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Apresentação
Este livro é uma obra coletiva, oriunda da produção de trabalhos de conclusão 

do curso de especialização “Educação Ambiental para Escolas Sustentáveis” e de 
relatos de atividades de um programa de extensão universitária. O curso objetivou 
a formação continuada de professores da rede pública de ensino e teve algumas 
vagas destinadas à demanda social. O apoio financeiro foi dado pelo Ministério 
da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (Secadi).

Já o programa de extensão, denominado Fortalecimento da Cadeia Produtiva 
dos Resíduos Sólidos de Natal (Focap-Resol) foi apoiado financeiramente pelo 
Ministério das Cidades, por meio do edital Proext/2014. No âmbito deste programa, 
alguns alunos do curso de especialização realizaram seus trabalhos de conclusão 
de curso, contando com a colaboração de bolsistas de extensão a ele vinculados.

Esta obra é composta por três volumes, os quais envolvem ensino, pesquisa e 
extensão, de modo indissociável. Os trabalhos que constam nesses volumes foram 
aqueles que receberam indicação por parte dos membros das bancas avaliadoras 
dos trabalhos de conclusão do curso de especialização, além de um capítulo que 
trata de ações específicas do Focap-Resol. Em ambos os casos, a sustentabilidade 
socioambiental é enfocada. Desejamos a todos uma leitura agradável e muitas 
aprendizagens.

Maria de Fátima de Souza



In memorian
Isamara Maria de Souza
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Capítulo 1  
Uma proposta de reúso de água em uma 

escola pública no semiárido potiguar
João Ezequiel Araújo de Medeiros 
Maria Luisa Quinino de Medeiros

Introdução

O planeta Terra tem cerca de dois terços de sua superfície cobertos por 
água, que se renova diariamente há bilhões de anos mediante o ciclo hidrológico, 
fenômeno natural que ocorre por meio de processos físicos, químicos e biológicos. 
No entanto, a disponibilidade da água não ocorre de forma equitativa e abundante 
na superfície terrestre. Segundo dados das Organizações das Nações Unidas (ONU), 
por intermédio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 
do volume total de água na Terra, apenas 2,5% é doce, estando a maior parte dela 
sob a forma de gelo ou neve permanente e em aquíferos de águas subterrâneas 
profundas. A parte aproveitável para consumo humano corresponde a cerca de 1% 
de água doce, ou seja, 0,01% de água na Terra. Esse volume pode variar bastante 
nas terras emersas e aparecer geograficamente distribuído de forma desigual nos 
continentes (SANTOS; CÂMARA, 2002).

Segundo Shiklomanov (1998), o volume total de água na Terra permanece 
constante nos últimos 500 milhões de anos. Mesmo assim, o ser humano e todos 
os seres vivos vêm sobrevivendo há milhões de anos nessas condições em perío-
dos cíclicos de alternância entre glaciações e aquecimento do planeta. Porém, a 
partir do final do século XX e início do XXI, o que antes parecia um alarde muito 
pessimista sobre a escassez de água, no futuro emerge como iminente colapso em 
diversas regiões do globo já nas primeiras décadas deste século.

Assim, aproximadamente um terço da população mundial vai experimentar 
efeitos extremos da escassez de água até o ano de 2025 (INTERNATIONAL WATER 
MANAGEMENT INSTITUTE, 2000). Obviamente, algumas regiões podem padecer 
mais rapidamente dessa catástrofe devido, principalmente, à pequena oferta 
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desse recurso na natureza, questões climáticas ou demanda da população, como 
no continente africano e no Oriente Médio.

Água na América do Sul e no Brasil
A América do Sul é uma das regiões mais ricas do mundo em disponibilidade 

de água (MALVEZZI, 2005). Essa disponibilidade hídrica no subcontinente é de 
fundamental importância para a formação de diversos biomas e o desenvolvimento 
de atividades humanas na região.

Além de rios e lagos, a América do Sul também é rica em aquíferos. As 
reservas de águas subterrâneas são de grande importância e calcula-se que che-
guem a 3 milhões de km3 (SANTOS; CÂMARA, 2002). Essa oferta de água doce no 
continente é favorecida graças aos climas que apresentam precipitações anuais 
altas e reabastecem tanto os rios e lagos como os aquíferos.

Segundo Maia Neto (1997), somente o Brasil pode conter cerca de 8% das 
reservas hídricas mundiais e em torno de 18% de toda água superficial da Terra. 
O mesmo autor ainda afirma que essa disponibilidade hídrica no país não ocorre 
uniformemente entre as regiões. A distribuição desigual coloca a região Nordeste 
como a área mais castigada pela baixa pluviosidade no país e consequente escassez 
desse recurso. Apenas a região litorânea e partes dos estados do Piauí e Maranhão 
têm melhor oferta hídrica, devido às condições climáticas e geológicas que favo-
recerem seu armazenamento e consequente reposição natural das águas por meio 
das chuvas. Além disso, os rios existentes no semiárido são em sua maioria de 
regime temporário, ficando boa parte do ano com seus leitos secos.

Por outro lado, constata-se no subsolo dessa região um bom volume de 
águas subterrâneas. No entanto, como lembram Costa e Costa (1997), essas reser-
vas seriam suficientes apenas como complemento à demanda hídrica na região. 
Para Rebouças (1997), se exploradas de forma racional, as águas subterrâneas da 
região poderiam atender à demanda hídrica sem, no entanto, comprometer suas 
reservas. Porém, como o próprio autor destaca, essas reservas estão mal distribu-
ídas espacialmente pela região Nordeste do Brasil ou se encontram localizadas a 
grandes profundidades, além de não se saber ao certo o mecanismo de reposição 
natural dos aquíferos. Pode-se somar a tudo isso o elevado teor de salinização 
dessas águas, que torna onerosa sua aquisição.

Diante disso, o que se verifica na paisagem dessa região é uma grande 
quantidade de reservatórios artificiais públicos e privados como açudes, barra-
gens, barreiros ou cisternas, que dependem do regime das chuvas e das condições 
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climáticas para serem abastecidos e atenderem à população e suas atividades 
econômicas.

Água no Rio Grande do Norte
Seguindo os mesmos aspectos fisiográficos do restante do Nordeste, o Rio 

Grande do Norte apresenta, na zona semiárida do Sertão, as mesmas condições 
de escassez de água conferidas em toda a extensão do chamado polígono das 
secas brasileiro. Nessa área do estado, encontram-se distribuídos diversos rios 
temporários, entre os quais se destacam o Piranhas-Açu e o Apodi-Mossoró, 
perenizados artificialmente por meio do represamento de suas águas (Figura 
1). Nesse contexto regional localiza-se a microrregião do Seridó Oriental, onde 
se situa o município de Currais Novos, que é cercado pelo relevo da Serra de 
Santana, de onde se originam várias nascentes de rios do Seridó (RIO GRANDE 
DO NORTE, 2008).

Figura 1 – Mapa que evidencia as bacias hidrográficas e seus 
reservatórios no estado do Rio Grande do Norte

Fonte: IGARN (2015)
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Mesmo assim, o município é abastecido com as águas provenientes do 
reservatório Marechal Dutra, em Acari, que armazena 40.000.000 m³; da represa 
o rio Acauã e do Açude Dourado, em Currais Novos, com armazenamento de 
10.321.600 m³; e represamento do rio Currais Novos (RIO GRANDE DO NORTE, 2006).

Considerando o cenário atual sobre a escassez de água no mundo e, em 
particular, na região semiárida brasileira, verifica-se a necessidade de um trabalho 
que investigue alternativas que minimizem o desperdício e conduzam a novas 
práticas de uso consciente e racional desse recurso indispensável à vida na Terra.

As preocupações mundiais com a preservação dos recursos hídricos do 
planeta vêm crescendo nas últimas décadas. Segundo a Agenda 21, capítulo 18, 
deve-se

assegurar a oferta de água de boa qualidade para todos os habitantes, mantendo 
as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as 
atividades do homem aos limites da natureza e lutando para combater as moléstias 
ligadas a água. (ORGANIZAÇÂO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992, p. 1).

No entanto, a proposta apresentada nesse capítulo da Agenda 21 só poderá 
ser garantida se houver esforços de todos na implementação de alternativas de 
uso da água que garantam esse direito. Dentre as opções para conservar a água, 
o reúso – ou reutilização – surge como estratégia minimizadora do desperdício. 
Esse mecanismo pode ser feito de acordo com o que sugere a Organização Mundial 
de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1973), pois existem várias formas de 
reúso, dentre elas as citadas a seguir:

• Reúso indireto: ocorre quando a água já usada, uma ou mais vezes, para 
fins domésticos ou industriais, é descarregada nas águas superficiais ou 
subterrâneas e utilizada novamente de forma diluída.

• Reúso direto: é o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para certas 
finalidades, como irrigação, uso industrial, recarga de aquífero e água potável.

• Reciclagem interna: é o reúso da água interna às instalações industriais, 
tendo como objetivo a economia e o controle de poluição.

No entanto, é importante destacar que a reutilização dos recursos hídricos 
deve obedecer a alguns parâmetros de qualidade que permitam sua utilização 
para os fins desejados. Mesmo assim, o seu aproveitamento será de grande valia 
para a natureza. Segundo Hespanhol (2002), o reúso de água encontra, no Brasil, 
uma gama significativa de aplicações potenciais. Nessa perspectiva de análise é 
que se verificou a importância de desenvolver atividades de reaproveitamento de 
água na Escola Estadual “Instituto Vivaldo Pereira” (IVP), localizada no município 
de Currais Novos/RN, diante da problemática da escassez de recursos hídricos 
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vivenciada no local e região do Seridó/RN nos últimos anos, após sucessivas 
estiagens, e que vem ganhando dimensões em nível nacional.

Na região semiárida, em específico, o uso planejado de águas residuárias 
(esgoto) implica necessidade de menos gastos com a captação de recursos hídricos 
e, consequentemente, melhor conservação desse elemento natural (MEDEIROS et 
al., 2007). Cabe destacar que algumas fontes residuárias despejam nos efluentes 
das águas baixíssimo nível de poluentes e elementos contaminantes e podem ser 
facilmente reutilizadas em atividades diárias da população. Em alguns países do 
mundo, essa já é uma realidade cotidiana para enfrentar o problema da escassez 
de água. Com esse intuito, propôs-se reutilizar as águas dos aparelhos de ar-condi-
cionado, bebedouro e pias dos banheiros da da Escola Estadual “Instituto Vivaldo 
Pereira” (IVP) para irrigar plantas e canteiros do seu entorno.

O reúso, além de contribuir para a redução do consumo e economia desse 
recurso, propicia também o desenvolvimento de atividades sustentáveis na escola 
pública.

A estratégia desenvolvida na escola promove o uso racional da água, mini-
miza custos e favorece um trabalho de educação ambiental no espaço escolar. 
Esse trabalho alinha-se ao conceito de educação ambiental proposto na esfera 
federal. De acordo com a Constituição da República do Brasil, em seu artigo 225

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
(BRASIL, 1988, p. 100).

Esse direito deve ser alcançado por meio do poder público e da sociedade 
como um todo, pelo desejo de se tornar mais solidária. Por outro lado, a sociedade 
somente despertará para esse desejo se houver um sentimento de conscientização. 
“Nossa sociedade necessita urgentemente incrementar mudanças no estilo de 
vida para estilos de vida sustentáveis os quais, através de novos conhecimentos 
e tecnologias, trazem também maior proteção ao meio ambiente” (LETTINGA; 
REBAC; ZEEMAN, 2001).

É de fundamental importância que a sociedade e os governos despertem 
sobre esse novo paradigma que se instala na forma de encarar as limitações dos 
recursos naturais. A educação, por sua vez, emerge como ferramenta capaz de 
conduzir os futuros cidadãos para uma mudança de comportamento em prol de 
um novo modelo de desenvolvimento. Deve-se promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente (BRASIL, 1988). Segundo os parâmetros curriculares nacionais (PCN), é 
necessário que a escola se proponha a trabalhar com atitudes e valores no ensino e 
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aprendizagem de procedimentos (BRASIL, 2001). Essa é uma experiência prazerosa 
no processo de ensino-aprendizagem; por isso, cabe à escola criar situações em 
que os alunos possam pôr em prática sua capacidade de atuação. O envolvimento 
dos discentes em atividades concretas e discussões de interesse de todos na escola 
possibilita a formação de um ambiente mais produtivo e saudável na construção 
de valores, e a educação ambiental se enraíza nesse embate. De acordo com a Lei 
nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que estabeleceu a Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA), no seu artigo 1º:

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, em como de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 
1999, p. 1).

Percebe-se que há uma consonância entre os dispostos na Constituição 
Federal e a PNEA sobre o tratamento da educação ambiental. Por outro lado, a 
segunda surge como elemento norteador do comportamento ético dos cidadãos 
em relação ao meio ambiente a partir do engajamento de diferentes instituições 
no desenvolvimento de atividades sustentáveis.

Nessa perspectiva de análise, o reúso da água servida da escola IVP pode 
ser considerado uma atividade de educação ambiental e contribui para a redução 
do desperdício na instituição, por meio do seu (re)aproveitamento para irrigação 
de plantas e canteiros da escola, construindo valores positivos sobre educação 
ambiental e sensibilizando a comunidade escolar a respeito da importância do 
reúuso da água como uma atividade de sustentabilidade ambiental.

O padrão de atividades pelo reúso da água não deve se restringir somente a 
projetos escolares isolados ou tentativas domésticas de redução do consumo para 
amenizar o orçamento familiar. No Brasil e em outras partes do mundo, vários 
projetos de reutilização da água vêm despontando e são discutidos por órgãos e 
instituições como estratégia de enfrentamento de sua escassez. Na esfera federal, 
recentemente, a Agência Nacional de Águas (ANA) criou uma equipe de estudos 
para desenvolver um programa nacional de reúso da água como uma das soluções 
para diminuir a coleta dos mananciais e prolongar a reserva hídrica dos rios. Essa 
proposta da ANA certamente ganhará mais fôlego nos próximos anos, uma vez 
que o aumento da demanda, a deterioração dos mananciais e a diminuição de 
reposição natural provocará a redução da oferta de água à população.

A Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH), determina a formação dos comitês de bacias hidrográficas que 
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responderão pela gerência de uma bacia hidrográfica e serão compostos de represen-
tantes da União, dos estados e dos municípios, entidades civis e usuários (BRASIL, 1997).

No Rio Grande do Norte já existem alguns comitês de bacias hidrográficas 
em funcionamento, mas são poucas as experiências e iniciativas de projetos de 
reúso da água. Na região do Seridó, algumas experiências da utilização de efluentes 
tratados para uso em capineiras despontam como modelos de reúso (GUIDOLIN, 
2000). Mesmo assim, não há registros de grandes inciativas para o reaproveita-
mento da água servida. No entanto, sabe-se que muitas famílias, principalmente 
na zona rural, reutilizam a água das residências para irrigar árvores ou no uso 
de atividades diárias.

Diante do exposto, este trabalho teve o intuito de implementar ações de reúso 
de água da escola em questão. Os objetivos específicos foram: a) identificar problemas 
ambientais na escola e sugerir soluções; b) diagnosticar a situação atual sobre a água 
potencialmente adequada para o reúso na escola; c) conhecer a forma como os alunos 
utilizam a água nas suas atividades cotidianas; d) sensibilizar a comunidade escolar 
sobre a importância de se reutilizar a água; e) construir a estrutura física para acumular 
a água captada nos diversos pontos da escola; f) destinar a água coletada da calha 
do bebedouro, de aparelhos de ar-condicionado e de pias dos banheiros para regar 
as plantas da escola; e g) apresentar os resultados da pesquisa para a comunidade 
escolar, como uma forma de divulgação científica e sensibilização.

Procedimentos metodológicos

Caracterização da área de estudo
O trabalho foi realizado na Escola Estadual “Instituto Vivaldo Pereira” (IVP), 

localizada no centro da cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte, Brasil, 
entre os anos de 2014 e 2015. O município está localizado na mesorregião Central 
Potiguar e na microrregião do Seridó Oriental (Figura 2), fazendo limites com 
Acari, Cerro Corá, Lagoa Nova, Campo Redondo, São Vicente, São Tomé e o estado 
da Paraíba. Com área territorial de 864,349 km2 e população de 42.652 habitantes, 
conforme o censo de 2010, a cidade sofre há alguns anos com a dificuldade no 
abastecimento de água. Com clima típico semiárido e precipitação média anual 
em torno dos 610,5 mm, a ocorrência das chuvas se dá principalmente no outono. 
Mesmo assim, o município apresenta fortes atividades econômicas, como turismo, 
extrativismo, agropecuária e comércio dinâmico. É a principal cidade do Seridó 
Oriental e por isso mesmo a água é um recurso de extrema importância para o 
seu desenvolvimento (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2011; MASCARENHAS et al., 2005). 
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Figura 2 – Localização geográfica do município de 
Currais Novos, no Rio Grande do Norte

Currais novos

MAPA DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Fonte: IBGE (2011)

Estratégias metodológicas
A Escola Estadual “Instituto Vivaldo Pereira”, no ano de 2014, era composta 

por 632 alunos distribuídos pelos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo 
que desse total, pelo menos 334 estudavam pela manhã e contava ainda com 28 
funcionários efetivos, além de nove em contratos temporários. O estabelecimento 
funciona nas modalidades de ensino de nível fundamental II no turno matutino e 
ensino médio nos três turnos e é formada por alunos tanto da zona urbana como 
da zona rural.

Este estudo utilizou várias abordagens. Iniciou-se com uma pesquisa explo-
ratória, ou seja, um processo de sondagem, com vistas a aprimorar ideias, desco-
brir intuições e, posteriormente, construir hipóteses. Foram utilizados também 
elementos da pesquisa-ação.

Para o desenvolvimento deste projeto, foi feita incialmente a Oficina da 
Árvore dos Sonhos, com alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, para veri-
ficar as preocupações dos alunos sobre problemas socioambientais detectados na 
escola e comunidade da qual faziam parte. A oficina consistiu em uma atividade 
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baseada no modelo da “Agenda 21 na Escola”, fornecido pelo Ministério do Meio 
Ambiente e pelo Ministério da Educação às escolas por meio de material didático 
para a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). As 
respostas apresentadas foram elencadas pelo número de vezes que se repetiam, 
e dentro delas, o reaproveitamento da água para irrigar áreas verdes apareceu 
como o de maior frequência na opinião dos alunos.

