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RESUMO 

 

A educação ambiental na sociedade é urgente diante do aquecimento global e as graves 

consequências.Com o desenvolvimento econômico e tecnológico em alta durante no século XX, os 

países mais desenvolvidos estão passando por catástrofes ambientais o que vem demandando uma 

proteção ambiental mais específica e, portanto, uma cultura diferente entre as pessoas em relação ao 

ambiente.A Educação Ambiental é uma ferramenta para conscientizar a criança em função do adulto 

que no futuro poderá degradar o meio ambiente. Posto isso, a presente pesquisa teve como objetivo 

mostrar como a educadora trabalha em sala de aula a Educação Ambiental na primeira etapa da 

Educação Básica.O trabalho configurou-se em dois momentos: a revisão da literatura e a metodologia 

de pesquisa descritiva de análise de um projeto de trabalho desenvolvido na Educação Infantil, com 

crianças de 02 a 05 anos de idade sobre a temática do meio ambiente. O problema da pesquisa 

interroga: é possível desenvolver um trabalho científico e de caráter holístico, na educação infantil, na 

área da educação ambiental? O objetivo geral foianalisar um processo de educação ambiental em 

turmas de educação infantil de escola pública, contribuindo com a multiplicação do ensino e 

aprendizagem significativos. Os objetivos específicos foram: a) evidenciar os conhecimentos sobre a 

educação ambiental, que sustentaram a experiência com o processo da vermicompostagem; b) 

descrever as possibilidades de ampliação e multiplicação do processo de educação ambiental a partir 

das evidências do desenvolvimento infantil holístico, c) aprofundar o conhecimento sobre 

aprendizagem significativa.A base teórica buscou-se em Dahlberg (2003), Helm (2005), 

Legan(2007),Ausubel(1982) entre outros.Os resultados foram a aprendizagem pelas crianças do 

processo cientifico e holístico tanto da vermicompostagem como dos cuidados com a natureza; 

sensibilização das famílias e continuidade do processo na escola. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. 2. Educação infantil. 3. Aprendizagemsignificativa. 4. 

Vermicompostagem 
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ABSTRACT  

 

Environmental education in society is urgent in terms of global warming and with serious 

consequences. With economic and technological development on the rise during the 20th century, the 

most developed countries are going through environmental catastrophes, which have been demanding 

more protection, and, therefore, a different culture between people in relation to the environment. 

Environmental Education is a tool to make children aware of the adult who may in the future degrade 

the environment. This research aimed to show how an educator works in the Environmental Education 

classroom in the first stage of Basic Education. The work was set up in two stages: a literature review 

and descriptive research methodology of the analysis of a work project developed in Early Childhood 

Education, with children aged 02 to 05 years on the theme of the environment. The research problem: 

is it possible to develop a scientific and holistic work, in early childhood education, in the area of 

environmental education? The general objective was analyzed an environmental education process in 

public school early childhood education classes, contributing to the multiplication of teaching and 

learning learning. The specific objectives were: a) to show knowledge about environmental education, 

which supported the experience with the vermicomposting process; b) Identify the possibilities for 

expanding and multiplying the environmental education process based on evidence of holistic child 

development, c) deepening knowledge about learning and learning. The theoretical basis was sought 

in Dahlberg (2003), Helm (2005), Legan (2007), Ausubel(1982) among others. The results were the 

learning of children through the scientific and holistic process of both vermicomposting and caring for 

nature; awareness of families and continuity of the process at school. 

 

Keywords: Environmental education. 2. Early childhood education. 3. Meaningfullearning. 4. 

Vermicompost 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A educação ambiental no contexto da escola, até pouco tempo atrás, foi um dos temas 

curriculares invisíveis, todavia, trata-se de um tema que instiga a humanidade a pensar. É de longa 

data que cientistas advertem governantes e populações sobre as origens e os efeitos das alterações 

climáticas que estão sendo observadas em ritmo alucinante. Todavia, quase nada muda nas políticas 

públicas, na organização dos estados e das cidades e na conduta das pessoas, no gasto diário de energia 

elétrica, no uso de combustível fóssil ou na disposição dos lixos. Em setembro de 2014 aconteceu um 

congresso mundial da ONU com 120 líderes mundiais para falar sobre mudanças climáticas além de 

outras mobilizações indicando que o nível de consciência das pessoas está aumentando. Apesar das 

evidências científicas e de sites do jornal The Guardian e da NASA apresentarem artigos 

profundamente esclarecedores sobre as origens do efeito estufa e seus impactos já observados tais 

como a elevação da temperatura dos oceanos e as secas em diferentes pontos do planeta, ainda há 

descrenças sobre o que está acontecendo. Porém, o que importa é que quase 100% dos artigos 

científicos concordam que as mudanças climáticas são globais e causadas por atividades humanas. 

Compreende-se que enquanto a enchente não bater na porta de cada um e, enquanto não se 

derreter de calor ao sair de casa, espera-se que alguém tome as medidas necessárias, mesmo com medo 

do que possa acontecer nos próximos anos – secas, catástrofes climáticas, fome, sede. O medo, todavia, 

não é um motivador perene. Ele serve para disparar uma resposta numa parte antiga do cérebro, 

herdada dos répteis, própria para lidar com situações de perigo iminente. A proposta é criar motivações 

mais profundas que possibilitem deixar um mundo para a futura geração em que seja possível brincar 

no sol com seus filhos, passear em florestas, parques, pelo menos de vez em quando.  

Diante desse contexto mundial sobre educação ambiental, parte-se à observação do contexto 

mais próximo, o das cidades. Apesar de haver em cada cidade a contratação do recolhimento do lixo 

urbano, isso não significa que a educação ambiental da população esteja acontecendo. Vários 

indicadores da existência de educação ambiental podem ser apontados quando acontece a diminuição 

da produção de lixo e da frequência do recolhimento, portanto, quando as cidades se tornam mais 

limpas; a destinação produtiva dos diferentes tipos de lixos, entre outros. Na ausência desses 

indicadores, o tema da pesquisa versa sobre a análise da educação ambiental desde a educação infantil, 

orientada pelos Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) RCNEI; a Base 

Nacional Curricular Comum – BNCC (2018); Referencial Curricular Gaúcho.   
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O problema da pesquisa interroga: é possível desenvolver um trabalho científico na área de 

educação ambiental com caráter holístico, na educação infantil? O objetivo geral é:  analisar um 

processo de educação ambiental em uma turma de educação infantil, de escola pública. Os objetivos 

específicos são: a) evidenciar os conhecimentos sobre a educação ambiental, que sustentaram a 

experiência com o processo da vermicompostagem; b) descrever as possibilidades de ampliação e 

multiplicação do processo de educação ambiental a partir das evidências do desenvolvimento infantil 

holístico; c) aprofundar o conhecimento sobre aprendizagem significativa.  

Os propósitos da pesquisa consideram as seguintes hipóteses: a) o contato com a natureza em 

situações lúdicas, promove nas crianças o espírito científico sobre o ambiente; b) o professor, ao 

acolher os interesses infantis sobre o ambiente natural cria ambiente favorável ao aprofundamento do 

conhecimento; c) o desenvolvimento infantil em educação ambiental, altera a compreensão, ação e 

assimilação, portanto, as condutas éticas, sociais enfim, as culturais. 

Justifica-se a escolha do tema por sua relevância científica e social. A relevância cientifica, no 

âmbito da educação ambiental na educação infantil, está na possibilidade de redimensionar as 

propostas diante do reducionismo das abordagens da educação ambiental na maioria das escolas. 

Observa-se em relatos de professores, publicados em revistas de educação tais como revista Nova 

Escola, revista Professor, a reprodução de projetos sobre meio ambiente abordando a coleta seletiva 

do lixo; a produção de objetos e brinquedos com materiais recicláveis também chamados de lixo limpo; 

plantio de árvores e organização de hortas. Compreendendo que meio ambiente e educação ambiental 

é muito mais do que atividades no dia da Árvore, é muito mais do que atividades esporádicas de 

separação correta do lixo e de reciclagem, os projetos acima mencionados recaem na monotemática e, 

por conseguinte, numa abordagem superficial sobre a relação do homem com o meio ambiente, na 

relação ética, estética, preservadora e transformadora do meio ambiente natural pelo homem tal como 

faz o Centro de Formação Ambiental Gênesis, em São Gonçalo, Rio de Janeiro.   

