexão.  

A relação das práticas de Educação Ambiental com a interdisciplinaridade, podem se 

associar à presença do Ensino Fundamental na escola e busca por essa interação entre as 

disciplinas, o que favorece e engrandece, permitindo um espaço de compartilhamento dentro 

da escola. Compartilhar essas vivências interdisciplinares podem ser um ponto à reflexão, para 

o acesso da comunidade do entorno. 

 

 
23 Voz e Vozes, foram termos utilizados para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, sendo estes, 

moradores da região, funcionários da escola e demais envolvidos. 
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ANEXO A - Projeto Peixe Dourado 

 

Figura 59 – Projeto Dourado (página1) 

 
    FONTE: Diários do Projeto Dourado 
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Figura 60- Projeto Dourado (página2)

 
FONTE: Diários do Projeto Dourado 
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Figura 61 - Projeto Dourado (página3)

 
FONTE: Diários do Projeto Dourado 
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Figura 62 - Projeto Dourado (página4)

 
FONTE: Diários do Projeto Dourado 
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Figura 63 - Projeto Dourado (página 5)

 
FONTE: Diários do Projeto Dourado 
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Figura 64 - Projeto Dourado (página 6)

 
 FONTE: Diários do Projeto Dourado 
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ANEXO B - Projeto Monitores ecológicos 

 

FONTE: Lilia Deconto – Arquivos pessoais   
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Figura 65 - Projeto Monitores ecológicos (p.2)

 
FONTE: Lilia Deconto – Arquivos pessoais   

 

 

 

 

 



161 
 

 

 

ANEXO C -Projeto de Educação Ambental Ecoeducação é vida! 

Figura 66 - Projeto Ecoeducação é vida (p.1)

 
FONTE: Cedido por SMEC CB – Coordenação Ciências   
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Figura 67- Projeto Ecoeducação é vida (p.2)

  
FONTE: Cedido por SMEC CB – Coordenação Ciências   
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Figura 68- Projeto Ecoeducação é vida (p.3)

  
FONTE: Cedido por SMEC CB – Coordenação Ciências   
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Figura 69- Projeto Ecoeducação é vida (p.4)

 
FONTE: Cedido por SMEC CB – Coordenação Ciências   
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Figura 70 - Projeto Ecoeducação é vida (p.5)

 
FONTE: Cedido por SMEC CB – Coordenação Ciências   
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ANEXO D -Pauta 1ª Reunião EA 2019 

 

Figura 71 - Pauta 1ª reunião Rede EA 

 
 FONTE: Cedido por SMEC CB – Coordenação Ciências   
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ANEXO E -Pauta 2ª Reunião EA 2019 

 

Figura 72 - Pauta 2ª Reunião Rede EA - 2019 

 
FONTE: Cedido por SMEC CB – Coordenação Ciências   

 