O modelo de entrevista semiestruturada foi aplicado de forma oral com um 
funcionário antigo da escola e visava diagnosticar sua percepção ambiental da 
instituição de ensino ao longo dos seus 28 anos de trabalho no ambiente. Analisando 
os resultados obtidos na oficina e na entrevista com o funcionário antigo, deu-se 
continuidade ao trabalho com a identificação in loco dos pontos de descarte de água 
potencialmente reutilizável na escola (Figuras 3 e 4) e as áreas do seu entorno que 
poderiam receber, por meio de irrigação, a água coletada no estabelecimento. Todo 
esse procedimento ocorreu no mês de maio de 2014. Essa etapa foi desenvolvida  com 
o envolvimento de alunos, professores e funcionários da escola.

Após a identificação dos pontos de descarte de água na escola, foi feita 
sua quantificação por meio de um balde com marcador de volume. Para realizar 
esse procedimento, foram selecionados alunos e funcionários da instituição que 
ficaram encarregados de coletar a água despejada pelo bebedouro da escola, pias 
dos banheiros masculinos e femininos durante o turno matutino e posterior-
mente fazer medição em balde com escala de numeração em litros. Essa etapa foi 
desenvolvida em agosto de 2014.

Figura 3 – Local de descarte de água Figura 4 – Bebedouro com vazamento

Fonte: Medeiros (2014)
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Após o levantamento do volume de água servida produzida no estabele-
cimento no turno matutino nos locais indicados, os dados foram tabulados e 
apresentados em gráficos que permitiam melhor interpretação das informações 
obtidas. Diante dos dados observados, foi aplicada uma entrevista (Apêndice A) 
com um funcionário da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) para averiguar a situação de captação e modelo de tratamento de água 
pelo órgão no município de Currais Novos, bem como o custo final do produto ao 
consumidor e possíveis consequências ao meio ambiente.

A aplicação do questionário com dez questões fechadas (Apêndice B), entre 
alunos de duas turmas de ensino fundamental, uma do ensino médio e funcio-
nários do turno matutino, totalizando um universo de 160 respondentes, serviu 
de subsídio para conhecer a forma de utilização cotidiana da água por alunos e 
funcionários da escola e suas opiniões sobre atividades para o reúso. Essa foi uma 
ação desenvolvida posteriormente, no mês de novembro de 2014. Os resultados 
das respostas dos questionários de alunos e funcionários foram analisados e 
tabulados. Logo após, confrontados a fim de comparar o nível de compreensão/
percepção sobre o consumo de água de cada segmento investigado.

Após análises dos dados quantificados do volume de água reutilizável na escola, 
foram construídas estações receptadoras e distribuidoras da água captada através de 
baldes e mangueiras de irrigação (Figuras 5, 6, 7 e 8), adquiridos com recurso próprio 
da escola. Visando facilitar o planejamento das atividades com a captação nos locais 
anteriormente identificados, dividiu-se a área beneficiada com o reúso em quatro 
eixos: eixo 1 – pátio externo da escola a leste; eixo 2 – pátio interno da escola ao sul; 
eixo 3 – pátio interno da escola a norte; e eixo 4 – pátio interno da escola a oeste.

Figuras 5 e 6 – Estruturas de captação de água servida na escola

Fonte: Medeiros (2014)
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Figuras 7 e 8 – Estruturas de captação de água servida na Escola IVP

Fonte: Medeiros (2014)

O volume de água captado diariamente foi canalizado por meio de man-
gueiras de irrigação e distribuído em plantas e canteiros da escola no sistema 
de gotejamento. Nessa etapa, houve uma participação maciça de alunos, que se 
engajaram na montagem das estruturas e cultivo de plantas no entorno da escola.

 Os resultados obtidos no projeto foram apresentados à comunidade escolar 
através de uma palestra.

Resultados e discussão
De acordo com o resultado da dinâmica “Árvore dos sonhos” e da entrevista 

com o funcionário de carreira na escola, os trabalhos foram iniciados. Os alunos 
que participaram da dinâmica apontaram temas mais relevantes para serem 
discutidos: a arborização da escola e a reutilização de água. Ainda, ressaltaram que 
o ambiente escolar os deixavam incomodados, diante das altas temperaturas que 
acometem a cidade e da infraestrutura da escola, que os levava a ter a sensação de 
calor aguçada, muitas vezes os levando a um menor rendimento na aprendizagem, 
como também foi observado no trabalho de Frota e Schiffer (1995).

Quantificação da água servida
Realizados os trabalhos, obteve-se os primeiros resultados. Abaixo (Quadros 

1 e 2) tem-se os dados do volume da água servida coletada.
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Quadro 1 – Dados sobre o volume (em litros) do descarte de água na 
escola IVP no turno matutino entre os dias 11 e 15 de agosto de 2014

DIAS DA SEMANA Seg Ter Qua Qui Sex
Bebedouro 20 21 22 18,5 19,5

Pias do banheiro das funcionárias 2 2,5 3 2 3,5

Pias do banheiro dos funcionários 1 0,5 1 0,7 1,5

Pias do banheiro das alunas 12 12 12 11 9

Pias do banheiro dos alunos 7 7 6,5 7 8

Aparelhos de ar-condicionado 25 28 30,5 26 27
Fonte: Nossos dados

O volume de água produzida variou bastante tanto por fonte de descarte 
como por segmento e pelo gênero que faz uso dos equipamentos pesquisados. 
Quando se analisa a quantificação da água produzida pelas pias dos banheiros, 
verificam-se contrastes entre o volume coletado nos banheiros femininos e mas-
culinos. A situação descrita pode estar associada ao maior cuidado que usuárias 
do sexo feminino têm para manter sua higiene pessoal.

Os aparelhos de ar-condicionado, por sua vez, podem variar a quantidade 
de água retirada do ar por meio de processos físicos dependendo da temperatura 
ambiente em que se encontram. Dentro dessa realidade, considera-se que a variação 
de temperatura no decorrer da semana, bem como a maior incidência de calor 
nos ambientes internos das salas provocada pela abertura repetida de portas são 
fatores reveladores para essa questão.

Corroborando os dados verificados nos aparelhos de ar-condicionado, 
a quantidade de água produzida pelo bebedouro da escola também apresenta 
algumas variações no decorrer dos dias da semana, que corresponde respecti-
vamente aos dias em que o volume de água descartada pelos aparelhos teve um 
acréscimo. Obviamente, deve-se considerar que mesmo atingindo uma média 
semanal do volume de água descartado por esses equipamentos, existem variáveis 
de instabilidade, como maior número de pessoas no estabelecimento e aumento 
de temperatura, entre outras, que provocaram alterações na coleta durante o 
período pesquisado. De qualquer modo, os dados coletados têm potencial subs-
tancial para reúso.

Percebe-se que, semanalmente, houve uma coleta de aproximadamente 350 
litros de água (Quadro 2). Esse montante daria, por exemplo, para uma família de 
sete pessoas se abastecer durante um dia ou uma só pessoa por sete dias (SOUSA, 
2008; UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2006).
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Quadro 2 – Total do volume de água coletada (em litros) na 
escola IVP no período de 11 a 15 de agosto de 2014

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Total
67 71 75 65,2 68,5 346,7

Fonte: Nossos dados

O consumo variou nos dias da semana. A quarta-feira teve o maior volume, 
como se verifica no Quadro 2, visto que nesse dia da semana havia mais professores, 
portanto, mais pessoas na escola. A utilização de ambientes com ar-condicionado 
(telessala e auditório) também foi bastante variável no decorrer do mês da coleta, 
podendo interferir na variação do volume de água descartado.

Considerando que o volume de água apresentado no Quadro 2 corresponde 
apenas ao que foi coletado no turno matutino e que a escola tem funcionamento 
regular nos três turnos, observa-se que o desperdício desse recurso, despejado 
pela instituição na rede de esgotos da cidade, é bastante representativo, quando 
se confronta com os custos financeiros e ambientais (Apêndice A).

O questionário (Apêndice A) aplicado com o funcionário da Caern trata de 
questões sobre os custos financeiros para o tratamento da água e analisa o destino 
final de águas residuais produzidos diariamente no município. A análise dos 
dados permitiu inferir que o volume de água descartado diariamente pelas pias 
de mão, bebedouro e aparelhos de ar-condicionado tem um valor potencial para 
o reúso em atividades diárias da escola, considerando que os custos financeiros 
e ambientais para captação e posterior tratamento de água realizado pela Caern 
são bastante onerosos, como lembrou o funcionário durante a entrevista.

O destino final da água servida tratada pela Companhia alimenta capi-
neiras. A despeito disso, percebe-se a falta de planejamento estratégico e de 
projetos voltados para a reutilização das águas servidas no município, de modo a 
proporcionar o uso múltiplo delas, mesmo que haja no nosso país o suporte legal 
e estudos técnicos nesse sentido (BERNARDI, 2003; BRASIL, 1997).

Análise dos questionários
Os resultados obtidos a partir das respostas de múltiplas escolhas do ques-

tionário conferem realidades distintas sobre a utilização da água na escola e a 
percepção ambiental entre os segmentos de alunos e funcionários em relação ao 
consumo desse recurso na rotina doméstica e escolar, conforme se verifica em 
cada uma das dez questões analisadas.
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Quando perguntados “com que frequência você utiliza as pias de mão dos 
banheiros da escola?” (Gráfico 1), chamaram atenção as diferenças dos resultados 
entre alunos e professores. Aproximadamente 31% dos alunos utilizam pelo menos 
uma vez ao dia, já 60% dos professores utilizam diariamente as pias. Evidentemente 
esses dados revelam diferenças nos cuidados com a higiene pessoal entre os dois 
segmentos, que apresentam faixas etárias e níveis de escolaridades diferenciados.

Gráfico 1 – Respostas dos alunos e professores sobre a pergunta: “com 
que frequência você utiliza as pias de mão dos banheiros da escola?”
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Fonte: Nossos dados

Essas diferenças também foram verificadas na questão “quando você lava as 
mãos nas pias dos banheiros na escola?”, que apresentou os seguintes resultados: 
70% dos alunos e 90% dos funcionários disseram fechar e abrir a torneira enquanto 
lavam as mãos; cerca de 20% dos alunos afirmaram deixar a torneira um pouco 
aberta enquanto lavam as mãos e nenhum funcionário afirmou deixar a torneira 
aberta. Dentre os alunos, 4% ainda assinalaram que abrem bem forte a torneira, 
enquanto nenhum funcionário optou por essa alternativa. Deixaram em branco 
todas as alternativas dessa questão, 5,3% dos alunos e 10% dos funcionários.

Ao questionar “como você se utiliza diariamente da água do bebedouro da 
escola?” (Gráfico 2), novamente evidenciam-se diferenças entre as respostas que 
podem estar associadas aqui ao nível educacional e padrões de vida, dos quais 
fazem parte os segmentos investigados. Entre os alunos, 44% afirmaram que nunca 
utilizavam o bebedouro. Já o número de professores que nunca utilizam é de 80%.
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Gráfico 2 – Respostas dos alunos e professores sobre a pergunta: “como 
você se utiliza diariamente da água do bebedouro da escola?”
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Fonte: Nossos dados

Para verificar como os alunos e funcionários fazem quando utilizam o 
bebedouro da escola, perguntou-se “como você faz quando utiliza o bebedouro 
da escola?” e teve-se resultado a seguir.

Nas respostas dos dois segmentos, observa-se que aproximadamente 50% 
dos alunos bebem água diretamente no bebedouro, e apenas uma pequena parcela 
utiliza o copo e cerca de 46% nunca o utiliza. Ao mesmo tempo, tem-se que boa parte 
dos funcionários sequer faz uso desse equipamento e aqueles que utilizam aparam 
água com o copo. Quando se analisa a percepção sobre o destino final da água 
servida produzida na escola, pergunta-se: “você é consciente que a água das pias 
dos banheiros e bebedouro da escola é despejada diretamente na rede de esgotos?”, 
e constata-se que cerca de 71% dos alunos são conhecedores desse mecanismo, bem 
como 80% dos funcionários. Cerca de 30% dos alunos desconhecem saber o destino 
final da água servida produzida na escola e 10% dos funcionários também.

Ainda sobre a percepção ambiental, perguntou-se: “o que você faria se 
visse desperdício de água na escola, como torneira pingando ou cano furado?” e 
obteve-se que cerca de 11% dos alunos tentariam consertar, 83% preferiam avisar 
a um funcionário e cerca de 6% concluíram que não se preocupariam por não 
ser um problema de sua responsabilidade. Por outro lado, 40% dos funcionários 
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afirmaram que tentariam consertar e 60% avisariam a um funcionário, ficando 
evidente que alguns deles poderiam agir das duas formas ao mesmo tempo.

Também como forma de verificar a percepção ambiental, perguntou-se 
“você é favor que a escola reaproveite as águas das pias dos banheiros, bebedouro 
e aparelhos de ar-condicionado?”. Obteve-se, nas respostas dos alunos, aproxi-
madamente 58% a opção sim, 18% a opção não e cerca de 23% não tinha opinião 
formada a respeito. O resultado do segmento aluno para essa questão pode ser 
comparado ao trabalho de Lisboa et al. (2011). Contrastando com os resultados 
dos alunos, 100% dos funcionários afirmaram que sim, ou seja, que eram a favor 
da reutilização da água na escola.

Ao se questionar “qual das atividades abaixo você indicaria para a reutilização 
da água das pias de banheiro, bebedouro e ar-condicionado da sua escola?”, 63% 
dos alunos acham melhor a irrigação de plantas, 24% preferem a lavagem do piso 
da escola e 20% optaram pelas descargas dos banheiros. Entre os funcionários, 
30% escolheram irrigar plantas, 40,0% preferem lavar pisos e 50,0% acham que 
seria melhor utilizar a água na descarga de vasos. Percebe-se nas respostas dos 
alunos uma maior preocupação com a arborização da escola, o que pode estar 
associada ao desconforto térmico no ambiente, verificada na “Oficina árvore dos 
sonhos”, já explicada anteriormente. No segmento de funcionários, houve um 
equilíbrio pelo reúso em irrigação, limpeza da escola e descargas. No entanto, 
tanto alunos como funcionários optaram por mais de uma alternativa para a 
reutilização da água na escola.

Quando perguntados “você é consciente da origem da água que abastece sua 
escola?”, houve também disparidades entre as respostas de alunos e funcionários. 
Cerca de 40% dos alunos responderam sim, 38% não e 20% afirmaram nunca ter 
pensado sobre isso. As respostas dos funcionários foram, respectivamente, 90% 
sim e 10% não. Constata-se que entre os alunos houve um equilíbrio nas respostas 
dos que sabiam da origem da água que abastece a escola e dos que não sabiam. 
Ao passo que entre os funcionários, houve um predomínio dos que disseram 
saber da origem. As respostas, principalmente dos alunos, demostram a falta de 
conhecimento e preocupação sobre questões hídricas entre os jovens.

Para analisar a racionalização do consumo de água entre os segmentos, foi 
perguntado “você faz uso consciente da água na escola e em casa?” e obteve-se 
que cerca de 80% dos alunos responderam sim, 12% não e aproximadamente 6% 
afirmaram nunca ter pensado sobre esse assunto. Entre os funcionários, 100% 
afirmaram fazer uso consciente da água.
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Implantação do sistema de irrigação na escola
As estruturas de captação e distribuição do volume da água coletada na 

escola possibilitaram a irrigação apenas de parte dos eixos leste e sul da área 
mapeada no projeto. Apesar de não ter sido concluído, o projeto de reúso nesse 
estabelecimento de ensino começou a mostrar resultados. Assemelhando-se ao 
trabalho de Gurgel et al. (2014) desenvolvido na Universidade Federal do Semiárido 
(UFERSA), Campus de Caraúbas, a distribuição das águas reutilizadas pelos canteiros 
da escola se deu por gravidade, dispensando, assim, outros gastos não previstos 
no projeto e favorecendo um melhor fluxo da água pelas mangueiras.

Foram cultivadas nove mudas de árvores no eixo leste, adquiridas na Secretaria 
de Meio Ambiente do município de Currais Novos, que passaram a receber as águas do 
bebedouro e pia do banheiro das funcionárias. No eixo sul, onde já existiam árvores 
grandes e canteiros, as águas provenientes de quatro aparelhos de ar-condicionado e 
duas pias dos banheiros das alunas foram canalizadas para irrigação. Nas duas áreas 
apresentadas, a irrigação se deu de forma perene, sem interrupções. Comparado ao 
trabalho de Mota, Oliveira e Inada (2011), os resultados são satisfatórios, uma vez 
que nesse trabalho a água era destinada ao jardim apenas alguns dias da semana 
e, em outros, seria utilizada na limpeza da escola.

Nos dois eixos, as plantas apresentaram bom desenvolvimento, com ramifi-
cações e floração (Figuras 9 e 10), após receberem a água servida coletada na escola 
IVP por meio da irrigação, sendo que no eixo leste, localizado externamente, a água 
captada e distribuída excedeu a capacidade das plantas e do solo em absorver todo 
o volume coletado. A partir dessa realidade, verificou-se a necessidade de aumentar 
a área beneficiada pelo reúso com a introdução de novas mudas de plantas na área.

Figuras 9 e 10 – Cultivo de mudas e irrigação de canteiros

Fonte: Medeiros (2014)
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Quando se avaliam os custos financeiros de implementação do projeto, 
os gastos foram baixos, em torno de duzentos reais, ficando, assim, próximos 
dos valores gastos no trabalho desenvolvido por Mota, Oliveira e Inada (2011). 
A comunidade escolar aprovou a implantação e desenvolvimento do projeto na 
escola, dando suporte com mão-de-obra e zelando pela conservação das estruturas 
montadas. Nessas circunstâncias, verifica-se o papel e importância da educação 
ambiental para sensibilizar a sociedade para práticas de reúso da água, como 
destaca Bernardi (2003).

A reutilização da água de efluentes também traz contribuições ambientais, 
evitando a contaminação de mananciais e promovendo a fertilização do solo, mas 
necessita de cuidados (HESPANHOL, 2002).

A reutilização da água cinza na escola IVP se deu sem que fosse realizada uma 
análise bioquímica de sua composição. Deve-se salientar que esse procedimento pode 
ocasionar prejuízos ambientais, como mau cheiro, proliferação de microrganismos, 
entre outros (CUNHA; FERRARI, 2010). Obviamente esse fato não foi detectado de 
forma documentada durante o desenvolvimento do projeto na escola.

Assim como ocorreu no trabalho de Paes (2013), verificou-se que a água 
acumulada nos baldes receptores das pias dos banheiros passava a apresentar mau 
cheiro após dias seguidos de captação, sem que houvesse limpeza dos reservatórios. 
Alguns pontos de vazamentos nos encontros e emendas das mangueiras também 
surgiram, ao passo que materiais particulados passavam a obstruí-las. Alguns 
cuidados, como a proteção das mangueiras em suspensão, foram necessários para 
evitar acidentes que levassem à desconexão de juntas e consequente desperdício 
da água coletada.