A consistência da relevância científica se dará pela construção do referencial a partir de autores 

Fernando Hernandez (2000), sobre projetos de trabalho; Helm e Beneke (2005) sobre projetos na 

educação infantil; Dhalberg, Moss e Pence (2003) sobre a qualidade na educação infantil; Legan 

(2007) sobre o tema da ecoalfabetização pelo ambiente; Yus (2002) sobre educação holística; David 

Ausubel (1982) sobre o ensino significativo. 
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A relevância social dessa pesquisa se deu pela difusão e assimilação de conduta transformadora 

e inspiradora em relação ao ambiente. A educação ambiental transformadora da conduta do público 

em geral, exige ir além da reciclagem, exige maior profundidade diante da eminência de um colapso 

ambiental provocado pelos vultosos efeitos negativos da, e na sociedade capitalista de consumo. A 

sociedade de consumo, além de provocar vícios do consumismo fazendo largo uso da mídia, estimula 

até mesmo a população infantil, mais vulnerável às influências midiáticas, à aquisição de jogos e 

brinquedos que a afasta da possibilidade de brincar em meio a natureza, sem contar que o montante de 

brinquedos consumidos,em geral de plástico, sujeitos ao rápido desgaste, se converte em lixo.  

Contribuir para que crianças percebam que os descartes dos lixos, mal organizados, contínuos 

e cada vez mais volumosos, acumulam danos à natureza, é fundamental que cresçam na cultura atenta 

ao cuidado com a natureza, cresçam reconhecendo os processos capazes de refazer e tirar proveito de 

elementos da natureza, preservando-a e por consequência ao planeta. Nisso está também implícito um 

processo de prevenção do desperdício e da destruição da natureza.  

Justifica-se o tema da pesquisa pela possibilidade de, no futuro, contar com adultos protetores 

e defensores da natureza através de novos olhares e novas organizações tal como o exemplo do famoso 

fotógrafo Sebastião Salgado que recuperou extensa área que havia se tornado em deserto, 

transformando-a em uma floresta com um rio vivificado. Além disso, a educação ambiental está 

prevista na Política Nacional da Educação Ambiental para todos os níveis de ensino. 

O tema se justifica também em especial pela necessária análise de uma experiência 

desenvolvida em turma de educação infantil, considerando tanto os critérios pedagógicos inerentes ao 

desenvolvimento infantil na escola quanto os critérios de uma educação ambiental consistente e menos 

fragmentada ou episódica.  

A pesquisa se justifica em especial por contemplar a realidade de famílias catadoras de lixo e 

ao analisar a experiência desenvolvida ao longo de um ano com uma turma de educação infantil 

promove-se educação ambiental como parte do cotidiano da escola e das famílias, amplia-se a 

dimensão do trabalho dos familiares dos alunos e proporciona-se às crianças a compreensão e 

valorização da ação dos familiares que limpam o ambiente através de sua mão de obra ao buscarem a 

sobrevivência.  

A metodologia de pesquisa foi do tipo qualitativo, com caráter etnográfico. Pesquisa 

qualitativa porque partiu do estudo do objeto do conhecimento, em sua particularidade, ou seja, 

das experiências, com um olhar atento da investigadora buscando compreender os fatos 
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envolvidos. Etnográfica porque é um estudo descritivo da cultura e comportamento de um grupo social 

o que permite à pesquisadora estar próxima do objeto de estudo. Os instrumentos da pesquisa foram 

caderno de registros da professora no que está incluído os registros fotográficos; a observação 

etnográfica e os questionários à direção da escola, aos professores e funcionários envolvidos no 

projeto. 

A estrutura do trabalho partiuda introdução apresentando a delimitação do tema da pesquisa, 

justificativas, objetivo geral, específicos e aindicação das contribuições científicas e sociais que o tema 

oferece.No capítulo 02, foi desenvolvido o referencial teórico sobre o tema, com os seguintes 

subtemas:2.1 A educação ambiental na sociedade e na escola; 2.2. A educação ambiental na educação 

infantil com base holística; 2.3. A educação infantil e a aprendizagem significativa. No 3º. capítulo, 

explicita-se a metodologia de pesquisa. No 4º. Capítulo sobre Resultados e discussões, apresenta-se o 

estudo descritivo da experiência desenvolvida sobre a vermicompostagem com uma turma de educação 

infantil de uma escola pública da periferia do município de Cruz Alta/RS. Nesse capítulo, o centro 

deste trabalho, avalia-se a experiência quanto aos conhecimentos envolvidos, quanto a sua dimensão 

holística, quanto às possiblidades de ampliação e multiplicação da experiência no meio educacional e 

quanto a tornar-se um projeto de vida desde a infância e suas famílias. Para concluir, desenvolve-se o 

capítulo das Considerações finais.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SOCIEDADE E NA ESCOLA 

 

A educação ambiental na sociedade é uma exigência e urgência diante do aquecimento global 

e as graves consequências (LEGAN, 2007).Com o desenvolvimento econômico e tecnológico em alta 

durante no século XX, os países mais desenvolvidos estão passando por catástrofes ambientais o que 

vem demandando uma proteção ambiental mais específica e, portanto, uma cultura diferente entre as 

pessoas em relação ao ambiente. Na Conferência de 1972 já se pensava sobre isso: 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente, reunida em Estocolmo de 5 

a 16 de junho de 1972, e, atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns 

que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio 
ambiente. 

A conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente foi um marco muito importante e 

desencadeou muitas reflexões acerca da preservação ambiental no Brasil. A partir desse evento, o 

Brasil desenvolveu uma legislação interna, sendo estas novas preocupações consagradas na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 225, bem como pela Lei 9.795, de 
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27 de abril de 1997, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

ambiental. 

 Outro evento que mereceu destaque ocorreu em 1992 no Rio de Janeiro resultando na ECO 92 

da qual foram signatários todos os países do mundo com exceção dos Estados Unidos: 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

tendo se reunido no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmando a 
declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar 

a partir dela, com o objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global 
mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores 

chave da sociedade e os indivíduos, trabalhando com vistas à conclusão de 

acordos internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a 
integridade do sistema global de meio ambiente e desenvolvimento, 
reconhecendo a natureza integral e interdependente da terra, nosso lar. 

O marco no que se refere ao processo estabelecido de proteção ambiental é a Agenda 21, um 

documento, com 40 capítulose um programa que busca estabelecer ações em escala mundial, pautados 

nas questões socioambientais. Este documento foi lançado em 1992 no Rio de Janeiro, na Rio 92 ou 

também chamada Eco 92. A agenda 21 abrange todo o país sendo que cada um estabelece suas ações 

de acordo com a sua realidade. A Alemanha tem sido um exemplo de cumprimento das cláusulas da 

ECO 92, porém, poucos são os países que realmente se empenharam para a efetiva política de 

operacionalização da ECO 92. 

Compreende-se que a educação ambiental na sociedade, portanto, na dimensão macro, depende 

de medidas efetivas promovidas pelos órgãos de gestão nacional, estaduais e municipais. A educação 

ambiental na sociedade tem a função de orientar as populações para medidas de prevenção, contenção 

e organização da proteção ambiental, porém, o controle sobre a quais informações as populações têm 

acesso, como interpretam e como agem, é extremamente difícil. Nessa direção, a escola é o local 

propício para uma educação ambiental mais efetiva e próxima. O acesso dos estudantes às 

informações, às práticas experimentadas e observadas, favorece que também as famílias recebam 

indiretamente a educação ambiental. 

Na vida cotidiana, tem-se observado que com os efeitos da urbanização, a vida corrida e a 

ênfase nas tecnologias, as questões ambientais estão bastante esquecidas ou relegadas a um último 

plano. A vida nas cidades pequenas ainda favorece o contato das famílias com a natureza o que não 

ocorre com as famílias que vivem em grandes cidades e a grande maioria vive em apartamentos, 

contando apenas com parques e praças nem sempre seguros e acessíveis.  



15 

 

 Houve um tempo em que qualquer elemento da natureza se transformava em um brinquedo ou 

brincadeira. As árvores se transformavam em aviões e os sabugos de milho, eram bonecas, o belo era 

contemplado no cotidiano. Andar no meio das vacas, porcos e galinhas era natural e divertido, e as 

frutas eram apanhadas no pé e degustadas ali mesmo. 