O manejo e controle do gotejamento foi outra realidade que se verificou no 
sistema de irrigação instalado, como já se afirmou anteriormente, mas é conveniente 
ressaltar também que, em algumas circunstâncias, o volume de água acumulada 
nos baldes das estações receptoras excedia a capacidade de redistribuição nos 
canteiros do modelo de gotejamento implantado. A partir dessas observações, 
foi reforçado o apoio de alunos e funcionários, que comunicavam os problemas 
detectados nos locais de descarte, exigindo maior atenção na manutenção peri-
ódica desses locais.

Considerações finais e perspectivas
O desenvolvimento de atividades socioambientais por meio da educação 

surge como importante instrumento de envolvimento da sociedade nas discussões 
de temas de caráter ambiental.
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O reúso da água servida em instituições públicas ou privadas aparece como 
modelo de enfrentamento à escassez desse recurso em regiões semiáridas do país 
e alternativa para o uso racional e consciente diante da problemática da crise 
hídrica que se instala no Brasil e no mundo nesse início de século.

O uso de tecnologias simples e baratas proporciona a implantação de siste-
mas de reaproveitamento das águas servidas com baixo índice de contaminação 
e poluição produzidas por diversas fontes em residências e prédios públicos ou 
privados, tanto em pequenas como nas grandes cidades.

O projeto de reúso da água servida na escola IVP vai além do simples ato de 
reaproveitar e se engaja nas propostas apresentadas no capítulo 18 da agenda 21, 
tendo como viés principal a sensibilização social para sustentabilidade ambiental.

É possível afirmar que os objetivos traçados foram atingidos e o reflexo 
deste trabalho não pode ser verificado apenas de forma imediata, uma vez que a 
busca pela conscientização nas questões socioambientais passa também pela via 
da sensibilização e o desejo de sentir-se atuante no caminho da mudança.

Esse é um exemplo de algo que se pode desenvolver na sociedade através de 
ações concretas construídas com o apoio de todos e que levem à adoção de atitudes 
e valores de respeito ao meio ambiente. Sendo assim, o legado deste projeto será 
maior se ele conduzir à produção de saberes coletivos socioambientais para a 
comunidade escolar.

Por se tratar de um trabalho acadêmico, sua contribuição servirá também 
de pilar para o desenvolvimento de futuros trabalhos de cunho científico ou 
mesmo base de pesquisa para a produção de atividades ambientais sustentáveis.
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Apêndice A
Entrevista realizada com um funcionário da Caern, agência da 
cidade de Currais Novos, para levantamento de dados sobre 
obtenção e custos no tratamento da água do município

Volume de água tratada pela Caern 540 m3/h × 24 h

Mananciais para captação de água pela Caern 
em Currais Novos

Açude Dourado (Currais Novos) e Barragem 
Marechal Dutra (Gargalheiras em Acari)

Custo do tratamento do m3 R$ 0,75 por m3

Valor per capita tratado 150 litros/hab.dia

Volume de água servida (esgotos) tratado/dia 432 m3 × 0,7 = 302,4 m3/h × 24 h

Custo para o tratamento da água servida R$ 0,35 o m3

Custo mínimo da tarifa de água R$ 28,07 para 10m3 ou R$ 2,80 o m3

Principais problemas de desperdício de água 
detectados no município 

Vassoura d’água, transbordamento de caixa 
durante a noite, vazamento, gato e irrigação. 

Local de descarte da água dos esgotos após 
tratada

Corpos receptores: Rio São Bento e Rio 
Totoró 

Fonte: Eng. José Eudes de Medeiros (Engenheiro Sanitarista da Caern)
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Apêndice B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PARA ESCOLAS SUSTENTÁVEIS

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA

IDADE:_____________________________SEXO:________________________

FUNÇÃO NA ESCOLA: ( ) ALUNO ( ) PROFESSOR ( ) FUNCIONÁRIO

LEIA ATENTAMENTE CADA QUESTÃO ABAIXO E MARQUE APENAS A ALTERNATIVA 
QUE FAÇA PARTE DA SUA REALIDADE EM CADA SITUAÇÃO APRESENTADA. SEJA 
BASTANTE SINCERO AO RESPONDÊ-LAS.

1 – COMO VOCÊ SE UTILIZA DIARIAMENTE DA ÁGUA DO BEBEDOURO DA 
ESCOLA?

( ) NUNCA 
( ) RARAMENTE 
( ) UMA VEZ 
( ) DUAS VEZES 
( ) VÁRIAS VEZES 
2 – COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ UTILIZA AS PIAS DE MÃO DOS BANHEIROS 
DA ESCOLA?

( ) NUNCA 
( ) RARAMENTE 
( ) UMA VEZ AO DIA 
( ) DUAS VEZES AO DIA 
( ) VÁRIAS VEZES AO DIA 
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3 – COMO VOCÊ FAZ QUANDO UTILIZA O BEBEDOURO DA ESCOLA?

( ) COM A BOCA DIRETO NA TORNEIRA

( ) APARANDO COM A BOCA DISTANTE DA TORNEIRA

( ) COM O COPO 

4 – QUANDO VOCÊ LAVA AS MÃOS NAS PIAS DOS BANHEIROS NA ESCOLA:

( ) ABRE E FECHA A TORNEIRA ENQUANTO LAVA

( ) DEIXA A TORNEIRA UM POUCO ABERTA SEM FECHAR ENQUANTO LAVA AS MÃOS

( ) ABRE A TORNEIRA BEM FORTE E SÓ FECHA QUANDO LAVA AS MÃOS.

5 – VOCE É CONSCIENTE QUE A ÁGUA DAS PIAS DOS BANHEIROS E BEBEDOURO 
DA ESCOLA É DESPEJADA DIRETAMENTE NA REDE DE ESGOTOS?

( ) SIM 

( ) NÃO

6 – O QUE VOCÊ FARIA SE VISSE NA ESCOLA DESPERDÍCIO DE ÁGUA COMO 
TORNEIRA PINGANDO OU CANO FURADO?

( ) TENTARIA CONSERTAR 

( ) INFORMARIA A UM FUNCIONÁRIO 

( ) NÃO ME PREOCUPARIA, POIS NÃO É PROBLEMA MEU

7 – VOCE É A FAVOR QUE A ESCOLA REAPROVEITE AS ÁGUAS DE PIAS DE 
BANHEIRO, BEBEDOURO E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO?

( ) SIM ( ) NÃO 

( ) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA SOBRE ISSO

8 – QUAL DAS ATIVIDADES ABAIXO VOCÊ INDICARIA PARA A REUTILIZAÇÃO 
DA ÁGUA DAS PIAS DE BANHEIRO, BEBEDOURO E AR-CONDICIONADOS DA 
SUA ESCOLA?

( ) LAVAR O PISO DA ESCOLA

( ) IRRIGAR PLANTAS

( ) DAR DESCARGAS NOS BANHEIROS
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9 – VOCÊ É CONSCIENTE DA ORIGEM DA ÁGUA QUE ABASTECE SUA ESCOLA?

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NUNCA PENSEI SOBRE ISSO

10 – VOCÊ FAZ USO CONSCIENTE DA ÁGUA NA ESCOLA E EM CASA?

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NUNCA PENSEI SOBRE ISSO
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Capítulo 2  
Água: uma reflexão sobre o desperdício 

e suas implicações em uma escola 
pública de São Bento do Trairí/RN

Elve de Araújo Ribeiro Santos 
Gilmara Barros da Silva

Introdução

Os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de 
diversas atividades econômicas, tais como a pesca e a agricultura, além de tantas 
outras formas de uso. Mas essas atividades se tornam limitadas, caso a água seja 
escassa ou poluída.

Tendo em vista que ela se constitui um recurso indispensável para os seres 
vivos,  questiona-se como a escola contribui para a reflexão dos alunos sobre o seu 
uso consciente. Isso porque a escola é um espaço privilegiado para a produção e 
socialização de conhecimentos, desenvolvimento da criatividade e possibilidades 
de aprendizagens diversas.

Uma visão geral sobre recursos hídricos
Três quartos do nosso planeta é água, o que quer dizer que apenas um 

quarto é terra propriamente dita. Dessa fração de água, grande parte dela 
(aproximadamente 97,5%) se acumula nos oceanos, sendo imprópria ao consumo 
humano, uma vez que os índices de sais são muito altos. O que sobra, 2,5%, é 
água doce encontrada nos continentes e calotas polares, sendo assim distribu-
ídas: 29,7% nos aquíferos subterrâneos; 68,9% nas calotas polares; 0,5% nos rios 
e lagos; e 0,9% em outros reservatórios (nuvens e vapor d’água, por exemplo) 
(VON SPERLING, 2006).
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Observando os números descritos acima, é possível pensar que há água 
em abundância na Terra destinada a toda a população; mas, na realidade, é um 
equívoco supor que a quantidade de água potável encontrada na natureza é 
acessível igualmente para todas as pessoas. Na realidade, a água potável, forma 
ideal ao consumo humano, é bastante limitada em algumas regiões do globo, 
tais como Norte da África, Oriente Médio e Norte da China, e isso já tem causado 
vários problemas, dentre eles, doenças humanas provocadas por patógenos de 
veiculação hídrica (REBOUÇAS, 2003).

O Brasil, por ser um país de clima tropical e subtropical, é privilegiado em 
recursos naturais, pois em algumas regiões chove em abundância e há reservas 
de recursos hídricos, seja como águas superficiais ou subterrâneas, disponíveis 
para vários tipos de uso. O Brasil também possui a maior bacia hidrográfica do 
mundo, que é a do Rio Amazonas, e os maiores aquíferos, tais como o Alter do 
Chão, localizado nos estados do Pará, Amapá e Amazonas e ainda o Guarani, que 
abrange partes dos territórios do Uruguai, Argentina, Paraguai e principalmente 
do Brasil (MARQUES, 2011).

Mesmo sendo um país que possui aproximadamente 12% das águas doces 
superficiais no mundo, o Brasil enfrenta crises ambientais relacionadas aos recursos 
hídricos, como a expansão das áreas de desertificação. Isso porque a distribuição 
de água entre as regiões é desigual, sendo maior no norte do país, quase 68%, e 
menor no Nordeste, com cerca de 3% (REBOUÇAS, 2003).

Essa distribuição desigual de água tem acarretado grandes problemas 
sociais, como a fome, doenças, o deslocamento de pessoas das regiões áridas, o 
inchaço nas regiões metropolitanas devido às migrações, dentre tantos outros. 
Pensando nesse bem comum e refletindo sobre a sua distribuição, é preciso 
considerar o que diz a Constituição Federal do Brasil sobre o meio ambiente, 
no seu Artigo 225:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público o dever 
de defendê-lo e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. (BRASIL, 1988).

É possível perceber, conforme a Constituição Federal, que tanto se tem direito 
a um meio ambiente equilibrado, com água para todos, como se tem o dever de 
cuidar para que a população tenha acesso a esse bem. Por isso, se faz importante 
que todos os habitantes sejam instruídos desde cedo sobre a importância da água 
e como evitar seu desperdício, despertando também para a questão da poluição 
e dos malefícios que ela causa à saúde, em caso de contaminação.
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Vale salientar que a água não é utilizada apenas para beber. Ela também é 
usada para lazer, criação de pescado, transporte tanto de pessoas como de cargas, 
no uso doméstico, dentre outros fins. De qualquer modo, somos dependentes de 
água; visto que, no corpo humano, todas as atividades metabólicas celulares são 
realizadas na presença desse componente.

Entender como a vida está intimamente relacionada com a água e como sua 
falta afeta o cotidiano é necessário para a própria sobrevivência no planeta Terra 
que, cada vez mais, incorpora o significado prático da expressão escassez de água.

No Brasil, até meados dos anos de 1920, não se conhecia limitações desse 
recurso, exceto nas secas da região Nordeste. Entretanto, ao longo das décadas, em 
especial as de 1970 e 1980, as pessoas já começavam a despertar para as ameaças 
que poderiam se apresentar se desperdiçassem água e não discutissem acerca da 
sua contaminação e formas de uso.

Assim, de acordo com Moraes e Jordão (2002, p. 370):

Foram instituídas nesses anos várias comissões interministeriais para encontrar 
meios de aprimorar o sistema de uso múltiplo dos recursos hídricos e minimizar 
os riscos de comprometimento de sua qualidade, principalmente no que se refere 
às futuras gerações, pois a vulnerabilidade desse recurso natural já começava a se 
fazer sentir.

Nos dias atuais, percebe-se que práticas simples como banhos menos demo-
rados, varredura de calçadas ao invés de lavagem, lavar carros usando baldes, 
usar vasos sanitários inteligentes com duas descargas, são atitudes que podem 
reduzir o consumo de água potável, atribuindo-lhe outros fins.

Desperdício de água
O desperdício de água se relaciona, em certa medida, com “o desconhecimento 

e com a falta de informação da população em geral sobre as implicações disto no 
equilíbrio ambiental e no sistema de abastecimento e de esgotamento sanitário” 
(MELO; SALLA; OLIVEIRA, 2014, p. 3600).

Calcula-se que no Brasil seja desperdiçada 40% da água tratada fornecida 
aos usuários. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), um ser humano 
necessita de 110 litros diários de água para suprir as necessidades de consumo 
e de higiene (BRASILEIRO et. al, 2011, p. 38). Mas, no nosso país, o consumo 
pessoal pode chegar a 200 litros/dia; em parte, o volume consumido se refere 
ao desperdício (BRANCO, 2015). O que nos leva a pensar que, em muitos casos, 
o conhecimento teórico sobre o assunto parece não ser suficiente para evitar 
o desperdício de água.
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Esse dado apresentado é preocupante, uma vez que a água potável, considerada 
adequada para o consumo humano e de animais, não tem distribuição igualitária.

Para Cheung et al. (2009), o termo desperdício compreende basicamente as 
perdas evitáveis; ou seja, corresponde ao que se refere à negligência do usuário 
que não tem consciência sobre o impacto ambiental de suas próprias ações. Isso 
significa que o desperdício de água está associado ao comportamento humano 
quanto ao seu uso. Por isso é preciso refletir sobre esses atos.

Diante disso, considera-se que a escola pode ser um ambiente de discussões 
que gerem mudanças no cotidiano de sua clientela, como é dito por Melo, Salla e 
Oliveira (2014, p. 3600):

A escola é aqui considerada um espaço interessante para se discutir as questões 
relacionadas com o consumo de água, pois se trata de um dos meios mais importantes 
d formação de cidadãos, os quais, entre outros conhecimentos, devem possuir a com-
preensão da importância dos recursos naturais para a sustentabilidade do Planeta.

A escola é aqui considerada como um espaço interessante para se promover 
esse tipo de discussão, por se tratar de um dos meios sociais mais importantes 
para a formação de cidadãos; que dentre outros tipos de conhecimentos, deve se 
incluir a importância dos recursos naturais para a sustentabilidade do planeta.

É preciso ver a escola como aliada no combate ao problema do desperdício 
da água. Sendo essa uma temática que ainda tem outros agravantes, tais como a 
falta ou insuficiência de infraestrutura governamental nos setores de tratamento 
e de distribuição. Segundo o estudo “Corrupção Global 2008: Corrupção no Setor 
de Água”, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
e pela organização não governamental (ONG) Transparência Internacional, mais 
de um bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e 2,4 bilhões vivem sem 
saneamento básico. O mesmo estudo revela que essa situação se deve mais a 
falhas de governança do que à escassez de recursos hídricos (TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL, 2008).

Corroborando com os estudos citados anteriormente, Rebouças (2003, 
p. 342) afirma:

Porém, o que mais preocupa nessa situação é que este drama sanitário nas cidades do 
Brasil não tem merecido a devida atenção das autoridades constituídas – Executivo, 
Legislativo, Judiciário – ou dos partidos políticos. É constrangedor verificar que 
os problemas de saneamento básico nas cidades do porte de Manaus, Santarém e 
Belém, situadas nas regiões hidrográficas do Amazonas/ Tocantins (onde estão 
perto de 80% das descargas de águas dos rios do Brasil) pouco diferem daqueles 
encontrados no semi-árido do Nordeste (Fortaleza), na zona úmida costeira do 
Nordeste (Recife), na região Sudeste (São Paulo) ou na região Sul (Porto Alegre), 
por exemplo.
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O conhecimento sobre a gestão das águas é fundamental para o desen-
volvimento de metodologias e planos de educação ambiental nas escolas que 
efetivamente contribuam na produção de novos padrões de comportamento em 
relação ao meio ambiente e aos recursos naturais.

A falta de água já é uma constante em muitos países do mundo. Em virtude 
disso, podem ocorrer problemas de ordem política, econômica, sanitária e até 
originar conflitos similares aos causados pelo domínio do petróleo. Mas já se 
lida com problemas de outra ordem relacionados à questão hídrica, tais como a 
alta prevalência de doenças em países pobres do chamado Terceiro Mundo, bem 
como a alta taxa de mortalidade decorrentes da má qualidade da água utilizada 
pela população (BORBA; BAYER, 2015).

No Brasil, essa problemática encontra-se nos documentos oficiais desde 
muito tempo. Por exemplo, o Código das Águas da década de 1930, o qual menciona 
em seu cerne:

Considerando que o uso das águas no Brasil tem-se regido até hoje por uma legislação 
obsoleta, em desacordo com as necessidades e interesse da coletividade nacional; 
Considerando que se torna necessário modificar esse estado de coisas, dotando o 
país de uma legislação adequada que, de acordo com a tendência atual, permita 
ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas; 
Considerando que, em particular, a energia hidráulica exige medidas que facilitem 
e garantam seu aproveitamento racional (BRASIL, 1934).

Diante do exposto, vê-se que já havia há quase um século no Brasil uma 
preocupação com as águas que existiam no país. Entretanto, é preciso trazer a 
discussão dessa questão para os lares brasileiros, fazendo com que as pessoas 
discutam a situação atual do país, uma vez que várias décadas já se passaram 
depois da criação do Código das Águas e que, desde então, a população só vem 
aumentando a cada censo realizado.

Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu uma nova normatização que 
possibilitou a instauração da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), por 
meio da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Esta, por sua vez, complementa a 
Política Nacional do Meio Ambiente (ANTUNES, 2009).

Outra ação importante para auxiliar no cumprimento da legislação e uso 
racional da água, foi a criação da Agência Nacional das Águas (ANA), com a edição 
da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. A ANA é a entidade federal responsável pela 
implementação da PNRH e pela coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (SINGREH).
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Poluição dos recursos hídricos
Um problema muito sério a ser enfrentado no âmbito da gestão das águas é 

a falta de infraestrutura ligada a saneamento básico. Isso tem contribuído para a 
poluição de boa parte das águas superficiais do planeta, sem contar que os lençóis 
freáticos também têm sofrido danos quanto à contaminação de seus corpos. Isso se 
dá, principalmente, quando os resíduos das cidades são destinados a fossas sépticas 
e não coletados e devidamente tratados. Nesses termos, a poluição acarreta diversos 
problemas ligados à saúde, incluindo os gastos com tratamento de pessoas, além 
da diminuição da quantidade de água potável disponível (TUCCI, 2008).