As crianças do meio urbano desconhecem de onde vem o leite, as hortaliças, a água, a farinha, 

enfim, a origem dos produtos que consomem pelo desconhecimento dos processos de produção e pela 

falta de contato com a natureza. Essa lacuna na educação pelo pouco contato com a natureza e a falta 

de importância atribuída ao meio ambiente, tem solução. 

Atualmente tudo mudou e aquela preocupação do início com as questões ambientais foram 

deixadas de lado pela vida agitada e a corrida em busca por mais, já que o consumismo tem tomado 

conta da vida dos brasileiros e nunca foi tão necessário quanto agora o resgate deste contato com a 

natureza e o cultivo dos sentimentos e dos sentidos. 

A palavra ecologia, desdobrada em duas partes, Eco vem do grego oikose significa casa e a 

palavra “logos” significa estudo sobre algo. Portanto o estudo destas duas palavras nos faz refletir 

sobre como cuidamos da nossa “casa” planeta e o quanto é importante buscar um equilíbrio no modo 

com usamos os recursos disponibilizados em nossa casa. Quando refletimos sobre a palavra ecologia 

e seu significado podemos sentir o quanto pode ser natural cuidar da natureza assim como cuidamos 

da nossa casa e do nosso corpo, basta acolher a cultura ecológica de cuidar do ambiente. 

O despertar da consciência ambiental deve ser natural à medida em que se contempla o belo, 

pelo contato contínuo e não fragmentado, como um tema a ser incluído nos currículos escolares, na 

condição de transversal e, por conseguinte desenvolvido de forma entrelaçada com cada área do 

conhecimento e continuamente. 

2.2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM BASE HOLÍSTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Segundo o dicionário de português, holístico se refere a uma abordagem no campo das ciências 

humanas e naturais e que prioriza o entendimento integral dos fenômenos em oposição ao 

procedimento analítico em que seus componentes são tomados isoladamente. O vocábulo 

holismo/holístico origina-se da expressão grega holosque significa todo, inteiro (totalidade, inteireza).  

De acordo com pesquisadores da temática, foi   o   filósofo   sul-africano   Ian   Christian   Smutso, 

pioneiro   no   seu   uso apresentou-a  como  uma  compreensão  do  universo  constituído  de  seu  

processo evolutivo,  tecido  a  partir  dos  conjuntos  dos seres  e  coisas  que  dele  fazem  parte  
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demaneira interligada (WEIL, 1994).O precursor do atual paradigma holístico foi Jan Smuts (1870 -

1950), filósofo general e estadista sul-africano, atuou de forma decisiva no processo de integração da 

União Sul-Africana e foi um dos pioneiros do movimento  antiapartheid,  sendo  ele  o  criador  do 

termo Holismo, publicado no seu livro “HolismandEvolution”, em 1926, em que há a abordagem  da  

existência  de  uma  tendência  holística  integradora  e  fundamental  no Universo.A Pedagogia 

Holística tem seus alicerces fundamentados em filósofos e pedagogos do século XVII, incluindo os 

românticos como Rousseau, Pestalozzi, entre outros, assim como os liberais, os humanistas, os 

transcendentalistas,etc., passando por reconhecidos, e ainda influentes pedagogos do início do século 

XX, como Maria Montessori, Rudolf Steiner, Ferrer e Guardiã, Dewey, Decroly, entre outros. Em 

1970, a psicóloga Monique Thoenigfundou em Paris, na França, a primeira Universidade Holística, 

com os objetivos de difundir na Europa os princípios da visão holística, tendo como referência 

apsicologia  transpessoal.  Em 1985, aderiram Pierre Weil e Jean-Yes Leloup que, juntos, 

estabeleceram os princípios e criaram os estatutos da Universidade Holística Internacional 

(Wikipédia). 

A visão fragmentada sobre o mundo tem trazido muitos males para a sociedade tais como: 

insegurança, desequilíbrio emocional, miséria, violência degradação ambiental entre outros problemas 

que atingem diretamente a vida, em especial das pessoas com menos condição socioeconômica. A 

partir da década de 70, alguns estudiosos de vários campos do conhecimento começaram a se organizar 

em torno de ideias que se contrapõem a essa maneira fragmentada de ver a sociedade e o ensino, 

estabelecendo assim princípios para criar um modo equilibrado para o ser e o existir humano. A 

Educação Holística tomou corpo recentemente, a partir de importantes acordos internacionais entre 

educadores holísticos de diversos países e de diferentes tendências. O principal marco foi a Declaração 

de Chicago, definida consensualmente na Oitava Conferência Internacional de Educadores Holísticos 

em Chicago, Illions (junho de 1990).É senso comum entre os pesquisadores do novo paradigma, o que 

Cardoso (1995, p.11), esclarece: 

O paradigma holístico não é uma determinada corrente filosófica, e sim uma 

forma de se pensar, viver, e que prefere sinalizar a “holístico” como adjetivo 

ao invés de usar o substantivo “holismo”. Como exemplo, diz que não há 
congressos sobre holismo, mas sim congressos holísticos sobre os mais 

diversos assuntos, enfocados de maneira holística: física, psicologia, educação, 

comunicação, etc., onde os congressistas são convidados a participar de 
atividades artísticas, exercícios de relaxamento, celebrações espirituais 

ecumênicas intercaladas às conferências. É a razão, a sensação, o sentimento e 
a intuição atuando como meios de percepção e conhecimento. 
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Considera-se que a educação holística traz uma visão libertadora, sistêmica e ecológica que 

valoriza a totalidade orgânica e diversa de cada parte, sendo assim, essa abordagem inspira a pensar 

em uma visão diferenciada de ensino, em que a quantidade de atividades ou a rotina engessada não 

tem valor.A abordagem holística nos remete a uma visão de mundo e de homem integral, tendo também 

um olhar mais apurado para a realidade de mundo onde se vive, valorizando no ser humano, o lado 

emocional, racional, imaginário, criativo, intuitivo e também do corpo. Esse modelo que acredita que 

o homem tem capacidade de se relacionar de modo saudável pode ser conquistado por meio de uma 

educação mais integrada, onde a valorização das habilidades e percepções de cada ser é único e valioso. 

Exemplo dessa vertente é perceptível na dinâmica das escolas Waldorf, com inspiração na proposta de 

Rudolf Steiner (2013). 

A partir desta posição holística, defende-se que a educação ambiental, introduzida desde a fase 

da Educação infantil, abre possibilidades para instaurar uma cultura fortalecida em relação aos 

cuidados com o meio ambiente. Conforme o artigo 29, da RCNEI, 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. 

A Educação Infantil visa o desenvolvimento integral das crianças e propor ações ambientais 

promove o desenvolvimento integrado do físico, psicológico, intelectual e social. A Educação 

Ambiental quando aplicada na Educação Infantil de maneira contínua e não fragmentada, conforme os 

princípios da educação holística, tem o poder de transformar as experiências das crianças em práticas 

que posteriormente podem transformar o modo de vida de uma sociedade. Entende-se que a Educação 

Ambiental desde a Educação Infantil significa necessariamente um ensino com ações contínuas de 

preservação, propostas de maneira o mais natural possível. 

O ponto alto da evolução na concepção da educação infantil está na articulação entre o cuidar 

e o educar de 0 a 5 anos, após muitos anos de uma educação infantil movida pela concepção 

assistencialista. Esse cuidar inclina o olhar para um cuidado que não se resume ao técnico, ao higiênico, 

à alimentação, mas ao cuidado amoroso que ensinará o acolhimento e o aconchego, criando-se um 

clima para o educar pelo experimentar, contemplar, apreciar, criar e recriar. O cuidar se estende à 

criança de tal forma que ela reproduzirá no regar as plantas, remexer a terra, separar os lixos, manter 
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os ambientes em ordem pela colaboração que se transforma em colaboratório1 – colaboração e 

laboratório de experimentos. 

A educação infantil que se orienta pela concepção holística incluirá as famílias. Para 

exemplificar, em uma comunidade onde são escassos os recursos e a maioria retira do lixo o seu 

sustento, mostrar uma nova visão em que é possível, além de gerar renda com o recolhimento seletivo 

do lixo, reutilizar alguns desses materiais para o seu próprio bem-estar, é de fato transformar em 

entendimento o que antes não tinha significado. O problema do lixo urbano descartado indevidamente 

vem de longa data, e entendemos que essas ações não são a única forma de combater os problemas 

ambientais, mas sim o início de um trabalho que vai se estender para a comunidade e as famílias. 

A consciência ambiental vem sendo tratada de maneira isolada,por isso, não tem gerado 

mudanças significativas nos futuros cidadãos. A natureza não tem sido vista como parte dosseres 

humanos embora ela esteja presente em todas as nossas ações. O ambiente natural está em contínuos 

ciclos e o exemplo disso são as estações anuais, porém, os homens plantam as arvores e não se 

responsabilizam com sua manutenção. Quando a árvore fenece, seu ciclo não chegou a termo. Tal 

conduta ocorre nas escolas situação essa que torna os estudantes indiferentes com a conclusão dos 

ciclos. Professores que promovem a experiência do feijão plantado no algodão, depois que ele germina 

é colocado no lixo, depreciando a conclusão do ciclo da natureza pois o feijão não é plantado em 

terreno fértil, não é regado, não é colhido e nem consumido. A compreensão de que os ciclos são ritmos 

de vida potencializa a consciência ecológica responsável e que flui com naturalidade. 

O currículo das escolas deve ter em seus Projetos Políticos Pedagógicos, a Educação Ambiental 

como parte integrante da escola. Propor ações ambientais na sala de aula é muito mais do que ensinar 

reciclagem ou a plantar árvores. Trata-se da ressignificação do que já fazem pela compreensão da 

Educação Ambiental. Partir do princípio de que o homem é integrante do meio, o que corresponde a 

uma visão do biocentrismo, no qual o ser humano e a natureza fazem parte um do outro em um mesmo 

nível de interações e modificações, se torna um bom começo. 

A educação holística, que integra os movimentos e processos da vida, que acontece de modo 

natural, integrando o corpo, a alimentação, descanso, sentimentos, construção do conhecimento, a 

relação com a educação ambiental é intensa. Da mesma forma como caminha a educação holística 

                                                             
1 Expressão usada para indicar o laboratório de experiências em colaboração entre crianças e professores. 
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deveria ser a educação ambiental nas escolas. Há menos imposições e mais um fluxo de ciclos 

completos, que segue o ritmo natural da vida e dos diferentes contextos.  

O trabalho com o ambiente envolve toda anatureza, portanto, o interesse das crianças pode 

iniciar por questões inusitadas. Nesse sentido, os docentes terão a sensibilidade para o que chama a 

atenção. Numa turma, as crianças podem se interessar por tatuzinhos, outros por bichinhos do jardim, 

outros por cogumelos. Desses interesses com o auxílio do professor/ra surgem projetos e sequências 

didáticas ricas. 

2.3.EDUCAÇÃO INFANTIL E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A teoria de aprendizagem significativa foi proposta pelo norte americano David Ausubel (1982) e 

sua abordagem trouxe muitas contribuições para o ensino. Segundo essa teoria os conhecimentos 

prévios dos alunos devem ser valorizados para que por meio das estruturas mentais possam construir 

aprendizagens, construindo e redescobrindo outros conhecimentos de maneira prazerosa e eficaz. 

A aprendizagem é considerada significativa, segundo Ausubel (1982), à medida que o conteúdo é 

incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno, trazendo algum significado para ele porque 

parte de um contexto que é o conhecimento prévio e estabelece relação com o conhecimento novo. 

Quando a aprendizagem se dá de maneira repetitiva e mecânica diminui essa incorporação e atribuição 

de significado. O novo conteúdo passa a ser armazenado de maneira isolada ou por meio de associações 

arbitrárias na estrutura cognitiva. 

As propostas de Ausubel(1982)sobre aprendizagem escolar, tiveram início nos anos 60 e explicam 

a aprendizagem escolar e o ensino a partir de um marco bem distanciado dos princípios condutistas. O 

conhecimento quando não consegue ligar-se com algo ocorre o que Ausubel(1982)chama de 

aprendizagem mecânica, ou seja, quando as informações são aprendidas sem interagir com conceitos 

relevantes na estrutura cognitiva e por esse motivo há o esquecimentodo que foi aprendido com 

facilidade. Entender um processo de modificação do conhecimento é muito importante ao propor 

atividades para os alunos para que de fato ela se torne significativa. O autor reforça, a fim de que 

aconteça a aprendizagem significativa são necessárias duas condições: a) o aluno ter uma disposição 

para aprender e b) o conteúdo escolar a ser aprendido chamar a atenção do aluno. 

A aprendizagem significativa tem muitas vantagens tanto para as estruturas cognitivas do aluno 

quanto do ponto de vista das lembranças posteriores e experimentação de novas aprendizagens, mas 

este modo de ensino sofre muitos desafios quando proposto nas escolas porque a educação significativa 
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acontece  por meio de experiências, exploração, contextos criados para experimentação e essa 

construção se dá no cotidiano escolar, no chão da escola da maneira mais natural possível, mas nem 

sempre este modo de ensino é  visto como parte da aprendizagem. É interpretada como brincadeiras 

sem contextos, sem nenhuma ação pedagógica, análise esta, motivada pela visão rígida, condutista e, 

portanto, tradicional. 

A partir dessa concepção de aprendizagem significativa, encontra-se em Helm e Beneke (2005) 

E Hernandez(2000) depoimentos brilhantes sobre o sucesso do trabalho com projetos mesmo tendo 

crianças com necessidades especiais em suas turmas. Os autores reforçam que a situação dos 

professores é crítica uma vez que os desafios em sala de aula aumentam a cada dia, todavia, as decisões 

que tomam em sala de aula podem influenciar muito a vida dos alunos. Alguns professores afirmam 

que o maior risco que não querem correr é de não propiciar às crianças a oportunidade de fazer outras 

coisas em especial, o trabalho investigativo. Destacam (HELM;BENEKE, 2005, p. 14): 

Se não instigarmos as crianças a pensar, tal fato poderá concretizar-se. Se as 

crianças não receberam a chance de se tornarem curiosas e de descobrir 

respostas para suas perguntas, elas não se verão como aprendizes de sucesso, 

ou não considerarão a escola um lugar em que podem aprender algo 
interessante ou relevante. Ao final do processo, sua curiosidade intelectual 
morrerá. 

 A defesa das autoras para que ocorra o ensino e aprendizagem significativos é adotando o 

projeto como abordagem na educação da criança. O projeto, compreende uma investigação profunda 

sobre um tema que vale a pena aprender. Trata-se de um esforço de pesquisa para encontrar respostas 

para as questões que vão surgindo das crianças. Os projetos oportunizam aos professores a preparação 

de contextos e de experiências de aprendizagem em diferentes locais da sala de aula ou da escola ou 

da comunidade. O espaço e tempo sai do ritmo restrito de uma escola tradicional que faz o 

confinamento dos corpos em mesinhas e cadeiras quando as crianças estão numa fase da vida em que 

o movimento é crucial par o desenvolvimento do físico em crescimento, em desenvolvimento 

muscular, numa fase da vida em que a criança está fazendo 700 sinapses cerebrais por segundo. 

Partindo para a concepção de “contexto” na sala de aula, segundo Paulo Fochi (2015) ao falar 

de planejamento de contexto na Educação Infantil se faz necessário conhecer as características 

particulares que envolvem o tempo ou a permanência diária das crianças nas instituições e que podem 

chegar entre 10 e 12 horas por dia e muito desse tempo as crianças estão construindo aprendizagem no 

cotidiano. Por estas razões, planejar não está ligado a muitas aulas ou atividades prontas e menos a 

propostas relacionadas às datas comemorativas. Planejar diz respeito a gerir o tempo, organizar os 
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espaços, ofertar os materiais e também sobre os arranjos dos grupos. Fochi (2015) cita esses quatro 

itens - tempo, espaço, materiais e grupos, que aliado ao tipo de intervenção do adulto resultam em 

grandes categorias da pedagogia da infância. 

O planejamento de contexto se dá cotidianamente e é um conjunto de ações, seja limpar a mão 

ou ir ao banheiro, tudo gera aprendizagem e deve ser valorizado porque são momentos em que as 

crianças estabelecem relações diretas com os adultos e aprendem conteúdos importantes para 

construção de sua autonomia. Ao planejar o contexto, Fochi (2015) ressalta a importância de saber 

propor às crianças e a grandes grupos, sessões que articulam seus saberes com aqueles que a 

humanidade já sistematizou. Quando a criança cria suas próprias teorias provisórias, tanto sozinha 

quanto em grupo, ela consegue dar sentido às suas atuações. Portanto planejar a partir de evidências 

concretas ajuda-nos a superar a naturalização sem significado e refletir sobre a realidade e construir 

uma experiência educativa mais consciente, considerando as necessidades das crianças. 