As águas das chuvas também têm sofrido contaminação, tornando-se ácidas, 
o que gera diversos transtornos não só à população, mas também para a agricul-
tura. Esta é uma das atividades humanas em que há uma alta demanda por água, 
a qual pode sofrer contaminação por pesticidas e herbicidas. Isso acaba não só 
por contaminar as plantas e o solo, mas também pode ocorrer o carreamento 
para cursos de água, tornando essas fontes impróprias para o consumo humano.

A indústria, por sua vez, contribui nesse contexto tanto com um alto consumo, 
como com a poluição dos cursos de água, quando não há manejo adequado dos 
resíduos industriais e eles são lançados diretamente nos corpos d’água. Mas, o mais 
importante é se antecipar à remediação; ou seja, é mais importante preservar as 
nascentes de água. Nesse sentido, as medidas de preservação devem ser tomadas 
de maneira integrada, o que contribui para a garantia da utilização dos recursos 
hídricos com melhor qualidade.

Educação ambiental e a questão da água
A discussão sobre questões ambientais que se relacionam com a água não 

pode estar vinculada somente ao nível acadêmico, devendo ser debatidas em todas 
as camadas sociais independente de classe, raça ou credo. Pois conforme vem se 
apresentando nesse texto, a água tem se tornado uma questão muito séria em 
todo mundo. E, no

[…] Brasil, se tem a falsa sensação de que é um país muito rico em água, mas na 
verdade nós temos uma falsa riqueza, porque a abundância de água doce está situada 
na Amazônia, longe do grande centro produtor, consumidor e longe da grande 
concentração da população brasileira. (NETTO, 2002, p. 9-10).

É importante que a população conheça os dados reais, pois os problemas 
referentes à água estão presentes em todo o território nacional. Isso inclui desde as 
estiagens históricas que ocorrem no semiárido nordestino, até os problemas mais 
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recentes nas regiões Sudeste e Sul, seja pela escassez de chuvas para abastecimento 
dos reservatórios ou pela poluição excessiva dos mananciais.

A despeito do nosso país se constituir uma potência mundial quando se 
fala em água doce, as populações têm sofrido pela falta de água potável, quer se 
considere as cidades de diferentes portes ou as áreas rurais; neste último caso, 
mais especificamente no semiárido nordestino (REBOUÇAS, 1999).

E é por falta de água potável ou por acesso para todos que urge a necessidade 
de se criar espaços de discussões para que a população conheça a verdadeira 
demanda de água e os impactos ambientais causados pelo mau uso desse recurso; 
o que poderia evitar futuros desperdícios e, ao mesmo tempo, garantir o acesso 
de todos a esse bem comum.

A escola pode ser esse espaço para as discussões, na qual professores podem 
estar engajados na construção de conhecimentos relevantes sobre o meio ambiente, 
propiciando a formação de alunos reflexivos, a fim de que se possam direcionar 
novos olhares para a natureza. Tais reflexões devem englobar também questões 
relacionadas à erradicação da miséria; à importância da justiça social e ambiental; 
qualidade de vida e outros aspectos que contribuam para fundamentar atitudes 
críticas e a busca da transformação do atual modelo de desenvolvimento econômico 
e social (BRASIL, 2012).

Ampliando o universo escolar, professores e alunos podem ser multiplica-
dores de conhecimentos que sejam debatidos em sala de aula; nesse sentido, os 
conhecimentos e práticas sobre os recursos hídricos devem também ser debatidos 
com a população em geral, sejam em praças públicas, câmaras municipais ou nos 
lares dos quais esse atores fazem parte.

Ressignificar a educação ambiental deve ser tarefa de todos que fazem a escola 
e os alunos devem ser também autores desse processo. Isso significa propiciar uma 
postura crítica e transformadora de valores, de forma a reorientar atitudes para a 
construção de sociedades sustentáveis; além de reconhecer o protagonismo social 
e colocar o próprio educando como agente da gestão sustentável (BRASIL, 2012).

Ter o aluno como construtor do próprio conhecimento é poder garantir a 
participação nos debates na sua própria comunidade e, com isso, os conteúdos 
tratados na escola terão sentido, uma vez que serão temas tratados também em 
outros espaços, sociais ou familiares. De forma que cada grupo ou mesmo indi-
víduo tenha condições de se perceber como parte integrante do processo e com 
responsabilidades sobre ele.

Assim, é preciso refletir sobre o uso racional da água para que a escassez, a 
poluição e o desperdício não se tornem uma moeda de comércio para os que detêm 
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os meios para conservá-la. É preciso estar em constante diálogo com todas as classes 
sociais; afinal, a água é um bem do qual todas as pessoas precisa para sobreviver.

Diante do exposto, foi proposto e desenvolvido um estudo no qual se obje-
tivou verificar o desperdício de água em uma escola, e, a partir dos resultados, 
promover estudos e debates sobre o uso racional da água.

Procedimentos metodológicos
O estudo desenvolveu-se na Escola Estadual “Prof.ª Maria Lídia da Silva” – 

ensino fundamental e médio, que está localizada no centro da cidade de São Bento 
do Trairí, Rio Grande do Norte. Esta cidade é abastecida pela adutora Monsenhor 
Expedito por meio da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte.

O Município de São Bento do Trairí localiza-se na região do Trairí, no estado 
do Rio Grande do Norte, contando aproximadamente com 4.000 habitantes. A 
cidade abriga um rio sazonal e um açude que é usado pela população para fins 
de diversão, pesca e irrigação de hortas.

A escola supracitada é a maior da cidade. Em relação às dependências físicas, 
ela conta com sete salas de aula, um laboratório de informática, uma biblioteca e um 
laboratório de ciências; além de sala de professores, coordenação, secretaria e diretoria.

Os recursos destinados a essa instituição são revertidos pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), por meio dos programas Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Plano 
de Desenvolvimento da Escola (PDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e Mais Educação.

O quadro docente é formado por 14 funcionários, sendo 13 professores 
efetivos e um contratado. Em 2014, 386 alunos estavam matriculados na escola, 
os quais eram oriundos principalmente da cidade de São Bento. Os que moravam 
em sítios adjacentes à sede do município se deslocavam em “paus de arara”. Os 
alunos eram distribuídos em dois segmentos, a saber: 110 no ensino fundamental 
e 276 no ensino médio nos turnos vespertino e noturno.

Na execução deste trabalho utilizou-se a pesquisa bibliográfica, que foi feita 
principalmente em livros e artigos científicos. Esses materiais foram estudados 
de forma sistemática com equipe executora formada por alunos e uma docente da 
escola. Também se utilizou a pesquisa descritiva e exploratória, a qual proporcionou 
maior familiaridade com o problema, possibilitando explicitá-lo (ANDRADE, 2003; 
CALIXTO, 2009; GIL, 2008).
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O diagnóstico prévio do desperdício de água nessa escola foi feito por um grupo 
de seis alunos, divididos em duplas, em março de 2014. A coleta de água desperdiçada 
foi feita diariamente, durante uma semana letiva. Para tanto, colocaram um balde 
de 20 litros na saída de água do bebedouro e ao final de cada horário de aula era 
medida a quantidade desperdiçada, utilizando-se de um becker milimetrado. Os 
dados obtidos foram colocados em uma tabela feita no programa Excel. No final da 
semana, as duplas se reuniram e compartilharam os dados obtidos de cada equipe.

Foram também elaboradas e realizadas atividades educativas sobre o des-
perdício de água na escola. A partir dessas atividades foi instituído um fórum para 
debates e levantamento de propostas para reduzir o desperdício de água. As propostas 
foram organizadas e as mais citadas foram expostas acima dos bebedouros.

Uma avaliação do desperdício de água foi feita após as intervenções educa-
tivas, bem como foi elaborado e aplicado um questionário para uma amostra dos 
alunos que participaram das atividades educativas, a fim de se conhecer com mais 
detalhes como eles lidavam com o bebedouro. Esse instrumento era constituído 
de questões objetivas e discursivas.

Resultados e discussão
Os dados referentes ao diagnóstico prévio do desperdício de água, de acordo 

com o turno, estão representados no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Desperdício diário de água no bebedouro, por turno, antes 
das ações educativas, na Escola “Prof.ª Maria Lídia da Silva”
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Diante dos dados obtidos, percebeu-se que havia grande desperdício de 
água na escola, em especial no turno vespertino, o que propiciou a reflexão sobre 
o trabalho feito na instituição e as formas de minimizar esse problema.

Assim, foram traçadas estratégias para sensibilizar a comunidade escolar, 
sendo a primeira delas, criar um espaço de estudo com os alunos que faziam parte 
do projeto “Água: uma reflexão sobre o desperdício e suas implicações”. Nesse 
momento de estudo, os alunos tiveram acesso a artigos científicos e vídeos que 
tratavam do problema do desperdício e da poluição da água, em nível mundial.

Esse período de estudo durou dois meses (agosto e setembro de 2014); os 
encontros eram realizados duas vezes por semana, por duas horas cada encontro. 
O intuito era que a informação obtida pudesse ser apresentada pelos alunos através 
de um fórum de discussões na escola, em especial no turno vespertino, em que 
foram constatados maiores índices de desperdício de água.

Assim que a formação acabou, os alunos se reuniram em trios para montar 
sua apresentação, que inicialmente foi feita apenas ao grupo formado por esse 
estudo para ajustes e decisão de qual apresentação seria mostrada à escola. Por 
fim, a apresentação para a escola aconteceu dia 10 de novembro 2014.

Cada grupo foi formado por três integrantes. O público alvo foram alunos 
do fundamental (6º ao 9º ano) e do ensino médio (1º ao 3º ano). As apresentações 
foram feitas para sete turmas. Cada apresentação foi realizada com alunos de duas 
turmas por vez. Um total de 217 alunos assistiu a essas palestras.

Elas eram iniciadas com as boas vindas e em seguida era apresentado o vídeo 
“Água: o ouro do século XXI”. Logo após, apresentaram um slides com os dados 
obtidos nos estudos e as medições de desperdício coletados no bebedouro. E por 
fim, os alunos apresentaram o vídeo O fim da água – Carta do ano 2070.

Após essas apresentações, questionava-se aos alunos/ouvintes: o que se pode 
fazer para minimizar o desperdício de água na escola? Diante da pergunta, cada 
um propôs uma solução para minimizar o problema. Das sugestões dos alunos 
foi confeccionado um painel com as propostas, o qual foi fixado acima de onde 
se encontra o bebedouro (Figura 1).
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Figura 1 – Cartaz com propostas dos alunos para 
minimização do desperdício de água

Fonte: Santos (2014)

As propostas mais frequentes foram:

• Coloque só a água que vai beber.

• Não deixe torneiras abertas ou pingando.

• Não lave as mãos no bebedouro.

• Não lave o copo no bebedouro.

• Traga sua garrafa ou copo de casa.

Esse momento foi muito importante para o andamento do trabalho, pois foi 
quando se parou para ouvir os alunos e professores que participaram do fórum. 
A partir dos questionamentos gerados, tornou-se possível analisar as percepções 
dos estudantes diante do desperdício da escola.
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Na primeira semana de novembro de 2014, logo após a apresentação do 
fórum, os alunos formadores se dividiram em duplas para verificar mais uma vez 
o desperdício de água no bebedouro da escola nos três turnos. Os dados obtidos 
foram sistematizados e demonstrados no Gráfico 2, a seguir.

Gráfico 2 – Desperdício diário de água no bebedouro, por turno, 
após as ações educativas, na escola “Profª Maria Lídia da Silva”
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Observou-se que após o trabalho educativo o desperdício de água foi redu-
zido, o que indica a importância de um constante diálogo com os alunos sobre os 
problemas da escola.

Os dados referentes ao desperdício no turno vespertino, nos dois momentos 
do diagnóstico, estão destacados no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Desperdício de água antes e após o fórum 
na Escola “Profª Maria Lídia da Silva”
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Fonte: Nossos dados

O turno vespertino foi o que apresentou os dados mais críticos no diagnóstico 
inicial, mas como se pode observar ocorreu uma redução do desperdício após o 
fórum, num total de 101,8 litros de água, o que representa uma diminuição de 
aproximadamente 59%.

O questionário foi aplicado a 30 alunos que fizeram parte do fórum de dis-
cussões, bem como os que foram monitores e acompanharam todo o processo de 
execução deste trabalho. Os alunos que responderam ao questionário admitiram 
que antes das ações educativas eles costumavam lavar suas mãos no bebedouro, 
jogavam água nos colegas e deixavam as torneiras abertas e pingando.

Vale salientar que trabalhos como este não têm um fim em si mesmos, já 
que a discussão deve ser mantida constante, não só com esse tema, mas com todos 
que se referem à educação ambiental para que haja frequentes reflexões. Dessa 
forma, se entende que é preciso fazer com que a escola ressignifique os temas 
trabalhados em sala de aula, ressaltando a importância de ultrapassar os muros 
da instituição e refletir sobre a realidade que os cerca, já que precisamos pensar 
no global, com ações locais.

É importante garantir aos jovens o direito de conhecer os recursos existentes 
na Terra e a ação do homem no ambiente. Assim, parafraseando Moraes e Jordão 
(2002), as gerações atuais precisam de uma nova cultura em relação ao uso da 
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água, isso para garantia de seu próprio bem-estar e sobrevivência. Além de terem 
o dever de cultivar a preocupação com as futuras gerações e com a natureza, visto 
que ambas têm direito a esse legado.

Mesmo que os dados mostrem redução do desperdício após as ações edu-
cativas, a realidade é que os alunos não tiveram o devido cuidado no uso da água 
do bebedouro da escola. Assim, é possível pensar na necessidade da persistência 
de trabalhos dessa natureza e, sobretudo, da incorporação dessas discussões às 
práticas docentes, pois como alerta Aoyama, Souza e Ferrero (2007), uma simples 
mudança de hábito em nosso cotidiano pode significar o início do uso sustentável 
de um recurso de suma importância como esse.

Os dados sobre o desperdício de água observados nos dois momentos suscita 
preocupação, quando se compara a importância desse recurso tão precioso e finito, 
com a maneira tão elementar de desperdício, conforme admitido pelos próprios 
alunos. Em quantos lugares deve estar ocorrendo situações semelhantes? Quanto 
importa o desperdício total de água em bebedouros de escolas pelo país afora?

Dentre os alunos entrevistados, 50% eram do gênero masculino e 50% do 
feminino; 80% dos entrevistados estavam na faixa etária compreendida entre 14 
e 17 anos e os demais, entre 18 e 21 anos.

A primeira questão perguntava o que, para os entrevistados, era a educação 
ambiental (EA). O resultado mais expressivo foi que a EA é “estudo do meio ambiente 
e a natureza”. O que nos faz refletir sobre a importância de esclarecer em sala de 
aula o que a é EA, quais são os seus objetivos e que temas são relacionados à ela, 
já que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental indicam 
que assuntos de ordem social, tais como erradicação da miséria e justiça social, 
devem fazer parte das discussões sobre educação ambiental (BRASIL, 2012).

Quando questionado como a EA pode contribuir para minimizar o desperdício 
da água na escola, obteve-se como respostas: por meio da reflexão sobre o tema e 
as ações que vêm acontecendo na escola. Questionou-se ainda sobre a frequência 
com que os alunos tomavam água no bebedouro e 84% dos entrevistados disseram 
fazer uso dele mais de duas vezes ao dia. 16% respondeu que toma água apenas 
uma vez ou mesmo que não toma.

O uso frequente do bebedouro deve estar relacionado às altas temperaturas 
que se verificam na cidade (em torno de 35° C), sendo que em algumas salas de 
aula a temperatura chega até a 40° C. Essas medidas foram obtidas por meio de 
um termômetro de álcool, colocado em sala durante o período desse estudo. 

Ao serem questionados se eles presenciaram alguém desperdiçando água, 
63,3% dos entrevistados afirmaram que quase sempre isso acontecia e 36,7% 
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disseram que nunca presenciaram o desperdício no bebedouro. Esse dado pode 
refletir o pouco comprometimento que os alunos têm com o tema trabalhado. Ou 
seja, eles não se sentem parte importante da luta contra o desperdício de água 
na escola.

Os alunos foram questionados sobre a quantidade de água que colocavam 
no copo e 73% afirmaram que só colocavam o necessário para beber, já 27% con-
firmaram que colocavam mais do que bebiam e deixavam nos copos. Reconhecer 
cada detalhe do desperdício pode levar a escola a criar situações de aprendizagem 
onde os alunos façam parte do processo. Outra maneira de contribuir para uma 
mudança de hábitos seria o reúso dessa água para fins de limpeza de pátio e 
lavagem das instalações escolares.

Dos entrevistados, 70% afirmaram ter um bom conhecimento sobre o des-
perdício de água na escola e 30% disseram que seu conhecimento sobre o assunto 
ainda era insuficiente. Isso nos leva a acreditar que o fórum de discussão foi bem 
sucedido, uma vez que um percentual elevado de alunos declara ter conhecimento 
sobre o assunto, além de ter ocorrido uma diminuição do desperdício de água.

Diante dos dados apresentados até este momento, vê-se que é preciso estar 
constantemente trazendo à escola debates sobre temas da atualidade, até que 
esses assuntos atinjam os mais altos níveis de compreensão e ação por parte da 
sociedade. Pois como afirma Rebouças (1997, p. 127):

De fato, é de origem social o comportamento humano que agrava os efeitos da seca 
ou da enchente – pelo desmatamento, pela ocupação das várzeas dos rios, pela 
impermeabilização do solo no meio urbano, pelo lançamento de esgoto não-tratado 
nos rios, pelo desperdício da água disponível. É também de origem social a atitude 
político-científica diante da questão, na qual pode prevalecer ótica enviesada de 
unilaterização física ou social.

Assim, a falta de conscientização ambiental desses alunos pode ser con-
siderada como reflexo da sociedade em que eles vivem, na qual a cidade cresce 
desordenadamente e ocorre a degradação de mananciais com lançamento de esgotos 
domésticos e industriais não tratados; na qual há baixa eficiência do sistema de 
saneamento e grandes desperdícios gerados pela cultura da abundância. E ainda, 
pelo absolutismo nas empresas e pelo obsoletismo dos equipamentos (torneiras e 
descargas sanitárias em especial).