Segundo essa proposta pós-moderna de planejamento, surge outro dispositivo pedagógico de 

destaque: a documentação. Comparada a uma visão do teto, a documentação registra todos os detalhes 

nas suas minúcias e ganham importância em especial quando os dizeres e os não ditos das crianças, os 

manuseios, as questões, as criações, ao serem articuladas, formam novidades, interesses. Desses 

detalhes, surgem trilhas de construção de conhecimentos: 

O registro permite recortar e capturar fragmentos do vivido. O olhar capturado ganha 

forma, possibilita materializar o vivido. No contexto pesquisado, muitos são os 

instrumentos utilizados para registrar nas creches. Anotações rápidas em pequenos 

papéis são realizadas, gravação em fitas de áudio e vídeos contendo vozes das crianças 

também se fazem presentes. Porém nas documentações os registros escritos e 

fotográficos são essenciais. As imagens utilizadas ajudam organizar o pensamento e 

comunicar de forma potente. (SIMIANO,2017) 

O registro, que pode ser feito num bloco de anotações e acompanha a professora enquanto está 

com as crianças nos diversos ambientes e situações da escola, traz elementos para o planejamento. Nos 

detalhes das manifestações das crianças, o olhar e a escuta sensível e intencional do professor encontra 

ricos subsídios para organizar conhecimentos sobre aquilo que ainda é embrionário ou desconhecido 

das crianças, propor desafios, experimentos, registros por meio das múltiplas linguagens e conclusões. 

 Ao refletir diariamente sobre o fazer na prática tudo que observa e sente é que o professor 

percebe o fio condutor de seu trabalho, é por meio do registro, reflexão e ação que o professor conhece 

cada aluno na sua individualidade seus interesses, seus anseios a cultura da criança e sua família e tudo 

isso contribui para uma aprendizagem significativa. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A metodologia da pesquisa foietnográfica do tipo qualitativo descritivo. Etnográfica 

porquepermite um olhar para dentro do objeto de estudo, considerando o caráter cultural da 

relação do homem com o meio ambiente; porque partiu do estudo do objeto do conhecimento, 

em sua particularidade, ou seja, das experiências, com um olhar atento da investigadora 

buscando compreender os fatos envolvidos.  

 

3.2 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal da periferia urbana do município 

de Cruz Alta, considerando o objetivo geral da pesquisa “Analisar um processo de educação 

ambiental em uma turma de educação infantil (nível A)composta por 14 crianças,de escola 

pública municipal”. Foram pesquisados: a diretora da escola; 5 professores e 2 funcionárias da 

escola, mediante entrevistas. As atividades e envolvimentos das crianças em contato com o 

ambiente foram registradas e analisadas.  

 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os instrumentos de coleta de dados foram o diário de classe e registro fotográfico da 

professora desenvolvedora do projeto; observação etnográfica do processo; entrevista com 

direção da escola, funcionários e professores envolvidos no projeto. A busca de dados 

aconteceu mediante a análise do desenvolvimento de um Projeto de Trabalho registrado no 

diário do professor ao longo de um ano e pela coleta de arquivo fotográfico.As entrevistas 

foramimpressas e entregues aos entrevistados e as respostas foram computadas.Foi solicitado 

aos entrevistados o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados do diário da professora foram analisados a partir da sequência cronológica das 

atividades registradas e asentrevistas com a direção, professores e funcionárias, compostas por 

quatro perguntas abertas, foram submetidas ao agrupamento das respostas por pergunta. 

 

3.5PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Em relação aos procedimentos éticos a presente pesquisa optou pela legitimidade das 

informações, privacidade e sigilo. O desenvolvimento da pesquisa respeitou os procedimentos 
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éticos recomendados pelas resoluções nos. 466/2012 e 510/2016 do CEP da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul- Uergs. 

Quanto ao uso dos instrumentos de coleta de dados segue abaixo a descrição dos documentos 

exigidos: à direção da escola foi apresentado Termo de Anuência da direção da escola; às duas 

professoras e às funcionárias foram apresentados o Termo de Consentimento Livre e esclarecido – 

TCLE, antes da entrega do questionário a ser respondido. 

3.6. RISCOS E BENEFÍCIOS 

Os riscos da pesquisa forammínimos por envolver apenas respostas ao questionário e a forma de 

minimizar os danos, caso ocorram, será dialogarpara criar procedimento alternativo de coleta de dados.O grau 

dos riscos é mínimo e poderão ser psicológicos do tipo: desagrado para responder os questionários; cansaço 

para responder perguntas. Benefícios: participar da defesa do TCC; ter acesso aos dados sustentados por 

referenciais teóricos. Os benefícios e vantagens diretas em participar deste estudo são receber informações 

para continuar estimulando a educação ambiental na escola. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados da pesquisa foram obtidos mediante três instrumentos: análise da proposta pedagógica 

da escola; a coleta de dados no diário de aulas da professora sobre o processo do projeto de 

vermicompostagem com suas descrições, e por meio de entrevistas à diretora, professoras e 

funcionárias envolvidas com o projeto. A extração de informações do Diário de planejamentos da 

professora de educação infantil foi enriquecida por seus depoimentos presenciais e foram 

complementados pelo exame do arquivo de registros em fotos e vídeos de cada momento do processo. 

A seguir descreve-se os dados, situando a proposta no contexto da escola. 

 

1. Proposta pedagógica da escola 

 A escola de educação infantil, local da pesquisa, está situada num bairro da periferia urbana da 

cidade de Cruz Alta/RS, oprédio apresenta características de casa de aproximadamente 80m 

quadrados, com quintal amplo, com horta, praça de recreação e gramado. A tradição da escola era 

incentivar o uso de materiais didáticos elaborados pelas professoras e pelas próprias crianças, 

empregando elementos da natureza e recicláveis, diminuindo o consumo de materiais poluentes tais 

como E.V.A e plásticos. A consciência ecológica foi uma construção gradativa por orientação da 

diretora durante as reuniões pedagógicas. As decorações das salas de aula resultavam da coleta 

antecipada de tampinhas, frascos, papéis, fitas, latas. As cortinas foram confeccionadas com tampinhas 



24 

 

e na dinâmica do envolvimento cooperativo das crianças e familiares. O material didático – jogos, 

alfabetos, material de matemática, brinquedos, material para práticas corporais, são confeccionados de 

forma cooperativa com as crianças, sempre com materiais descartados e reaproveitados. 

 

2. Dados extraídos do diário da professora complementados por suas descrições 

Os dados apontaram o processo progressivo, contínuo, da atenção da professora às curiosidades 

das crianças e da organização dos contextos de cada etapa da vermicompostagem.  

A turma em que se deu o início do projeto de vermicompostagem, era composta por 14 crianças a 

partir de 4 a 5 anos. As crianças, provenientes do próprio bairro traduziam a situação de vulnerabilidade 

social e econômica das famílias, no entanto, para contrabalançar, na escola, as crianças tinham acesso 

a alimentação balanceada, rica em frutas e verduras providenciada pelo município e também 

proveniente da horta da escola quando em vários momentos,alunos da escola tiveram oportunidade de 

degustar as saladas sendo que neste momento as crianças do berçário participaram. 

O evento que deflagrou o projeto de vermicompostagem foi o interesse de um menino de 5 anos 

por uma minhoca descoberta no pátio da escola. Conforme o relato oral da professora, o menino era 

tímido, retraído, silencioso, pouco interativo com os colegas, chegando na escola sempre com a 

chupeta, um litro de água junto ao corpo e um pacote de salgadinho. Cabe salientar que a escola não 

permitia trazer lanche, masa diretora permitiu que ele trouxesse para que pudesse ficar bem. Ele 

demonstrou capacidade de socializar seu lanche com os colegas pois quando ele abria o pacote, sempre 

oferecia a todos. No momento em que ele avistou a minhoca no pátio, ele se transformou. Chamou os 

colegas e a professora, mostrando e comentando sobre o anelídeo. A professora lhe dandoatenção, 

descobriu que ele possuía vários conhecimentos sobre a minhoca. Ela manifestou espanto porque ele 

falou mais do que todos os dias de um semestre que esteve na escola. A preocupação do menino com 

a minhoca foi por estarno sol considerando que sabia que ela precisava ficar no “geladinho” já que na 

sua casa as minhocas ficavam protegidas do sol, do calor, embaixo dos bags da coleta do lixo urbano 

reciclável, feita pelos familiares. 

Os conhecimentos adquiridos pela turma que empreendeu a vermicompostagem foram se 

evidenciando ao longo do processo especialmente quando foram surgindo os problemas e a professora 

esmerou-se em buscar informações científicas transmitindo-as aos alunos. O procedimento da 

professora foi de num primeiro momento resolver o problema compartilhando-o com as crianças. Na 

situação em que a compostagem começou a exalar mau cheiro, a professora levou a turma para o 

recanto da compostagem e instigou a investigação a fim de que levantassem hipóteses sobre o que 

estava acontecendo. As crianças, com pequenos pedaços de pau remexeram a compostagem e 
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perceberam o aquecimento e a presença de pedaços de pão e bolachas. Quando um dos meninos 

percebeu o aquecimento sugeriu que fosse colocado água para resfriar já que ele dominava o 

conhecimento de que as minhocas precisavam de local gelado e úmido- tal como ficavam embaixo dos 

bags. Sobre a presença do pão, descobriram seu efeito nocivo na composteira. Os resíduos de pães e 

bolachas foram removidos. 

O processo de vermicompostagempermanece em ciclos de estudos até o momento atual, mês de 

dezembro de 2021, respeitando a seguinte sequência: 1. Separação de material orgânico do seco (antes 

era tudo misturado no lixo) ; 2. Descarte dos orgânicos ácidos; 3. Preparação das caixas para o 

minhocário – preparação da “casinha” das minhocas; 4. Pesquisa e detalhamento dos cuidados com as 

minhocas; 5.colocação das minhocas; 6. Cuidados diários: levar os orgânicos até o minhocário, cobri-

los com o material seco buscado na serralheria, medição da temperatura com o dedo ou um pau (se 

estiver quente, coloca-se água para resfriar e adequar o ambiente às minhocas; 7. Retirar  humos da 

caixa; 8. Separar as minhocas e os ovos; 9. Secar humos; 10. Peneirar humos; 11. Embalar para 

distribuir ou comercializar.  

Houve ampliação da aprendizagem quando utilizaram húmus na horta da escola ao plantarem, 

acompanharem o desenvolvimento das plantas e participarem da colheita e do consumo do que 

plantaram.As primeiras produções de húmus foram distribuídas às famílias a fim de incentivar a 

organização da compostagem e evidenciar os resultados. 

Cabe destacar o minucioso conhecimento adquirido sobre minhocas e seus modos de vida. 

Conheceram como cuidar das minhocas, histórias sobre as minhocas, distinguir os ovos, extraí-los do 

humos para povoar a caixa de compostagem.  

Numa das visitas técnicas ao bairro a fim de mapear a situação do lixo na vizinhança da escola 

organizada pela professora, os alunos identificaram numa área com árvores e vegetação diversa, grande 

quantidade de lixos como capacete, sofás, cabeça de boneca, roupas, calçados, utensílios domésticos. 

As crianças imaginavam que encontrariam somente sacolas plásticas, litros de pet, etc. e ficaram muito 

impressionadas com o descarte de objetos que consideram ser de “dentro de casa” e estavam num local 

público e natural. Compreenderam a irresponsabilidade e a desorganização da população em relação 

ao destino (vídeo de menina). 

Em decorrência do mapeamento da situação do lixo no bairro, houve debates sobre o problema a 

fim de apontar soluções. Considerando que não poderiam resolver o problema do bairro inteiro, 

deveriam iniciar por algo passível de realização. Uma das soluções foi firmar parceria com galpão de 

reciclagem localizado no bairro. Com a visita ao galpão, conheceram onde os materiais eram 

depositados bem como identificaram vários pais de alunos trabalhando na reciclagem do galpão. Como 

forma de auxiliar na limpeza do bairro, a equipe diretiva da escola promoveu reunião com os pais dos 
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alunos, ocasião em que o presidente do galpão explanou as atividades do galpão. Nesse encontro, 

houve o reconhecimento de que os moradores do bairro descartavam os lixos de forma inadequada, 

portanto, não contribuindo com as atividades do galpão. A escola, para dar exemplo, iniciou a 

separação: dos materiais secos como caixa de leite devidamente lavada, papelão da caixa dos 

mantimentos destinados à escola, galões de material de limpeza. 

Ao longo do processo, a partir das visitas ao galpão de reciclagem, as crianças aprenderam a 

reconhecer tipos de plásticos. O plástico cristal, não tóxico, usado nos pacotes de arroz; de açúcar;  

possui valor comercial; o plástico tóxico, não possui valor comercial e pode ser identificado pelo 

barulho ao ser tocado: do macarrão, dos salgadinhos, etc. O plástico tóxico não deveria ser colocado 

para reciclagem. Esse trabalho da escola não teve a repercussão esperada entre os moradores pois não 

seguiram as orientações. O presidente do galpão que se comprometeu de recolher o material separado 

pela escola, não manteve o compromisso. 

3. Resultados das entrevistas 

Retoma-se a seguir as hipóteses do projeto de pesquisa a fim de justificar as questões das 

entrevistas: 

Em relação à primeira hipótese, a) o contato com a natureza em situações lúdicas, promove nas 

crianças o espírito científico sobre o ambiente, a primeira questão da entrevista, relacionou-se com a 

educação ambiental prescrita pela BNCC:  A BNCC recomenda à educação ambiental na educação 

infantil. O que você acha que pode ser tratado no tema de educação ambiental? 

Em relação à segunda hipótese:b) o professor, ao acolher os interesses infantis sobre o ambiente 

natural cria ambiente favorável ao aprofundamento do conhecimento, elaborou-se a 2ª. questão do 

questionário: Em que aspectos a educação ambiental favorece a aprendizagem significativa e 

integral (educação holística)?  

Em relação à 3ª. hipótese: c) o desenvolvimento infantil em educação ambiental, altera a 

compreensão, ação e assimilação, portanto, as condutas éticas, sociais enfim, as culturais, elaborou-se 

a 3ª. questão:Atividades de educação ambiental favorecem a ressignificação da pobreza? Em que 

sentido? 

O levantamento das respostas obedeceu a seguinte ordem: funcionárias indicadas pela letra F; 

diretora, indicada pela letra D e professoras indicadas pela letra P. 

Questão1: Respostas 

Cozinheira com 7 anos de atuação na escola,  

Todos devemos defender a natureza, todos devemos defender o meio ambiente, todos 

devemos preservar o ambiente em que vivemos e isso devemos ensinar os pequenos já 

na educação infantil conscientizar a importância da água, das árvores, da reciclagem 
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que nem tudo é lixo, que o lixo também é útil. Em relação a minha escola as crianças 

se apaixonaram pelo tema da reciclagem e minhocas, da separação correta do lixo que 

a gente produz. Se envolveram com a compostagem com o destino dos restos de 

alimentos que os próprios consumiam na escola. 

Funcionária com 15 anos de atuação: 

A BNCC recomenda a educação ambiental para todos os níveis de ensino.Temas: 
consumos conscientes dos recursos naturais, tipos de lixo coleta seletiva e reciclagem. 

Professoras 

Em todas as etapas da educação Básica devemos tratar o tema educação ambiental. 

Acredito que a partir da educação infantil quando é trabalhado é uma semente que se 

planta para o futuro. (Gestora) 

A sustentabilidade: cuidar do Planeta mas, de si mesmo e dos outros, respeitar a 

autonomia da dinâmica escolar, tendo uma prática educativa integrada. 

A BNCC recomenda a educação ambiental para todas as etapas da educação Básica, 

podendo ser tratados temas como: o consumo consciente dos recursos naturais, tipos 

de lixo, coleta seletiva e reciclagem. 

As possibilidades são bem variadas, pois o tema é muito rico, faz parte da vida de todos 

de uma boa educação, portanto pode ser fortemente interligado as demais vivências de 

todos os educandos. 

Sem dúvidas que sim, pois o tema é fundamental para o desenvolvimento integral da 

criança. 

Analisando as respostas conclui-se que há unanimidade em relação às possibilidades dos 

estudos sobre a educação ambiental, considerando a BNCC. O depoimento da cozinheira “Em relação 

a minha escola as crianças se apaixonaram pelo tema da reciclagem e minhocas, da separação correta 

do lixo que a gente produz. Se envolveram com a compostagem com o destino dos restos de alimentos 

que os próprios consumiam na escola” é autêntico e representativo dos resultados do projeto. 