Essa geração reflete, em suas ações, o que está sendo repassado para ela pelas 
anteriores. Isso torna preocupante a situação do desperdício de água, porque não 
se tem no Brasil uma cultura de planejar antes de executar. Por isso, veem-se as 
grandes cidades brasileiras rodeadas de construções em locais inadequados, sem 
saneamento, o que pode refletir a falta de planejamento social, físico e político.
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Sobre a avaliação feita das ações desenvolvidas nesse estudo, 66,6% con-
sideraram que o trabalho realizado foi bom e que gostariam de conhecer mais 
sobre o assunto, sugerindo que este trabalho deveria continuar. Enquanto que 
33,4% afirmaram que as ações realizadas nesse estudo já eram suficientes e que 
este trabalho não precisaria continuar.

Quanto à atuação da pesquisadora, 66,7% se mostraram satisfeitos com o 
desenvolvimento das ações previstas nesse trabalho, ao passo que 33,3 demonstra-
ram que a atuação da pesquisadora poderia ser mais efetiva. Outro questionamento 
feito aos alunos foi se eles gostariam de participar de outros estudos como esse, 
ao que 73,4% se mostraram interessados em participar de estudos, projetos e 
outras atividades sobre a temática, enquanto 26,6% não mostraram interesse em 
participar de tais iniciativas.

Esses dados levam a pensar sobre as práticas realizadas em sala de aula, na 
perspectiva dos alunos como construtores do próprio conhecimento e o professor 
com o papel de sujeito mediador da aprendizagem. Sobre essa questão Freire (1987, 
p. 48) nos declara: “A educação autêntica, repitamos, não se faz de ‘A’ para ‘B’ ou 
de ‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ com ‘B’”.

Questionou-se ainda aos alunos sobre o que eles poderiam fazer para mini-
mizar o desperdício de água na escola e obtiveram-se muitos tipos de respostas, 
que agrupadas indicam que eles poderiam trazer copos ou garrafas para a escola, 
só colocar a quantidade de água que fosse realmente beber e apresentar as infor-
mações desta pesquisa aos pais e à comunidade como um todo, numa tentativa 
de alertar a população sobre o desperdício de água.

Considera-se que trabalhos como este, no qual o aluno constrói junto com 
os professores cada etapa do desenvolvimento, é essencialmente importante 
para a vida escolar dos discentes, porque eles não são meros espectadores ou 
mesmo depositários de informações, já que em cada etapa os alunos discutiam e 
aprimoravam o conhecimento.

As etapas descritas deste capítulo, desde a primeira averiguação do des-
perdício até a apresentação do fórum, propiciaram momentos de aprendizagem 
e reflexões sobre a importância da educação construída a partir do dia-a-dia do 
aluno, o que valoriza o conhecimento prévio e faz a intersecção com o mundo ao 
seu redor.
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Considerações finais
A importância de se refletir sobre o desperdício de água na escola, criando 

para isso espaços de discussões a respeito de questões ambientais, foi vista neste 
trabalho.

A escola é um espaço privilegiado para essas discussões, pois nela encon-
tram-se pessoas com conhecimentos construídos a partir de formação acadêmica 
e vivência de mundo.

A escola deve ser o local de escolha para discussão dos temas ambientais, 
e daí os alunos podem levar esses conhecimentos para os seus lares e disseminar 
as ideias, ampliando assim os horizontes da sensibilização e conscientização 
ambientais.

O debate de um tema pode resultar na redução dos impactos negativos 
sobre o ambiente, tal como se observou com o desperdício de água neste estudo.

A redução do desperdício de água e a geração de momentos de debates em 
sala de aula podem ser alcançadas com medidas simples, tais como levar garrafas 
ou copos plásticos para a escola e fazer trabalhos sobre a questão que envolvam 
a participação dos alunos.

Esse tipo de trabalho deve ser feito constantemente com os mais variados 
temas ambientais, fazendo com que o aluno se sinta parte integrante do processo 
de ensino e aprendizagem, garantindo não só a reflexão, mas a ação reflexiva que 
gera práticas efetivas dentro da sociedade.
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Capítulo 3  
Educação ambiental no âmbito escolar: a 

importância do consumo sustentável de água
Kalinne Suaedy de Almeida Carvalho Cândido 

Aylana Layssa Medeiros Borges

Introdução

A água é um elemento de fundamental importância para os seres vivos, 
uma vez que, sem ela não é possível sobreviver no planeta Terra. Conforme Barros 
e Amin (2008, p. 68) aproximadamente 97,5% da água encontram-se nos mares 
e oceanos, sendo que apenas 2,5% correspondem à água doce encontrada em 
rios, lagos e pântanos; e em estado sólido nas geleiras e icebergs. Portanto, uma 
quantidade mínima de água doce encontra-se disponível na superfície terrestre 
e vem sendo utilizada pelos animais e seres humanos.

Se a água é indubitavelmente necessária à vida e se a quantidade disponível 
para uso nas atividades antrópicas é tão pequena, entende-se que os fatores 
determinantes do desperdício da água estão intrinsecamente ligados a falta de 
informação do homem, no que se refere ao uso desse recurso natural de maneira 
consciente. Acerca do uso da água nas atividades humanas, se destaca que:

É tão grande sua utilização, que esta não se restringe mais aos aspectos intrínsecos 
à substância humana, pois na atualidade surgem novas necessidades econômicas 
de consumo, levando à exploração desse elemento natural por meio da criação de 
técnicas complexas de captação, de distribuição e de comercialização. (BENEVIDES, 
2011, p. 14).

Aqui são mencionadas mais algumas atividades, com distintas finalidades, 
que dependem da água para serem desenvolvidas. Entre elas tem-se o abastecimento 
para consumo humano, a dessedentação de animais, a irrigação, a aquicultura, 
o paisagismo, a navegação, a geração de energia e a indústria (MORAES; JORDÃO, 
2002, p. 370; NASCIMENTO, 2011, p. 38; SILVA; SILVA; PIRES, 2014, p. 3617).
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Estima-se que a água consumida na agricultura corresponda a cerca de 70% 
da disponibilidade total, em algumas regiões. Indicando que existe a necessidade 
de se introduzir tecnologias que resultem na redução desse uso, as quais devem 
incluir eliminação do desperdício, reúso e reciclagem da água (TUNDISI, 2008).

No entanto, o poder dominante que prioriza os interesses próprios em 
detrimento das riquezas naturais acaba influenciando fortemente na distribuição 
da água no planeta, tendo contribuído para a “grave crise desse recurso […] uma 
crise a nível nacional e mundial” (MARTÍNEZ, 2014, p. 1). Nesse contexto, o cres-
cimento populacional humano é outro fator influenciador, pois em consequência 
disso tem-se um aumento da demanda pela água.

No sertão nordestino a preocupação com os recursos hídricos é mais acen-
tuada, devido à escassez de chuvas de uma forma geral, além da concentração das 
mesmas em poucos meses do ano. Vale mencionar que “a maior parte da região 
Nordeste do Brasil se situa dentro da zona semiárida, com grandes problemas para 
a sociedade e para os ecossistemas naturais, decorrentes das secas periódicas” 
(SILVA et al., 2011, p. 132).

A seca no Nordeste é um problema sociopolítico e não apenas climático, que 
tem afetado a população sertaneja de maneira tremenda desde tempos históricos. 
Várias tentativas  de amenizar esse problema já foram feitas, dentre as quais podem 
ser citadas a açudagem, a retirada de água do lençol freático por meio de poços 
artesianos e a construção de cisternas e de adutoras. Também nos últimos anos 
foram iniciadas as obras para a transposição das águas do Rio São Francisco, “[…] 
que é, na realidade, o maior e o mais importante recurso hídrico do semiárido 
nordestino” (VALE, 2006, p. 60).

Mas, de acordo com Rebouças (2003, p. 344), o problema de “abastecimento 
de água no mundo tem sido expressado em termos de gerenciamento”. Ingerência 
no gerenciamento da água deve ocorrer por falta de informações e entendimento, 
por parte dos setores responsáveis pelo abastecimento e pela forma de consumo. 
Sendo assim, um elemento fundamental para a gestão dos recursos hídricos é 
a educação ambiental, uma vez que muitas pessoas utilizam a água como se ela 
fosse um recurso ilimitado.

Problemas de abastecimento de água para a população humana em muni-
cípios do Nordeste são comuns e atuais. Toma-se como exemplo, neste trabalho, 
a comunidade chamada Serra dos Brandões, localizada no município de Picuí, 
estado da Paraíba. Salienta-se que o abastecimento de água da comunidade é 
feito do açude do Narciso, cuja capacidade é de aproximadamente 600.000 m³ de 
água, sendo realizado por meio de carros pipa, no ano de 2014.
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Nesse contexto, uma problemática recorrente se refere à dificuldade dos 
carros pipa em abastecerem todas as casas da comunidade, em razão da existência 
de uma sequência de agendamentos para atender as necessidades da população. 
Entende-se que parte desse problema é de competência da gestão pública e parte 
é de competência da população.

Considerando a responsabilidade dos gestores municipais quanto às formas 
para o abastecimento de água, elucida-se que existe algo sendo encaminhado.

[…] a construção do sistema da adutora que será responsável pelo abastecimento de água 
da comunidade de Serra dos Brandões, a partir do açude Narciso. Uma obra executada 
pela Prefeitura Municipal de Picuí, em parceria com o Governo do Estado da Paraíba, 
por meio do Pacto Solidário pelo Desenvolvimento Social da Paraíba (PICUÍ, 2014, p. 1).

Também é de competência da gestão pública promover discussão e opor-
tunidades de aprendizagem da população em relação ao uso racional da água, já 
da parte dela cabe a participação nas discussões e decisões, além da adoção de 
práticas que resultem no uso racional desse recurso.

Considerando-se que o ambiente escolar constitui um espaço de convivência 
social e de aprendizado de forma sistematizada dos saberes e práticas sociais, com-
preende-se que, por tais características esse espaço se configura como adequado 
para ensinar e aprender sobre o uso consumo consciente da água. Acredita-se que tal 
aprendizado pode resultar em práticas sustentáveis tanto dentro da escola quanto 
na família ou em qualquer outro espaço em que os alunos atuem ou venham atuar.

Referencial teórico

A importância do consumo consciente da água
O elemento água deve ser consumido com responsabilidade e consciência, 

por se tratar de algo essencial para a existência da vida, uma vez que está presente 
no corpo de todos os seres vivos. No organismo humano, por exemplo, apresen-
ta-se distribuída no sangue, nos ossos e nos músculos. A água como o principal 
componente dos seres vivos pode ser perdida pelo organismo para o ambiente de 
diversas formas, a saber, por evapotranspiração, excrementos, respiração, dentre 
outras (SIQUEIRA, 2011, p. 18).

Antes de adentrar em discussões que realcem a pertinência da responsa-
bilidade e da consciência para com o uso da água, torna-se relevante mencionar 
que na natureza ela cumpre as várias etapas de um ciclo biogeoquímico. Este 
compreende a circulação desse componente entre os seres vivos e os elementos 
físico-químicos da biosfera (ODUM, 1988).



Capítulo 3 – Educação ambiental no âmbito escolar

61

Para uma melhor compreensão, realça-se que “um ciclo biogeoquímico pode 
ser entendido como sendo o movimento ou o ciclo de um determinado elemento 
ou elementos químicos através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera da 
terra” (ROSA; MESSIAS; AMBROZINI, 2003, p. 9). Esse é um processo natural que 
permite a existência de vida no planeta Terra:

Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que por diversos meios reciclam 
vários elementos em diferentes formas químicas do meio ambiente para os orga-
nismos, e depois, fazem o processo contrário, ou seja, trazem esses elementos dos 
organismos para o meio ambiente. (ROSA; MESSIAS; AMBROZINI, 2003, p. 9).

Conforme Grzybowski (2014), se o elemento água for mal gerido pelo ser 
humano poderá significar morte, tendo em vista que o referido recurso ocupa 
um dos lugares centrais no ciclo da vida e do conjunto de sistemas ambientais que 
regulam a vida, o clima e a própria integridade do planeta Terra.

No entanto, conforme a EcoD (2012, p. 1), “a estimativa das Nações Unidas é 
que até 2015, pelo menos 11% da população mundial, o equivalente a 783 milhões 
de pessoas, continuarão carentes de água potável”, justificando, assim, a relevância 
em se considerar que o planeta passa por aparentes transformações e sofre con-
sequências, muitas vezes irreversíveis, em virtude da escassez ou falta de água.

Nesse sentido, Merten e Minella (2002, p. 34) ressaltam que a poluição dos 
mananciais constitui outro grave problema na gestão dos recursos hídricos: “a água 
doce é um recurso natural finito, cuja qualidade vem piorando devido ao aumento 
da população e à ausência de políticas públicas voltadas para a sua preservação”.

Este fator, associado ao desperdício da água, deve estar implicado na crise 
hídrica prevista para o ano 2020. Isso tem preocupado cientistas de diversas 
áreas no mundo inteiro, pois “o caminho que poderá conduzir ao caos hídrico 
já é trilhado, representando dentre outros, sério problema de saúde pública” 
(MORAES; JORDÃO, 2002, p. 371).

Entendendo a educação ambiental
A educação ambiental (EA) apresenta-se como uma alternativa de estimular 

o conhecimento por parte dos seres humanos, quanto aos elementos naturais e 
do patrimônio cultural que são por eles desfrutados. É importante destacar que 
alguns dos elementos naturais são necessários à própria sobrevivência da nossa 
espécie.

A EA é definida na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), con-
forme segue:
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Art. 1º Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo 
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e moda-
lidades do processo educativo, em caráter formal e não formal (BRASIL, 1999, p. 1).

No ambiente escolar a EA possibilita a discussão de questões socioambientais, 
quer do ponto de vista conceitual, quer do ponto de vista das atitudes ou das 
práticas sociais. Nesse sentido, a sensibilização para os assuntos relativos ao meio 
ambiente, tais como o uso do elemento água, pode e deve se traduzir em práticas 
dentro e fora da escola (GUIMARÃES, 2007).

Este estudo teve como objetivo sensibilizar os discentes da comunidade 
Serra dos Brandões, município de Picuí, Estado da Paraíba, quanto ao consumo 
racional da água potável.

Procedimentos metodológicos
Este estudo foi realizado na Escola Anexo “Professor Lordão”, situada no distrito 

de Serra dos Brandões, no município de Picuí, Paraíba (Figura 1). A escola funciona 
nos três turnos e no ano de 2014 contava com 634 alunos, matriculados em 19 turmas.

Figura 1 – Localização do município de Picuí/PB

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018)
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As atividades didáticas e de sensibilização ambiental foram desenvolvidas 
entre abril e dezembro de 2014, das quais participaram os alunos, com idade 
variando entre 16 e 25 anos, matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio, cujas 
turmas eram compostas por 18 e 22 alunos, respectivamente.

O referido trabalho caracteriza-se como descritivo, já que não se propõe 
a explicar as características que descreve, e qualitativo, já que as informações 
coletadas não são expressas em números (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008, p. 9; 
MORESI, 2003, p. 9).

Foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: a) leitura de 
textos informativos; b) videoaula sobre os ciclos biogeoquímicos; c) aulas expositivas 
dialogadas também sobre o ciclo biogeoquímico da água. Foi realizada uma aula 
de campo para visitação ao açude do Narciso, que abastece de água a comunidade 
de Serra dos Brandões.

Para avaliar a compreensão dos discentes acerca dos assuntos discutidos 
ao longo das aulas, foi realizada uma atividade de fixação. Todas elas foram feitas 
como parte do estudo de ecologia.

Foi elaborada uma sequência didática cuja execução se deu em dez aulas. 
O conjunto das atividades ocorreu entre o dia 25 de abril e o dia 31 de outubro 
de 2014. Os conteúdos estudados e as estratégias pedagógicas utilizadas estão 
detalhados no Quadro 1.

Quadro 1 – Sequência didática
DATA AÇÕES

25/04/2014 Apresentação das etapas do trabalho e aula expositiva dialogada

29/04/2014 Continuação da aula expositiva dialogada como retomada da proposta

06/05/2014 Exercício em sala de aula acerca dos ciclos biogeoquímicos

09/05/2014 Aula expositiva dialogada

13/05/2014 Visualização de vídeo no laboratório de informática da escola

16/05/2014 Retomada do vídeo para sua finalização

20/05/2014 Debate acerca das informações contidas no vídeo (divisão da turma em grupos)

21/05/2014
Aula de campo: visita ao açude do Narciso para compreender o processo químico 
da água, bem como a importância dos reservatórios no período da estiagem, 
destacando o consumo consciente desse recurso

28/10/2014 Atividade de pesquisa em grupo: utilizou-se o livro didático “Biologia”*

31/10/2014 Retomada da aula anterior para finalização da atividade de pesquisa em grupo
Fonte: Nossos dados 
*(AMABIS; MARTHO, 2010)
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Resultados e discussão
Durante a aula expositiva sobre o ciclo biogeoquímico da água, além da 

abordagem formal, discutiu-se acerca da importância da água que abastece a 
comunidade local, bem como seu uso no ambiente escolar para fins da desseden-
tação humana, preparo de alimentos, limpeza do ambiente escolar, entre outros.

Elucida-se que as etapas definidas para fins deste estudo consistiram na 
realização de aulas expositivas dialogadas, além da aplicação de atividades que 
buscassem estimular a reflexão dos alunos quanto à temática abordada.

Inicialmente, a proposta de estudo foi apresentada aos alunos, de forma 
a especificar os conteúdos a serem trabalhados, como os ciclos biogeoquímicos, 
a saber: ciclo da água, ciclo do carbono, nitrogênio e oxigênio. Observou-se que 
os alunos aceitaram prontamente a proposta e, em especial, sugeriram a aula de 
campo como uma ação essencial. À medida que as atividades iam se desenvolvendo, 
percebeu-se que os alunos assimilaram melhor o conteúdo a partir do diálogo 
estimulado em sala de aula, uma vez que eles demonstram falta de concentração 
diante de atividades, tais como exercícios que impliquem em leitura e interpre-
tação de textos.

Definiu-se que a metodologia para a efetivação da aula incluiria a visualiza-
ção de um vídeo do Professor Paulo Jubilut, que trata dos ciclos biogeoquímicos, 
incluindo o ciclo da água e do carbono. Para esse momento, as turmas do 2º e 3º 
ano, em horários alternados, deslocaram-se para o laboratório de informática, 
a fim de que pudessem assistir ao referido vídeo. Verificou-se que a maioria dos 
alunos encontrava-se atenta, apesar de não terem participado com perguntas ou 
outro tipo de intervenção oral. Para cada uma das turmas o vídeo foi repetido, a 
fim de que os alunos pudessem compreender melhor o assunto abordado.