Questão 2: Respostas sobre aprendizagem significativa: 

F-Aprenderam a colocar o lixo no lugar certo tendo sempre cuidado com a preservação do meio 

ambiente. O ser humano deve aprender na minha opinião desse cedo que precisa cuidar e 

preservar os recursos naturais que quando trabalhado na educação infantil eles aprendem a 

mudar seus hábitos todos os dias, eles aprendem ter consciência ambiental, buscam por 

produtos mais ecológicos vão aos poucos entendendo a sua relação com o meio ambiente 

F-A educação ambiental torna a sociedade consciente dos recursos naturais e da preservação 

do meio ambiente  

D-A educação ambiental visa todo bem-estar comum, então trabalha todos os aspectos, o social, 

afetivo, cognitivo, pensamento crítico e cuidados com o planeta. 
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P- Por ser uma educação multifacetada, reconhece a interdependência e conectividade. 

P- A educação ambiental permite aprendizagem consciente e crítica da sociedade em questão 

ao meio ambiente. 

P- Favorece o incentivo ao respeito pelo nosso maior patrimônio, indispensável a vida de todos 

os seres vivos que é a natureza. Pois só o cultivo da educação voltada a preservação e ao bom 

uso de seus recursos garantirá a manutenção da vida do homem e de todas as espécies do 

planeta. 

Observa-se nas respostas a valorização do processo de estudos sobre o meio ambiente por meio da 

vermicompostagem. 

Questão 3: Respostas sobre ressignificação da pobreza 

F- No sentido de tentar melhorar a qualidade de vida dentro da sua realidade. 

Na nossa (escola) é trabalhado a compostagem, onde todos aprendemos e ensinamos 

um pouquinho é um trabalho realizado em conjunto, alunos, professores, funcionários, 

e família onde os alunos levaram as ideias da composteira para suas casas. Não foi 

fácil, tivemos algumas dificuldades, fomos aprendendo a selecionar os alimentos que 

podiam ir na composteira e alimentar as minhocas e produzir uma terra saudável um 

adubo para a horta, com o passar do tempo tivemos alguns problemas  a terra fermentou  

porque foi colocado alimentos que não poderia ir na composteira uma colega colocou 

pão e bolacha na composteira  o solo ficou ácido, fizemos o possível para melhorar a 

qualidade da nossa composteira,onde conseguimos produzir um humos de qualidade. 

F - As atividades de educação ambiental melhora a qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

D- O reaproveitamento do lixo seco produz renda para as famílias, assim como o 

orgânico, além de ocasionar momentos de socialização familiar no preparo da horta e 

plantio das hortaliças utilizando o adubo. 

DEPOIMENTO: 

Quando iniciamos o projeto na escola muitas expectativas foram criadas, nossossonhos 

de fazer algo pelo planeta estava começando a se realizar, o trabalho direto e diário 

com a ressignificação do lixo nos proporcionou uma sensação de realmente estar 

fazendo algo para mudar a cultura do nosso bairro e das nossas crianças que são o 

futuro da nossa sociedade. 

Quando lembro da horta sendo construída depois a composteira, o minhocário a 

confecção de brinquedos,do humos e principalmente ver o engajamento das crianças e 

a participação das famílias, me emociono pois foi um projeto e é um projeto que 

frutifica todos os dias, algo inexplicável e que faz parte do dia a dia da nossa escola. 

E quando conseguimos expandir para fora dos muros da escola, a satisfação foi imensa, 

poder observar as composteiras nas casas das famílias dos alunos, serviu para 

comprovar que estávamos no caminho certo, e quando os alunos começaram não querer 
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mais faltar aulas por causa da horta, então foi fantástico. A produção de adubo passou 

a ser uma marca da nossa escola e hoje o nosso projeto,entra ano e sai ano, e ele 

continua vivo, frutificando cada vez mais. 

Com a pandemia a gente se reinventou, ocorreu mais ainda a participação das famílias, 

na parte prática produção de brinquedos com material reciclado e separação do lixo 

doméstico nas casas. Enquanto fazíamos a nossa parte como professores, eles enquanto 

família também. Me orgulho muito deste trabalho que frutificou graças ao trabalho 

conjunto das professoras, funcionários, direção efamílias. Um trabalho gratificante, 

uma semente de amor pela natureza, de cuidado com o outro, com os animais, com as 

plantas, e principalmente um trabalho de conscientização coletiva sobre a 

responsabilidade com seu próprio lixo. 

P - Muito pouco, a pobreza e a degradação do meio ambiente estão fortemente 

interligados. 

P- Sim, atividades voltadas para educação ambiental melhora sua qualidade de vida. 

P - Na minha opinião, no sentido de se educar para evitar o desperdício, bem com 

ensinar o reaproveitar e o aproveitar ao máximo tudo aquilo que iria para o lixo. 

P- Sim no sentido de formar indivíduos conscientes dos problemas ambientais que vise 

a preservação e valorização dos recursos naturais 

 

As respostas à última questão do questionário indicam divergência de pensamentos sobre se a 

compostagem, produção de húmus, educação ambiental impactam na pobreza.  

Destaca-se que compreender o desperdício produzido pelas classes sociais com maior acesso ao 

consumo, por vezes desregrado, produzindo vasto montante de lixos, demanda uma educação ambiental 

multiplicada, intensa, contínua, favorecendo a criação de uma política pública de cooperação para distribuir 

renda aos que tiveram menos oportunidades na vida. 

Outros resultados do projeto foi a divulgação da pesquisa em eventos como o "V Seminário 

Internacional e XI Seminário Estadual de Educação: Pedagogias em Diálogo (Cruz Alta, 2021); 

o evento Festival da Ecologia de Saberes (UNIRIO, 2021); oficinas; palestras para diretoras das 

escolas municipais de Cruz Alta/RS. 

Minicurso: Compostagem: “Uma alternativa viável para contribuir com a 

sustentabilidade”.III Seminário Internacional e IX Seminário Estadual de Educação:Desafios 

da Educação(Cruz Alta,2018). 

Oficina para gestores da rede municipal de Cruz Alta, RsIntitulada “Compostagem:Uma 

Alternativa Viável para aproveitamento dos resíduos orgânicos produzidos nas escolas”. 
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“Educação Ambiental e o processo de compostagem”. Apresentação formato Pôster durante 

o IV Seminário Internacional e X Seminário Estadual de Educação(Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul - Uergs, 2019). 

A pesquisa trouxe resultados em sintonia com as recomendações da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC. O documento apresenta dois eixos estruturantes relativos a educação infantil, as 

interações e as brincadeiras que não estão dissociados da prática educativa. Ao cuidar, educa-se pelo 

respeito à criança como sujeito ativo, com potencialidades que a tornam rica. Nesse sentido, a BNCC 

reitera o acolhimento dos conhecimentos e experiências trazidos pelas crianças, conforme trecho 

abaixo:  

 

Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os 
conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto 

de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o 

objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades 
dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando 

de maneira complementar à educação familiar – especialmente quando se trata 

da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve 

aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a 
socialização, a autonomia e a comunicação. 

 

Nesse sentido, a experiência analisada, contemplou os eixos acima destacados. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil – DCNEI (MEC, 2010), indicam como eixos estruturantes 

ações e interações das crianças com seus pares e com os adultos e nesta pesquisa houve efetiva ação 

interativa durante o processo da vermicompostagem.   

Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das 
práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e 

a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-

se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com 
os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 

 

O projeto surgiu a partir de um diálogo interativo entre crianças e adultos, ganhou um conjunto 

de possibilidades de pesquisa, ação, interação com famílias, comunidade escolar e externa. As crianças 

tiveram oportunidade de aprender em diferentes contextos, construindo conhecimento de forma lúdica.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo permitiu buscar aportes teóricos que se entrelaçam na 

prática docente da educação infantil. Considerando os vigentes discursos sobre a necessidade de se 

oportunizar às crianças aprendizagem significativa; educação integral conduzida de forma holística e 

o desenvolvimento de uma cultura ecológica, o estudo favoreceu desnudar esses discursos e gerar a 
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apropriação dos temas como recursos para análises das realidade das práticas docentes.Com o 

referencial em mãos, detalhou-se o processo da educação ambiental por meio da análise das etapas 

vivenciadas pelas crianças sobre a vermicompostagem. O detalhamento favoreceu o reconhecimento 

de um conjunto de conhecimentos necessários para finalizar o ciclo da vermicompostagem iniciado 

com o correto descarte do lixo orgânico até o ponto final da coleta e distribuição dohumos e sua 

utilização em hortas.  Concluiu-se que os aportes teóricos favorecem a prática docente esclarecida, 

assim como, orientam à didática com estratégias metodológicas atentas às características da infância e 

das crianças. A seguir, foram distribuídos questionários, com questões abertas, a professores, equipe 

diretiva e funcionários que de alguma forma participaram do projeto. 