Durante a aula expositiva dialogada em sala esse vídeo foi utilizado nova-
mente, por solicitação dos próprios alunos, que justificaram que se tratava de uma 
oportunidade para compreender melhor o assunto. Nessa ocasião muitos alunos 
mostraram-se atentos e interessados no assunto.

Na aula seguinte foi promovido um debate, entre grupos, sobre a compre-
ensão do ciclo biogeoquímico da água. Observou-se que muitos alunos deixaram 
de expor oralmente seus saberes sobre o assunto em tela. Isso pode ser devido 
à falta de estímulos, em outros momentos, para exporem suas opiniões, ideias e 
entendimentos com relação a certas temáticas. Isso é um requisito básico para o 
exercício da cidadania, sendo fortemente estimulado no âmbito da EA (BRASIL, 
1999; BRASIL, 2012).
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Após a atividade de campo, seguiu-se um conjunto de atividades de cunho 
mais teórico. Alguns momentos dessa atividade estão ilustrados abaixo (figuras 3 a 5).

Figura 2 – Apreciação dos alunos ao açude do Narciso

Fonte: Cândido (2014)

Figura 3 – Pequena cabana situada no caminho do açude do Narciso

 

Fonte: Cândido (2014)
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Figura 4 – Vegetação nas proximidades do açude do Narciso, na estiagem

 
Fonte: Cândido (2014)

Atividades complementares de pesquisa em grupo utilizando-se da internet, 
bem como atividades escritas, com questões objetivas e discursivas, mostraram 
que houve aprendizagem do assunto e os resultados traduzidos em notas foram 
satisfatórios, mesmo que alguns alunos não tenham participado de forma ativa 
e interessada.

No entanto, acredita-se que o processo de sensibilização deverá influenciar 
nas suas práticas cotidianas quanto ao uso da água, na escola, em suas casas e no 
decorrer de suas vidas. Até porque o conhecimento sobre os ciclos biogeoquímicos 
se constitui em um fundamento essencial para práticas conscientes de educação 
ambiental (ROSA; MESSIAS; AMBROZINI, 2003).

Algumas dificuldades ocorrem quando se trabalha com determinados temas 
em sala de aula, especialmente, quando estes requerem dos alunos uma maior 
reflexão e, sobretudo, mudanças de hábitos. Isso porque a mudança de hábito 
envolve renúncias no que se refere às atividades que realizam frequentemente no 
seu dia a dia. Mas o conhecimento sistematizado sobre a realidade do desperdício 
de água em uma instituição, bem como as alternativas para reduzir o desperdício 
tal como foi feito no campus da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 
em Pombal (SILVA et al., 2013, p. 223) pode causar um impacto a ponto de convencer 
as pessoas a adequarem suas condutas.

Ressalta-se a respeito da prática consciente que algumas atitudes simples 
de executar, tais como fechar a torneira enquanto ensaboa os utensílios, fechar 
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devidamente as torneiras para evitar a perda de água por gotejamento, fechar 
o chuveiro enquanto se ensaboa e evitar a lavagem de calçadas e de carros com 
água própria para o consumo humano produzem grande impacto positivo quando 
praticadas pela coletividade.
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Capítulo 4  
Percepção ambiental e práticas propositivas 

em uma escola pública do município de 
Lagoa d’Anta, Rio Grande do Norte

Cristiane Costa Araújo 
Gilmara Barros da Silva 

Maria de Fátima de Souza

Introdução

Vive-se, no início do século XXI, uma emergência que, mais que ecológica, 
é uma crise do estilo de pensamento, dos imaginários sociais, dos pressupostos 
epistemológicos e do conhecimento que sustentaram a humanidade. Uma crise do 
ser no mundo que se manifesta em toda a sua plenitude: nos espaços internos do 
sujeito, nas condutas sociais autodestrutivas; e nos espaços externos, na degradação 
da natureza e da qualidade de vida das pessoas (JACOBI, 2003, p. 240).

A problemática ambiental – a poluição e degradação do meio, a crise de 
recursos naturais, energéticos e de alimentos – veio à tona nas últimas décadas 
do século XX como uma crise de civilização, questionando a racionalidade eco-
nômica e tecnológica dominantes. Essa crise tem sido explicada a partir de uma 
diversidade de perspectivas ideológicas. Por um lado, é percebida como resultado 
da pressão exercida pelo crescimento da população sobre os limitados recursos 
do planeta. Por outro, é interpretada como o efeito da acumulação de capital e da 
maximização da taxa de lucro em curto prazo, que induzem a padrões tecnológicos 
de uso e a ritmos de exploração da natureza, bem como a formas de consumo. 
Nesse contexto as reservas naturais vão se esgotando, ocorre redução da fertilidade 
do solo e as condições de regeneração dos ecossistemas naturais são fortemente 
afetadas (LEFF, 2010, p. 51).
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Diante do histórico de domínio e exploração sobre o meio ambiente, o 
homem contemporâneo procura estabelecer uma harmonia nessa relação de 
desigualdades. Nesse sentido, vale refletir sobre as observações de Boff (1999, p. 6):

O cuidado com a Terra representa o global. O cuidado com o próprio nicho ecológico 
representa o local. O ser humano tem os pés no chão (local) e a cabeça aberta para 
o infinito (global). O coração une chão e infinito, abismo e estrelas, local e global. 
A lógica do coração é a capacidade de encontrar a justa medida e construir o 
equilíbrio dinâmico.

Mas para chegar a esse equilíbrio é certo que

[…] cada pessoa precisa descobrir-se como parte do ecossistema local e da comunidade 
biótica, seja em seu aspecto de natureza, seja em sua dimensão de cultura. Precisa 
conhecer os irmãos e irmãs que compartem da mesma atmosfera, da mesma paisagem, 
do mesmo solo, dos mesmos mananciais, das mesmas fontes de nutrientes; precisa 
conhecer o tipo de plantas, animais e microorganismos que convivem naquele nicho 
ecológico comum. (BOFF, 1999, p. 6).

O fato é que a questão ambiental se tornou preocupação social em todo o 
mundo, sendo discutida amplamente em todos os segmentos da sociedade, pois 
envolve situações importantes relacionadas à economia e à política mundial. 
Questões principalmente ligadas à vida que levamos hoje, na qual se considera 
“o ter” em detrimento “do ser”, levando a uma série de apropriações indevidas 
que desencadeiam problemas ambientais de diferentes ordens (MORAES, 2009, 
p. 13).

Nesse contexto, a sensibilização surge como uma etapa importante da 
educação ambiental (EA); assim como o entendimento das relações ecológicas, 
ela é indispensável para avançar nos processos da EA. A percepção das belezas 
da natureza ou dos graves problemas ambientais, tais como os resíduos sólidos 
ou a contaminação de mananciais, constituem-se elementos importantes para 
a compreensão da temática ambiental. No entanto, quando essas noções ficam 
simplesmente na ação da sensibilização, não produzem avanços significativos 
para uma compreensão mais abrangente da sociedade, nem se refletem em 
mudanças de atitudes e, muito menos, ajudam a construir uma nova forma de 
racionalidade ambiental (MEDINA, 2001, p. 18). Essa sensibilização torna-se 
aliada na busca e adoção de novos hábitos de vida que resultem na minimiza-
ção dos danos causados ao ecossistema, compreendendo o meio e se sentindo 
parte dele.

A escola revela-se como o melhor ambiente para formar a consciência de 
que o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza 
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e o seu uso pelo homem. Para isso, é necessário que, mais do que informações 
e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de 
valores, habilidades e procedimentos. E esse é um grande desafio para a educa-
ção. Comportamentos “ambientalmente corretos” serão aprendidos na prática 
do dia a dia na escola: gestos de solidariedade, hábitos de higiene dos diversos 
ambientes (BRASIL, 1997, p. 25). Sendo assim, a escola é um local privilegiado 
para promover a ideia de pertencimento ao meio ambiente: pertencer ao uni-
verso, pertencer à comunidade de vida, pertencer ao país, pertencer à família, 
pertencer à escola, pertencer aos grupos sociais. Sendo esse pertencimento não 
apenas nominal, mas pertencer opinando, aprendendo a comunicar-se com o 
“outro” (GRÜN, 2009, p. 185).

É nessa perspectiva e no sentido de convocação do aluno ao pertencimento 
do ambiente escolar que se deve agir, já que o espaço da instituição de ensino 
se torna emblemático para muitas crianças e jovens. Quando se tenta fazer a 
interpretação que cada um vai elaborando ao longo do processo de educação 
formal, descobrimos que essa é uma construção individual, no sentido de que 
recebem influências da própria maneira de ser de cada um, de suas crenças e 
valores e também dos grupos sociais dos quais participam, seja dentro ou fora 
da escola.

É importante ponderar que o tempo que um estudante permanece no 
ambiente escolar é considerável em relação às horas úteis do dia e, ainda mais, se 
contabilizados os anos necessários para sua formação. Isso indica que a organização 
desse espaço deve ter, no que couber, a participação desse grupo de pessoas (os 
alunos), que é a razão de ser da escola. O aluno precisa sentir que realmente faz 
parte desse ambiente para então executar ações de proteção e zelo.

Essas reflexões se constituíram razões impulsionadoras de um trabalho 
realizado em uma escola de ensino fundamental, cujo objetivo foi conhecer a 
percepção dos alunos participantes do Programa Mais Educação sobre o ambiente 
escolar e seu entorno, tudo isso para estimular a participação deles nas ações 
ambientais na escola no âmbito deste estudo.

Procedimentos metodológicos
Este trabalho foi executado em uma escola pública do município de Lagoa 

d’Anta, Rio Grande do Norte. Ele situa-se na mesorregião Agreste Potiguar, limi-
tando-se com os municípios de Santo Antônio do Salto da Onça, São José do 
Campestre, Passa e Fica, Nova Cruz e Serra de São Bento (Figura 1).
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Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Norte, com 
destaque para o município de Lagoa d’Anta
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Fonte: Silva (2014)

O município abrange uma área de 105.652 km² e seu bioma é a caatinga, cuja 
vegetação consiste em arbustos e árvores espinhosas. Segundo o último censo 
nacional, a população é de 6.227 habitantes, dos quais 33,2% são analfabetos. A 
economia do município gira em torno da agropecuária, extrativismo e comércio 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

O município atualmente dispõe de duas escolas estaduais, três municipais, 
um núcleo rural e duas creches. As ações relatadas neste trabalho ocorreram 
na Escola Municipal “Felipe André Bezerril Souto” (Emfabs), situada na sede do 
município (fotos 1 A e B). Esta é a maior escola de Lagoa d’Anta, com cerca de 500 
alunos matriculados do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.
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Foto 1 – Emfabs. A – entrada principal; B – visão geral da fachada

Fonte: Araújo (2014)

A escola funciona nos três turnos e tem em sua área construída sete salas 
de aula, uma secretaria, uma sala de atividades referentes à inclusão, uma coorde-
nação, uma cozinha, três banheiros e a direção. Ela não dispõe de laboratórios de 
informática nem de ciências, não possui quadra de esportes ou área adequada para 
as aulas de educação física. Em 2014 existia área não construída nas dependências 
da escola, a qual era desprovida de sombras ou espaços verdes.

Na escola atualmente existem 43 funcionários, sendo 21 professores, 
dos quais quatro são graduados em Geografia, três em História, três em Letras 
(Língua Portuguesa) e sete em Pedagogia; um ainda está cursando Letras (Língua 
Portuguesa) e três, Pedagogia. Essa equipe de professores é responsável por 
ministrar aulas em todas as disciplinas do ensino fundamental. Sobre isso cabe 
uma reflexão quanto ao cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), que em seu artigo 87º, § 4º diz que “até o fim da Década da Educação 
somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados 
por treinamento em serviço” (BRASIL, 1996, p. 30).

O alvo do projeto foram os alunos do Programa Mais Educação, cujas ativi-
dades ocorriam no turno matutino, em um prédio anexo à escola. As atividades 
práticas referentes a este trabalho ocorreram entre junho e dezembro de 2014. 
Inicialmente foi aplicado um questionário contendo seis questões objetivas, ver-
sando sobre a percepção dos alunos com relação à qualidade da escola, importância 
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do respeito, discussão sobre problemas ambientais, atitude ambiental, plantas na 
escola e ter ou cuidar de plantas (Apêndice A).

A partir da análise quantitativa dos dados, foram programadas ações no 
ambiente escolar, tais como a sensibilização dos alunos com abordagem de temas 
ambientais, o plantio de mudas de árvores nativas e o cuidado com essas plantas. 
Para isso, durante as oficinas do Programa Mais Educação, os monitores foram 
orientados a pesquisar, organizar e abordar assuntos relacionados à importância 
das plantas para os seres vivos, a responsabilidade humana sobre o meio ambiente, 
técnicas de plantio, de cultivo e de rega.

No final do mês de outubro de 2014, foram obtidas do horto florestal da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 10 mudas de árvores, sendo 
duas de jatobá (Hymenaea courbaril), duas de jenipapo ( Jenipa americana), duas de 
pau-pereira (Aspidosperma pyrifolium), duas de ipê (Tabebuia impetiginosa) e duas 
de mufumbo (Combretum leprosum) (Quadro 1).

Quadro 1 – Informações sobre as mudas que foram 
plantadas no entorno da Emfabs

Nome popular Nome científico Características Origem

Mufumbo Combretum leprosum 
Mart.

Arbusto médio com frutos de 
cor palha Nativa da caatinga

Jenipapo Jenipa americana

Árvore de médio porte, f lor 
amarela, fruto redondo e 
macio, quando maduro é acin-
zentado

Originário da América 
e da Índia; é comum no 
nordeste brasileiro

Jatobá Hymenaea courbaril

Árvore de grande porte, com 
fruto de casca dura, preen-
chido por uma massa verde 
amarelada

América tropical

Pau-pereira Aspidosperma pyrifolium
Árvore de tamanho médio, 
flores aglomeradas, madeira 
de cor amarelo claro ou bege

Nativa da caatinga

Ipê (Pau d’arco) Tabebuia impetiginosa

Árvore não pioneira, que com 
a queda das folhas, faz maciças 
e vistosas florações, propor-
cionando efeito paisagístico de 
rara beleza

América do Sul

Fonte: Nossos dados

Alunos e monitores do Programa Mais Educação analisaram o espaço da 
escola e optaram por plantar quatro mudas na área interna e seis na externa, em 
frente à escola. Utilizando o material do programa “Horta na escola”, os monitores 
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dividiram os alunos presentes em grupos de colaboradores. Os meninos fizeram 
orifícios de 50 a 60 cm de profundidade enquanto uma parte das meninas colocou 
adubo orgânico e água nos orifícios para depois fazer o plantio das mudas. Na 
manhã seguinte, foi feito o plantio e os monitores explicaram que todos iriam ter 
a oportunidade de cuidar e regar, pois essa era uma atividade contínua.

Para manter a rotina de cuidado e rega das mudas, os monitores resolveram 
deixar responsável por essa função a “Oficina de horta”, que era uma das cinco 
oficinas do programa supracitado. Como todos os alunos passavam por todas as 
oficinas, todos tiveram a oportunidade de cuidar das mudas, uma vez por semana. 

Para avaliação desta atividade foram feitas entrevistas com uma amostra 
de três dos seis monitores do Programa Mais Educação que atuaram nas ações 
constantes do trabalho. O roteiro de entrevista (Apêndice B) abordou tópicos como: 
a) avaliação qualitativa do impacto das atividades para os alunos (compromisso 
dos alunos, melhoria da assiduidade); b) contribuição da atividade de plantio das 
árvores na aprendizagem dos alunos; c) avaliação da atividade pelo monitor e 
sugestões de mudanças para as atividades futuras. As respostas dos monitores 
foram avaliadas de modo qualitativo.

Resultados e discussão
A percepção dos alunos sobre o espaço escolar foi avaliada a partir da aplicação 

de questionários a um total de 135 discentes. Esse é um aspecto importante de ser 
analisado, já que o espaço escolar pode ser admirado por muitos, mas pode também 
ser alvo de ações depredatórias ou simplesmente um local indiferente para outros. O 
aspecto real da edificação escolar e o que é percebido pelos alunos é algo de grande 
importância, pois condições sanitárias e de conforto exercem influência sobre o pro-
cesso educacional. Também é conhecido que condições insatisfatórias põem em risco 
não apenas a saúde, mas também o desempenho e a motivação (PAES, 2008, p. 157).

Neste estudo, a qualidade do espaço da escola foi considerada positiva, pela 
predominância das respostas “ótima” e “boa” (gráficos 1 e 2) dos alunos. Uma 
primeira etapa da educação ambiental consiste em explorar e redescobrir o lugar 
em que se vive, ou seja, o “aqui e agora” das realidades cotidianas, com um olhar 
renovado, ao mesmo tempo apreciativo e crítico.

Quando analisadas as respostas, por turma, observou-se uma tendência de 
minimização da qualidade da escola, especialmente no 8º ano (Gráfico 1). Então é 
importante considerar e refletir sobre os fatores que podem influenciar ou determinar 
que os alunos considerem a escola como regular, ou mesmo que se coloquem como 
indiferentes ao espaço no qual passam grande parte do seu tempo útil, diariamente.
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Gráfico 1 – Qualificação da Emfabs na percepção dos alunos conforme a turma
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Fonte: Nossos dados

Um dos motivos que devem ter influenciado esse resultado é o fato de que 
na turma do 8º ano encontram-se alunos que fazem parte da Comissão de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (COM-Vida). Isso pode, por um lado, ser 
compreendido como fruto de um senso crítico mais refinado, devido ao conhe-
cimento mais profundo da escola em si ou como uma contradição, no sentido de 
que a percepção de falhas de qualquer ordem na instituição deveria ser motivo 
de ações propositivas e não apenas de crítica.

Já quando a qualificação da escola foi analisada considerando o parâmetro 
faixa etária, pode-se observar que um maior percentual de alunos com idade entre 
10 e 13 anos consideram a escola “ótima”, enquanto que um maior percentual de 
alunos com idade entre 14 a 18 anos consideram a escola “boa” (Gráfico 2). Desse 
modo, o fator idade pode ter influenciado os alunos de 14 a 18 anos a terem uma 
postura mais crítica, produto das reflexões e julgamentos próprios da sua faixa 
etária. Esse resultado também pode ser reflexo de alguns desprazeres que eles 
possam relacionar à escola, como reprovações que resultam em repetição de ano 
ou até a falta de interesse pelos estudos.

Vale mencionar as práticas discursivas históricas que circunscrevem os 
modos de ser e agir; elas delimitam e antecipam condições para o sujeito consti-
tuir-se de determinados modos enunciados, conforme as expectativas normativas. 
Além disso, marcam as posições sociais e institucionais, definem e capturam os 
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sujeitos das/nas relações pedagogizadas (alunos, professores, diretores, pais). 
Deve-se admitir que, em certa medida, o modo de ser do sujeito está vinculado à 
instituição escolar, mesmo que não esteja exclusivamente vinculado ao funcio-
namento da escola (NOGUEIRA, 2001, p. 118-119).

Gráfico 2 – Qualificação da Emfabs na percepção dos alunos, conforme a idade
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Fonte: Nossos dados

Crianças e adolescentes, quando são retidas no final do ano escolar e precisam 
recomeçar a mesma série, tendem a perder o interesse nas aulas, a hostilizar os 
colegas de classe e, principalmente, a ver a escola como um espaço inimigo, onde 
eles não são bem vindos. Infelizmente, uma parte considerável dos alunos da Emfabs 
enquadra-se nesse perfil. Crianças que, por vários fatores, não desenvolvem seu 
aprendizado no tempo determinado.

O Brasil registrou importantes avanços na educação nos últimos anos, o que 
levou à inclusão escolar de milhões de meninas e meninos de quatro a dezessete 
anos de idade. No entanto, essa inclusão se deu de forma desigual, pois não basta 
que a criança entre na escola. Ali, elas precisam aprender a se desenvolver e 
concluir sua escolaridade na idade esperada.
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De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), no ano 
de 2010, dos 83,3% de adolescentes de 15 a 17 anos de idade matriculados, apenas 
47,3% estavam cursando o ensino médio, a etapa adequada para essa faixa etária. 
Isso significa que mais da metade desses alunos apresenta atraso escolar, ou seja, 
tem idade superior à recomendada para a série que frequenta (FUNDO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2013, p. 14).

Com relação aos temas ambientais, predominaram, em todas as turmas, a 
resposta “importante”, exceto no 6º ano B, na qual a resposta “indispensável” foi 
maioria. Paradoxalmente, o percentual de respostas “pouco” na mesma turma foi 
mais elevado do que nos demais anos. Já o item “indiferente” apareceu a partir do 
7º ano, sendo neste o percentual mais elevado (Gráfico 3). É fundamental analisar 
a prática da EA na escola, visto que isso pode trazer contribuições no sentido de 
desvendar a natureza do trabalho educativo e de como essa prática interfere no 
processo de construção de mentes sensibilizadas e pessoas capacitadas “a enfrentar 
o desafio de romper os laços de dominação e degradação que envolve as relações 
humanas e as relações entre sociedade e natureza” (SEGURA, 2001, p. 22).

Gráfico 3 – Percepção dos alunos sobre temas 
ambientais, conforme o ano que cursam
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Fonte: Nossos dados

A escola em que ocorreu este estudo tinha, no ano de 2014, número consi-
derável de alunos que já foram retidos pelo menos uma vez. Então, como saber o 
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que significa a resposta “indiferente” para esse grupo ou para os demais alunos? 
Será que todos não têm conhecimento prévio sobre o assunto? Ou estariam alheios 
a isso independentemente de já terem conhecimento? Nesse contexto, como a 
escola está atuando no processo de constituição dos sujeitos?

As concepções de desenvolvimento humano que são predominantes no meio 
educacional trazem sérias consequências à prática pedagógica, pois, por vezes, 
reforçam a ideia de um determinismo prévio (por razões inatas ou adquiridas), que 
acarreta perplexidade e imobilismo do sistema educacional. A escola se vê, assim, 
desvalorizada e isenta de cumprir o seu papel de possibilitadora e desafiadora 
(ainda que não exclusiva) do processo de constituição do sujeito (REGO, 1996, p. 91).

Em relação ao tema meio ambiente, se constitui tarefa importante para o 
professor favorecer ao aluno o reconhecimento de fatores que produzam bem-estar 
real; ajudá-lo a desenvolver um espírito crítico às induções ao consumismo, bem 
como o senso de responsabilidade e solidariedade no uso dos bens comuns e 
recursos naturais, de modo a respeitar o ambiente e as pessoas de sua comunidade 
(BRASIL, 2001, p. 49).

O fato é que a abordagem da temática ambiental na escola tem uma série de 
desafios a cumprir, como, fazer a discussão ser interessante a ponto de encantar 
também esse grupo de alunos que se apresenta como “indiferente”. A percepção 
dos alunos sobre temas ambientais também foi abordada em relação à idade; nesse 
parâmetro também se observou um predomínio das respostas “importante” e 
“indispensável” (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Percepção dos alunos sobre temas ambientais, conforme a idade
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Quando os alunos responderam sobre a frequência de abordagem de EA na 
escola, predominou a resposta “às vezes”, em todas as turmas e em ambas as faixas 
etárias. Esse fato pode estar relacionado à formação dos docentes da escola, em 
nível de graduação, pois no quadro não há egressos de cursos de Ciências Biológicas, 
dado que esses profissionais têm mostrado liderança no ranking de atuação em 
atividades de EA nas escolas (SOUZA; OLIVEIRA, 2014, p. 19-20), embora esse tipo 
de atividade devesse ser bem conduzido por docente egresso de qualquer curso de 
licenciatura. A EA está indicada para ser trabalhada de forma transversal, segundo 
as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais determinam 
que a EA não deva ser tratada como disciplina isolada no currículo, e sim trabalhada 
transversalmente em todos os conteúdos (BRASIL, 1999, p. 3; BRASIL, 2012, p. 3).

No quesito que tratava de saber como o aluno percebia a escola quanto à 
existência de plantas, houve predominância da resposta “poucas” e “nenhuma”, com 
exceção da turma do 6º ano A, que indicou uma inclinação para “muitas” (Gráfico 
5). A percepção da existência de muitas árvores também só foi verificada na faixa 
etária de 10 a 13 anos (Gráfico 6). Nessa turma, estavam matriculados alunos entre 
10 e 12 anos. Esse deve ter sido o fator determinante para a resposta, pois na área 
da escola propriamente dita existia apenas uma planta frutífera (mamoeiro) e uma 
pequena horta. No entanto, na rua em frente à escola existem algumas árvores. A 
ideia é que essas crianças tenham associado essas árvores como parte do ambiente da 
escola, não havendo sido ainda formada na mente deles essa delimitação de espaço.

Gráfico 5 – Percepção dos alunos sobre a ocorrência de 
plantas na escola, conforme o ano que cursam
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Gráfico 6 – Percepção dos alunos sobre a ocorrência 
de plantas na escola, conforme a idade
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A criança deve ser levada a compreender a existência dos diferentes espaços 
ocupados, construindo sua aprendizagem a partir dos lugares próximos até os 
mais distantes, mostrando-lhe também que os diferentes meios que ela ocupa 
não são apenas seus e que, uma vez ocupado, modifica-se com o tempo (RIBEIRO; 
MARQUES, 2001, p. 58).

É pertinente mencionar que o município de Lagoa d’Anta situa-se em região 
semiárida, com vegetação nativa constituída por espécies típicas da caatinga; apresenta 
temperatura elevada ao longo do ano e baixa pluviosidade. Dessa forma, o incentivo 
ao plantio de árvores deve ser uma boa medida para amenizar os efeitos do clima.

Uma série de benefícios da arborização será listada a seguir:

Melhoria e estabilidade microclimática pela redução das amplitudes térmicas, redução 
da insolação direta, ampliação das taxas de evapotranspiração e redução da velocidade 
dos ventos; redução da poluição atmosférica pela biofiltração de gases poluentes e como 
anteparo de deposição de material particulado; redução da poluição visual e melhoria 
da paisagem tanto pela ação de anteparo visual como por constituir elemento especial 
de referência e estruturação do espaço urbano; redução da poluição sonora quer pelo 
seu efeito físico de anteparo à propagação do som como pelo seu efeito psicológico de 
proteção; oferta e valorização de espaços de convívio social, pela disponibilidade de 
praças, parques e jardins de uso público; valorização econômica das propriedades, 
pela agregação de valores indiretos de qualidade ambiental e paisagística aos imóveis; 
melhoria das condições de saúde física e mental da população, como consequência dos 
demais aspectos considerados. (MILANO, 1994, p. 209-210).

A importância de se plantar árvores na escola foi reconhecida em todos os 
anos. No entanto, alguns alunos de 6º, 7º e 8º anos responderam “irrelevante” ou 
“não me interessa” (Gráfico 7). Já na análise por idade, a resposta “irrelevante” 
só foi verificada entre os alunos de 14 a 18 anos (Gráfico 8).
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Gráfico 7 – Percepção dos alunos sobre a importância de 
plantas na escola, conforme o ano que cursam

Com certeza

Irrelevante

90

80

70

60

50

40

30

%

20

10

6º 
Ano A

6º 
Ano B

7º 
Ano

8º 
Ano

9º 
Ano

0

Não sei dizer

Não me interessa

Fonte: Nossos dados

Gráfico 8 – Percepção dos alunos sobre a importância 
de plantas na escola, conforme a idade
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A prática de plantar árvores em ambientes urbanos é antiga. Há registros 
que Luiz XIV, no século XVII, exerceu essa prática na França, tendo esse processo 
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se estendido por toda a Europa. No Brasil a prática de arborização urbana deve 
ter tido inspiração nas ideias do arquiteto naturalista Antônio José Landi, que, no 
século XVIII, plantou árvores frutíferas (mangueiras) pelas ruas da cidade de Belém, 
Pará, embora sua finalidade fosse estudar e promover a adaptação dessa espécie 
vegetal ao novo ambiente. Também, no Rio de Janeiro, no início do século XIX, se 
tem registros do plantio de árvores nas cidades, acompanhando uma tendência 
mundial. De modo que até aquele período, a imagem urbana desconhecia árvores 
e canteiros; enquanto os raros jardins existiam apenas nas cidades principais 
(LIMA; COUTO; ROXO, 1994). 

Dado importante a se considerar é que as plantas, estando elas em varan-
das, em canteiros ou nas florestas, são necessárias à existência do ser humano, 
especialmente nos centros urbanos, pois servem para abrandar problemas da vida 
moderna e proporcionar equilíbrio ao ecossistema. Essa predisposição dos alunos 
em querer ter plantas no ambiente escolar torna-se um dado importante, consi-
derando a relevância delas em nosso meio e, principalmente, considerando-se que

“o que a criança é capaz de fazer hoje em colaboração será capaz de fazê-lo por si 
mesma amanhã […] Na idade infantil, somente é boa a instrução que vá adiante no 
desenvolvimento e arrasta a esse último […] O ensino deve orientar-se não ao ontem, 
mas sim ao amanhã do desenvolvimento infantil”. (VYGOTSKY, 2001, p. 241-242).

A importância de “ter ou cuidar de plantas” foi reconhecida por 70% ou 
mais dos alunos em todos os anos e por 75% ou mais em ambas as faixas etárias, 
conforme pode ser observado nos gráficos 9 e 10. Fazendo uma observação atenta, 
percebe-se claramente que a falta de interesse se destaca no 6º ano B, 7º e 8º ano, 
culminando com os alunos acima de 14 anos de idade.

Gráfico 9 – Valoração quanto a ter ou cuidar de 
plantas na percepção dos alunos por turma
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Gráfico 10 – Valoração quanto a ter ou cuidar de plantas 
na percepção dos alunos, conforme a idade
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Fonte: Nossos dados

Uma escola com arborização abundante e densa propicia qualidade ambiental 
para seus usuários, sendo esse benefício diferenciado em região semiárida. A iniciativa 
de manter plantas na escola pode estreitar o elo afetivo que existe na comunidade, 
fator esse que se faz necessário em qualquer ambiente, mas, principalmente, no 
escolar, onde se concentra uma quantidade elevada de jovens com realidades e 
culturas diferentes, gerando, muitas vezes, situações de empatia ou de conflitos.

De uma forma mais ampla, a presença da vegetação dentro dos centros urbanos 
é de extrema importância, pois quebra a artificialidade do meio, além de possuir papel 
primordial na melhoria de sua qualidade. A arborização urbana vem se tornando cada 
vez mais uma conduta requerida para a melhoria do microclima local, assim como 
para a diminuição da poluição, além do papel estético inerente ao seu próprio uso.

Fazendo um paralelo com a cidade, a arborização escolar e a ocupação de 
espaços ociosos dentro e no entorno da instituição, com plantas frutíferas ou 
ornamentais, contribuem significativamente na melhoria da qualidade de vida na 
escola, na qualidade do ar, ampliando a permeabilidade da água no solo e as árvores 
servindo como abrigo e alimentação para a avifauna urbana. A baixa quantidade 
de áreas verdes é um problema presente em muitas escolas, indicando uma falta 
de planejamento e refletindo diretamente na condição ambiental da comunidade, 
reduzindo, por vezes, as áreas de lazer (SZYMCZAK et al., 2012, p. 1501).
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As temáticas relacionadas ao meio ambiente estão diariamente nos meios 
de comunicação e quase sempre são abordadas de forma a responsabilizar os 
países pela poluição e aquecimento global. No entanto, a preservação ambiental 
depende da contribuição de todos os cidadãos, havendo a necessidade de uma 
conscientização global e de atitudes individuais para que possamos promover a EA.

Após a análise das respostas expressas nos gráficos 9 e 10, percebeu-se que 
os alunos se mostraram dispostos a ter ou cuidar de plantas na escola. Assim, em 
reunião com a coordenação e os monitores do Programa Mais Educação, decidiu-se 
pelo planejamento e aplicação de atividades para sensibilizá-los e contribuir 
na formação de princípios de cidadania. Pois acredita-se que será a partir da 
formação de uma consciência sobre nosso papel de cidadãos comprometidos 
com a preservação da natureza e de seus recursos que estaremos adotando uma 
postura compatível com os valores necessários à cidadania planetária e à melhor 
qualidade de vida para todos os seres do planeta Terra.

Os alunos participaram de oficinas sobre temas ambientais no período de 
agosto a novembro de 2014. Para isso os monitores pesquisaram textos e atividades 
relacionadas ao meio ambiente. As oficinas versaram sobre sensibilização ambien-
tal, durante as quais foi feita uma abordagem sobre a situação do nosso planeta 
e o quanto é importante cuidar dele. Isso baseado no pressuposto da relevância 
da sensibilização ambiental para os discentes e da importância do conhecimento 
cientifico para a construção de uma consciência de valores e de ética ambiental, 
envolvendo o respeito aos seres humanos e aos recursos naturais existentes, tanto 
em escala global como local. Os alunos foram conduzidos a refletir sobre as causas e 
consequências ambientais caso não seja mudado o modo de agir diante da natureza.

Como forma de incentivar a prática dos conceitos e princípios discutidos, os 
alunos participaram de aula de campo, mutirão e limpeza no entorno da escola. Houve 
a participação de professores e alunos e a mobilização de diretores e orientadores 
pedagógicos, o que deu maior visibilidade a essa atividade na escola. Acredita-se 
que os conteúdos abordados foram e são significativos para a realidade local e que 
têm relação com os conteúdos das diferentes disciplinas, o que possibilitou uma 
abordagem interdisciplinar (BRASIL, 2001, p. 105). Na culminância dessas atividades, 
os alunos apresentaram materiais didáticos por eles produzidos (fotos 2A e B).

No contexto de aprendizagem, deve-se refletir sobre a importância de 
sempre buscar unidade entre a teoria e a prática; de construir e reconstruir a 
teoria a partir de uma sequência de práticas refletidas criticamente, de modo 
que o processo e os resultados desse tipo de abordagem possam interferir nas 
práticas pedagógicas, que em seu curso levanta a necessidade de novas práticas, 
conforme sugere Brandão (2006, p. 42).
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Foto 2 – Trabalhos apresentados na culminância das oficinas 
pedagógicas. A – cartaz. B – mensagens sobre o meio ambiente

Nota: Imagem autorizada pelos responsáveis, conforme Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. 
Fonte: Araújo (2014)

Na culminância desse tipo de atividade, faz-se importante citar a relevância 
do professor interdisciplinar, pois este percorre as regiões fronteiriças flexíveis 
nas quais o “eu” convive com o “outro” sem abrir mão de suas características, 
possibilitando a interdependência, o compartilhamento, o encontro, o diálogo e 
as transformações. Esse é o movimento da interdisciplinaridade caracterizada 
por atitude ante o conhecimento (TRINDADE, 2008, p. 82).

A outra oficina versou sobre a importância de árvores e jardins no meio 
urbano, na qual os monitores explicaram que as plantas em geral proporcionam 
vários benefícios, seja na floresta ou no meio urbano. E como, nesse último, elas 
contribuem significativamente com suas características naturais, proporcionando 
muitas vantagens ao homem, seja bem-estar psicológico; melhoria do efeito 
estético e sombra para os pedestres e veículos; proteção em relação ao vento e 
redirecionamento dele; amortecimento do som, amenizando a poluição sonora; 
redução do impacto das águas das chuvas e do seu escorrimento superficial e 
auxiliando na redução da temperatura.

Na oficina sobre métodos de plantio e cultivo, os monitores orientaram 
que, antes de plantar as mudas, faz-se necessário tomar algumas precauções para 
garantir que a ação seja bem sucedida.

Por exemplo, a escolha do local, as condições de luminosidade, de irradiação 
solar, de umidade e o tipo de solo, além do fato de que algumas regras precisam ser 
respeitadas quanto ao plantio, como a importância de calcular o espaço entre as 
mudas levando em conta o crescimento das copas das árvores; a proporção entre 
o tipo de muda e o tamanho das respectivas covas e orientações para adubar e 
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regar adequadamente. Essas oficinas foram bastante interativas, pois além do 
caráter teórico e prático, os monitores dialogaram com os alunos, de maneira 
que estes se mostraram à vontade para tirar suas dúvidas.

Algumas das mudas doadas pelo horto da UFRN chegaram ao local do 
plantio apresentando alguns sinais de estresse hídrico (folhas murchas), devido 
ao tempo de transporte. Em função disso, optou-se por adiar por alguns dias o 
plantio para que as mudas se recuperassem. Enquanto isso, os alunos tiveram 
a oportunidade de se familiarizar com as espécies. Os monitores fizeram uma 
descrição minuciosa sobre cada uma delas, abordando detalhes da origem de 
cada espécie, suas características física, estética e terapêutica, o clima ao qual 
estavam adaptadas e o tipo de solo mais adequado para o seu desenvolvimento.

Chegado o momento do plantio, alunos e monitores se reuniram, analisaram 
o terreno dentro da escola e do entorno de seu anexo e definiram os locais onde 
deveria ser plantada cada muda. As tarefas foram divididas e executadas; enquanto 
um grupo fazia as covas, outro colocava adubo e água para só então um terceiro 
grupo retirar o saco das mudas e colocá-las no solo (fotos 3 A e B).