Conclui-se que o estudo se manteve fiel aos objetivos propostos na medida em que analisou cada 

momento da experiência e o fio unificador da educação ambiental tendo por aportes a aprendizagem 

significativa, a educação holística e os documentos nacionais para a educação infantil. O conhecimento 

da vermicompostagem na educação infantil é um dos caminhos para o desenvolvimento da consciência 

ecológica e o desenvolvimento integral das crianças. A pesquisa foi um caminho tecido pelas idas e 

voltas dos aspectos teóricos à prática e da prática às teorias, num diálogo constante em que a teoria 

também é prática e a prática inspira a teoria. A proposta afetou não somente a turma de educação 

infantil que participou ativamente do projeto, como também as demais turmas da escola, todos os 

professores, a equipe diretiva, os familiares e membros do bairro. O processo trouxe resultados que ao 

serem divulgados, foi penetrando nas casas, contagiando professores que organizaram e 

adotaramcomposteiras em suas casas, contagiando professores de outras escolas que manifestaram 

interesse em aprofundar a aprendizagem sobre compostagem e cuidados com o meio ambiente. A 

aprendizagem significativa foi consolidada mediante esse processo holístico e intenso ao longo de dois 

anos e que manifestou sua profundidade pela continuidade e forte materialidade visível na exposição 

em outubro de 2021, de brinquedos e materiais didáticos confeccionados pelas crianças e professores. 

Na ocasião, a professora criadora do projeto foi intitulada como “autoridade no tema” e foi recebida 

pelos alunos da escola como tal. 

Finaliza-se reforçando que um projeto de trabalho alimentado pelos interesses das crianças, a 

partir de registros, conforme orientação da teoria sobre documentação, é um contexto que favorece a 

formação continuada dos professores, em serviço. Essa formação ganha qualidade de acordo com o 

interesse e envolvimento dos professores em pesquisar e fomentar as curiosidades infantis. A 

aprendizagem significativa, por sua vez, acontecendo diariamente pelas significações atribuídas pela 

professora a todos os processos envolvidos na experiência, tornou-se resultado inesquecível 
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envolvendo tanto discentes, docentes quanto familiares. Além disso, o conhecimento científico tornou-

se acessível também para crianças em nível de educação infantil. A incorporação de novos vocábulos 

foi um marco palpável da aprendizagem significativa e científica.  

Outro marco considerado uma conquista do projeto foi a valorização do trabalho de familiares 

que atuam no recolhimento dos resíduos urbanos. Essa valorização, não apenas retórica, desconstruiu 

a ideia de pobreza atribuída a quem não tem posses e poder aquisitivo. A riqueza foi traduzida como 

potencial, organização, processo, transformação, da qual toda a comunidade participou. Esse trabalho 

representa grande contribuição para o meio acadêmico uma vez que a professora protagonista do 

projeto absorve os aspectos teóricos e os transfere efetivamente à prática, desconstruindo a máxima de 

que a teoria na prática é outra. 
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ANEXOS 

 

1.QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES e DIREÇÃO 

 

Prezado professor, convidamos para contribuir com a pesquisa: “ESTUDO SOBRE UM PROCESSO 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: impactos da prática da 
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vermicompostagem no desenvolvimento infantil”, por meio das respostas ao questionário abaixo. 

Desde já nossos agradecimentos: 

1. A BNCC recomenda a educação ambiental na educação infantil. O que você acha que pode ser 

tratado no tema da educação ambiental? 

2. Em que aspectos a educação ambiental favorece a aprendizagem significativa e integral ( 

também chamada de educação holística) ? 

3. Atividades de educação ambiental favorecem a ressignificação da pobreza? Em que sentido?   

2. ARQUIVO FOTOGRÁFICO 

FOTO 1Início da construção do minhocário. A caixa media um metro de largura por 40 de 

fundura 

 

 

 

FOTO 2Técnica utilizada para retirada das minhocas 

 

 

 

 

 

FOTO 3Manutenção do minhocário 
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FOTO 4 Secagem do Humos e separação das minhocas 

 

 

FOTO 5As crianças embalando o húmos 
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FOTO 6 Separação das minhocas dos ovos. 

 

FOTO 7 

 

 

FOTO 8 
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FOTO 9Compostagem feita pelos alunos no pátio da escola.( compostagem feita com três 

compartimentos para retirada do chorume) 
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FOTO 10Processo de retirada das minhocas com humos ainda úmido 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o desenvolvimento da 

pesquisaESTUDO SOBRE UM PROCESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: impactos da prática da vermicompostagem no desenvolvimento infantil de autoria 

da pesquisadora ArmgardLutz e acadêmica Raquel Lima Alles Nunes 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.  
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 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: _____________________________ 

 

__________________________________________ 

Diretor / Gerente (NOME POR EXTENSO E ASSINATUR) 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

A Sra. está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa de graduação em Pedagogia,ESTUDO 

SOBRE UM PROCESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: impactos da prática da 

vermicompostagem no desenvolvimento infantil. As pesquisadoras responsáveis por essa pesquisa são a 

Profa. Dra. Armgard Lutz que pode ser contatada no celular (55) 999896365, e e-mail hepplutz@gmail.com e 

a acadêmica Raquel Lima Alles Nunes, celular (51) 984185538 / e-mailraquel-nunes@uergs.edu.br, ou na 

Unidade em Cruz Alta  - Rua General Andrade Neves, 336 – Centro Fone (55) 3322 9563. Será realizada a 

observação das aulas, durante atividades em torno da compostagem com as crianças e coleta de dados no 

diário da professora; tendo como objetivo geral: analisar um processo de educação ambiental em turmas de 

educação infantil de escola pública, contribuindo com a multiplicação do ensino e aprendizagem significativos. 
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Os objetivos específicos são: a) evidenciar os conhecimentos sobre a educação ambiental, que sustentaram a 

experiência com o processo da vermicompostagem; b) descrever as possibilidades de ampliação e 

multiplicação do processo de educação ambiental a partir das evidências do desenvolvimento infantil 

holístico, c) aprofundar o conhecimento sobre aprendizagem significativa. Justifica-se o tema da pesquisa pela 

relevância científica e social, pela possibilidade de, divulgar o trabalho de educação ambiental desde a 

educação infantil tendo em vista de no futuro, contar com adultos protetores e defensores da natureza através 

de novos olhares e novas organizações. Os riscos da pesquisa serão mínimos por envolver apenas respostas 

ao questionário e a forma de minimizar os danos, caso ocorram, será dialogar com a Sra. para criar 

procedimento alternativo de coleta de dados.O grau dos riscos é mínimo e poderão ser psicológicos do tipo: 

desagrado para responder os questionários; cansaço para responder perguntas. Benefícios: participar da 

defesa do TCC; ter acesso aos dados sustentados por referenciais teóricos. Os benefícios e vantagens diretas 

em participar deste estudo serão receber informações para continuar estimulando a educação ambiental na 

escola.As pessoas que estarão acompanhando os procedimentos serão as pesquisadoras:  acadêmica da 

graduação em Pedagogia Raquel |Lima Alles Nunes e a professora responsável Armgard Lutz, acima já 

identificadas. Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso haja, serão ressarcidas. 

Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados.A Sra. poderá suspender a participação a qualquer 

momento, sem qualquer tipo despesa e constrangimento. Solicitamos a sua autorização para usar 

suasinformaçõesna produção de artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua 

privacidade será mantida através da não-identificação do nome se assim o desejar: 

(      ) Permito a minha identificação  nos resultados publicados da pesquisa;  

(     ) Não permito a minha identificação  nos resultados publicados da pesquisa. 

 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 1 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.  

 

__________________________      

 ____________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa     Assinatura pesquisador(a)  
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