Praticamente todos os alunos que estavam presentes participaram do plantio; 
isso leva à reflexão sobre a importância de proporcionar vivências aos alunos, para 
assim permitir que a teoria e a prática ocorram num mesmo contexto. É impor-
tante e necessário proporcionar aulas fora da sala, em espaços físicos simbólicos, 
mentais e afetivos, diversificados e estimulantes. Sejam outros espaços da própria 
escola ou fora dela, como, museus e parques; ou naturais, como bosques, rios e 
lagos. Quando bem aproveitados no sentido pedagógico, esses lugares podem se 
converter em excelentes cenários de aprendizagem (CARBONELL, 2002, p. 88).

Foto 3 – Momentos do plantio. A – escolhas das mudas prontas 
para o plantio. B – crianças participam ativamente do plantio

Nota: Imagem autorizada pelos responsáveis, conforme Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. 
Fonte: Araújo (2014)
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O estudo sobre o meio ambiente se adequa bem a espaços não formais de 
ensino e contribui para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e 
atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com 
o bem-estar de cada ser humano e da sociedade, em níveis local e global. Para 
isso é necessário mais do que informações e conceitos, pois a escola é demandada 
para trabalhar com atitudes, formação de valores, ensino e aprendizagem de 
procedimentos (BRASIL, 1998, p. 187).

Como método de avaliação deste projeto, foram feitas entrevistas com três 
dos seis monitores do Programa Mais Educação e colaboradores das atividades 
aplicadas ao longo da execução do projeto. Essa estratégia permite ao sujeito 
discorrer e verbalizar seus pensamentos, tendências e reflexões sobre o objeto a 
ser avaliado e as respostas aos questionamentos são mais aprofundadas (ROSA; 
ARNOLDI, 2006, p. 31).

Ao se perguntar como os monitores avaliavam o impacto do plantio de 
árvores enquanto atividade de ensino, os três responderam que foi positivo 
e importante, já que os alunos puderam executar ações práticas dentro do 
ambiente escolar. Nesse contexto, cada aluno pôde aprender o significado social, 
cultural e ambiental do plantio de árvores, aplicar técnicas, incorporar conceitos, 
comunicar-se com os colegas e monitores, participar das ações, compartilhar, 
conviver. Enfim, o educar se fez em espaços emancipatórios, onde se torna 
possível o desenvolvimento da autonomia responsável, da subjetividade moral 
e da ética (ARROYO, 2008, p. 144).

Quando foi feita a indagação sobre o compromisso dos alunos com a rega 
e o cuidado com as mudas, a resposta obtida foi que a maioria dos participantes 
adotou uma postura de cuidar das mudas. Já com relação à assiduidade dos alunos 
nas oficinas de horta, os monitores ressaltaram o fato de terem tido pouco tempo 
para avaliar melhor esse item, bem como a assiduidade dos alunos ao programa 
como um todo, já que após o plantio das mudas, o tempo de acompanhamento 
das atividades subsequentes foi exíguo. Esse curto espaço para a avaliação do 
processo se deu em função de as atividades do Programa Mais Educação terem 
sido finalizadas de forma antecipada, por problemas burocráticos.

Mesmo assim, de modo consensual, os monitores avaliaram que as atividades 
foram proveitosas. Eles explicaram que, dentre outras coisas, elas possibilitaram 
uma melhoria no comportamento dos alunos, contribuindo para que eles assumis-
sem compromisso com o meio em que vivem; o compromisso é aqui representado 
pelo cuidado com as mudas. Dessa forma, indicam que o ensino contextualizado é 
um importante meio de estimular a curiosidade e fortalecer a confiança do aluno, 
assim como traz a possibilidade dele ter consciência sobre o meio que o cerca.
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Por último, foram solicitadas aos monitores sugestões para atividades 
futuras, ao que responderam que esse tipo de atividade poderia ser desenvolvida 
com maior antecedência no período letivo da escola, de modo que permitisse 
ter mais tempo para acompanhar o processo e avaliar os resultados com mais 
objetividade.

Considerações finais
Ao final deste trabalho, emergem algumas certezas e muitas inquietações. 

Certamente os objetivos iniciais foram atendidos; acredita-se que a dinâmica 
das ações proporcionou momentos de aprendizagem construída e vivenciada 
coletivamente por alunos, monitores e professores, nos quais a teoria e a prática 
se encontraram.

O que inquieta é perceber que apenas os primeiros passos parecem ter 
sido dados na trajetória da temática ambiental, pois, nas turmas, esta não tem 
sido trabalhada com a frequência necessária. Também inquieta o fato de que, 
por algum motivo, alguns alunos ao longo do tempo na escola vão deixando 
de se importar com o meio ambiente. E, apesar de grande parte desses alunos 
revelar que sonha com a escola mais arborizada, pouco está sendo feito nesse 
sentido.

Muitos dos adolescentes que participam das atividades aqui propostas e 
executadas gostariam de ter um ambiente escolar harmonioso; para muitos, esse 
sonho representa um refúgio do ambiente doméstico permeado por agressões, 
drogas e abuso sexual. Trata-se de uma tentativa de criar o seu próprio espaço, 
um espaço agradável.

A escola precisa integrar-se na vida desses jovens como uma alternativa 
positiva de inovação e de elevação da autoestima individual e do grupo. É certo 
que as atividades realizadas configuram-se uma ação pontual, mas que pode 
ser ampliada e fortalecida, pois é a soma de pequenas ações que geram grandes 
resultados.

Vale refletir, por fim, que embora se deva lutar por macrossoluções, as 
quais correspondem aos níveis de governo, empresas e entidades sociais de 
grande porte, a preocupação de cada ser humano, na qualidade de sujeito na 
sociedade, deve ser buscar as soluções que estão ao seu alcance e que são rela-
cionadas à sobrevivência e uma melhor qualidade de vida. Isso pode ser dito de 
diversas formas, por exemplo, o slogan “pensar globalmente e agir localmente” 
ou, simplesmente, saber vincular os problemas ambientais às suas soluções para 
a vida cotidiana.
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Apêndice A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA ESCOLAS SUSTENTÁVEIS ESCOLA MUNICIPAL FELIPE ANDRÉ  

BEZERRIL SOUTO

RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES

IDADE SEXO TURMA TURNO

1º COMO VOCÊ QUALIFICA SUA ESCOLA?

Ruim ( ) Regular ( ) Boa ( ) Ótima ( ) Não me interessa ( )

2º OS PROBLEMAS AMBIENTAIS ESTÃO CADA VEZ MAIS DISCUTIDOS NA SOCIEDADE. 
O QUE VOCÊ ACHA SOBRE ESSES ASSUNTOS?

Indispensável ( ) Importante ( ) Pouco importante ( ) Indiferente ( )

3º SUA ESCOLA COSTUMA TRABALHAR COM TEMATICAS AMBIENTAIS?

Sempre ( ) Às vezes ( ) Quase nunca ( ) Nunca ( )

4º NA SUA ESCOLA EXISTEM ÁRVORES, PLANTAS OU HORTAS?

Muitas ( ) Poucas ( ) Nenhuma ( ) Não tenho conhecimento ( )

5º AS PLANTAS E FLORES PODEM DE ALGUMA FORMA MELHORAR O AMBIENTE 
ESCOLAR?

Com certeza ( ) Não é relevante ( ) Não sei dizer ( ) Não me interessa ( )

6º VOCÊ GOSTARIA DE TER OU CUIDAR DE PLANTAS DENTRO DA SUA ESCOLA?

Com certeza ( ) Não é relevante ( ) Não sei dizer ( ) Não me interessa ( )
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APÊNDICE B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA ESCOLAS SUSTENTÁVEIS ENTREVISTA COM MONITORES DO PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE ANDRÉ BEZERRIL SOUTO

ROTEIRO DE ENTREVISTA
NOME:

OFICINA:

1 – Como você avalia o impacto da atividade do plantio de árvores em relação 
aos alunos?

2 – Em sua opinião, houve compromisso com a rega e o cuidado, por parte dos 
alunos?

3 – Após o plantio, houve mudança na assiduidade do programa?

4 – Você acredita que o plantio de árvores contribuiu no aprendizado dos alunos? 
Exemplifique.

5 – Com o plantio, você acredita que houve melhoria no comportamento dos alunos 
na relação com os monitores, com os colegas ou com o ambiente?

6 – Enquanto monitor e participante, como você avalia essa atividade? Explique.

7 – Você sugere alguma mudança ou tem alguma observação a fazer referente à 
atividade desenvolvida?
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Capítulo 5  
Transformando lixo em horta: estudo 

de caso no ambiente escolar
Andreza Rodrigues Medeiros Magalhães 

Aylana Layssa Medeiros Borges 
Thaisa Accioly Souza

Introdução

A educação ambiental (EA) pode ser entendida como um processo que busca 
desenvolver uma população consciente e preocupada em relação às questões 
ambientais e problemas associados, apta e compromissada para trabalhar, de 
forma individual ou coletiva, na busca de soluções para problemas que existam 
ou para a prevenção dos que venham surgir (BRASIL, 1995). Essa vertente da edu-
cação é encarada como fundamental para a formação de um cidadão responsável. 
Atualmente, apresenta-se como uma alternativa de incentivo à discussão de 
assuntos referentes aos recursos naturais no ambiente escolar.

Ainda nessa perspectiva, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), preconiza a per-
tinência de compreender o ambiente natural e social, suas interações e valores 
associados. Por meio desses conhecimentos, crianças, jovens e adultos podem 
passar a compreender o ambiente de forma global, ter consciência de sua impor-
tância e desenvolver habilidades e atitudes que auxiliem na construção de uma 
sociedade mais sustentável. Nesse sentido, o papel do educador torna-se algo de 
fundamental importância: ele deve auxiliar aos alunos a construir conhecimentos 
a fim de assumir posições críticas e afinadas com os valores referentes à proteção 
e melhoria do meio ambiente (BRASIL, 1996).

De acordo com Rodrigues e Freixo (2009), comportamentos considerados 
“ambientalmente corretos” devem ser aprendidos no cotidiano da vida escolar, 
pois, além de contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, a escola é o 
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espaço social e o local onde o aluno dará sequência ao seu processo de socialização. 
Dessa forma, acredita-se que um espaço como esse representa um lugar dinâmico 
de construção de conhecimentos diversos. Nesses ambientes, Carvalho (1998) 
enfatiza ainda sobre a necessidade de incorporar a dimensão interdisciplinar 
quando da realização de atividades de EA pelos educadores. Travassos (2006, p. 59) 
corrobora com esta afirmação e complementa:

Colocar no programa a Educação Ambiental como tema a ser tratado de maneira 
isolada e relacionando apenas com as disciplinas de biologia e geografia não é a 
forma mais correta de abordar a educação para o meio ambiente. Essa tem que ser 
praticada no dia a dia da escola, para que possa ser levada também para fora da 
mesma e para o ambiente de cada indivíduo. 

Ainda aprimorando a prática docente, não é possível separar a leitura do 
mundo da escrita dele, isto é, não se aprende apenas com a teoria: é preciso ir além. 
Nesse sentido, práticas relacionadas à EA colaboram com a participação ativa dos 
estudantes nos processos de aprendizagem, representando importante elemento 
para a compreensão prática e conceitual dos assuntos relacionados (BRASIL, 2001; 
FREIRE, 2001). Assim, se entende ser, não apenas possível, mas também de grande 
importância, trabalhar a EA de forma lúdica, envolvendo teoria e prática e em 
diferentes disciplinas.

Uma forma viável para tanto poderia ser representada pela criação de uma 
horta no ambiente escolar: de modo coletivo e reutilizando materiais que seriam 
descartados, os educandos passam a adquirir conhecimentos operacionais diversos, 
bem como teóricos. A partir de uma pergunta focal como “de que modo seus hábitos 
alimentares podem ser modificados para melhor?”, é possível desenvolver uma série 
de atividades que auxiliem no desenvolvimento de diferentes valores que os aproxi-
mem do meio ambiente e natureza e desenvolvam ainda habilidades de expressão de 
conhecimentos, trabalho em grupo e socialização, entre outras diferentes atividades 
de ensino-aprendizagem, conforme Morgado e Santos (2009, p. 9) explica:

A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita 
o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e 
alimentar unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo 
de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho 
coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos.

As múltiplas aprendizagens associadas a essa atividade escolar pode estimular o 
educando a realizar uma leitura de mundo de forma ativa, permitindo que eles tenham 
conhecimentos necessários para melhorar seus hábitos alimentares, possibilitando 
uma melhor aceitação, especialmente por parte das crianças quanto ao consumo 
de verduras e legumes. Estimula, ainda, um pensar sobre o respeito e o cuidado que 
se deve ter com o meio ambiente e seus recursos ainda disponíveis. De acordo com 
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Barbosa (2008), por meio da construção de uma horta em ambiente escolar, é possível 
viabilizar e direcionar estudos, pesquisas, debates e atividades sobre as questões 
ambiental, alimentar e nutricional, além de estimular o trabalho pedagógico dinâmico, 
participativo, prazeroso, inter e transdisciplinarmente, proporcionando descobertas 
e gerando aprendizagens múltiplas. Assim, permite-se ao aluno não apenas construir, 
mas também revelar e transformar ou reafirmar seus conhecimentos.

A criação de novos espaços pode possibilitar não apenas um atrativo aos 
alunos, mas também um local no qual os educadores possam trabalhar de maneira 
mais interativa. E, apesar da limitação física e financeira encontrada no cotidiano 
de diferentes escolas, esse trabalho intenciona demonstrar que é possível construir 
um espaço alternativo de aprendizagem utilizando recursos de baixo custo por meio 
da reutilização de materiais e cooperação entre indivíduos da comunidade escolar.

Diante do exposto, este capítulo apresenta atividades que foram desenvolvidas 
em uma escola pública, com os alunos do 5º ano do ensino fundamental I. O objetivo 
foi a construção de uma horta no ambiente escolar para promover a aquisição de 
conhecimentos e valores que contribuirão para a sensibilização ambiental dos 
alunos, bem como toda a comunidade escolar. Como objetivos específicos, inten-
cionou-se: a) sensibilizar os alunos sobre a diversidade de materiais que podem 
ser reutilizados; b) incentivar a criatividade para a transformação do resíduo 
sólido que viria a ser descartado em objetos úteis; c) construir uma horta com os 
materiais confeccionados a partir do que foi reaproveitado e; d) monitorar a horta 
e compartilhar com a comunidade escolar os resultados obtidos por meio dela.

Desenvolvimento
Este trabalho é de caráter qualitativo, uma vez que a proposta de estudo 

em questão intencionou descrever processos e ações feitos, a fim de atingir um 
objetivo. Dentre os dados qualitativos estão incluídos também as informações 
não expressas em palavras, como pinturas, fotografias e desenhos (TESCH, 1990), 
ferramentas que foram utilizadas para atingir os objetivos específicos deste estudo. 
Explica-se ainda que o estudo se enquadra no tipo de pesquisa participante, já 
que ela permite a realização de uma intervenção na realidade social.

Este estudo foi realizado na Escola Estadual “Pedro Severino Bezerra”, 
localizada no município de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. A escola 
possui as modalidades de ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e fundamental II (6º 
ao 9º), nos turnos matutino e vespertino. Os participantes da construção da horta 
foram os 31 alunos do 5º ano, cuja idade variava entre 10 e 12 anos. A escolha da 
turma motivou-se pelo fato de que uma das autoras deste trabalho, que desenvolveu 
as suas ações práticas, era professora vigente desta instituição escolar.



As atividades de EA desenvolvidas com a turma foram previamente planejadas 
e seguiram uma sequência lógica, a qual partiu de discussões para introdução 
do tema EA, meio ambiente, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos até o 
momento de pesquisa e efetiva construção da horta. O plano de trabalho elaborado 
e efetivamente desenvolvido totalizou 11 atividades distribuídas em 16 aulas de 
50 minutos cada e está apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Atividades, conteúdos e metodologia desenvolvidos

Atividade Conteúdo Metodologia

1 – Dicionário de 
meio ambiente 
de A-Z

Introdução à EA.
Nomes e significados mais utilizados 
na educação ambiental como ativi-
dade de aprendizagem e fixação.

2 – Formando 
Cidadãos I

Introdução sobre reu-
tilização e reciclagem 
de resíduos sólidos.

Leitura coletiva, discussão, confecção 
de lixeiras utilizando caixas de papelão 
para realização da coleta seletiva.

3 – Formando 
Cidadãos II

Composição do lixo – o 
que produzimos e os 
problemas relacionados.

Leitura coletiva, apresentação sobre o 
tema por meio de slides e discussão.

4 - Cuidando 
do mundo

Meio ambiente, uti-
lizando como base 
literatura infantil.

Leitura, discussão e atividade de fixação.

5 - Charadinhas 
de natureza Meio ambiente. Jogo de perguntas e respostas, oral-

mente, por meio de charadas.

6 – Xote Ecológico Problemas ambientais.

Audição e interpretação da música 
“Xote ecológico” de Luiz Gonzaga, 
discussão dos problemas ambientais 
abordados e atividade de fixação.

7 – Eco-vídeo Meio ambiente, fauna, 
preservação e conservação.

Exibição do filme Rio, dirigido por Carlos 
Saldanha, discussão e atividade de fixação.

8 - Elaborando 
a horta

Construção de canteiros 
com materiais reutilizá-
veis: maneiras de construir 
e materiais utilizados.

Pesquisa na internet e escolha do local 
na escola para a construção da horta.

9 – Eco-palestra Técnicas de plantio. Palestras com um técnico agrícola e visita 
ao local onde a horta foi desenvolvida.

10 – Momento 
da dúvida

Horta: execução e 
prática na teoria.

Elaboração e aplicação de ques-
tionários com dúvidas dos alunos 
à Associação das Horteiras.

11 – Construindo 
a horta

Construção efe-
tiva da horta.

Construção efetiva da horta com auxílio de 
alunos, professores e comunidade escolar.

Fonte: Nossos dados
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Durante a primeira atividade realizada, o “Dicionário de meio ambiente 
de A-Z”, houve um esforço da professora em buscar e elencar materiais que 
pudessem contribuir para a sensibilização dos alunos quanto ao que seria EA, 
a fim de familiarizá-los com ensinamentos voltados para o cuidado com o meio 
ambiente e o uso dos recursos naturais pelo homem. Durante a aula, discorreu-se 
sobre termos e significados mais utilizados na EA e foi possível observar que a 
maior parte dos alunos ainda não os conheciam. Nesse caso, o passo seguinte 
foi propor aos alunos a formação de grupos, para que juntos eles procurassem 
no dicionário o significado de certos termos. Feito isso, os alunos elaboraram 
um cartaz com os nomes e significados de determinadas palavras, como: meio 
ambiente; reserva ecológica; agrotóxico; compostagem; desmatamento; fotos-
síntese, dentre outros. Para fixação da aprendizagem construiu-se, em conjunto, 
um cartaz com diversos dos termos pesquisados. Ele foi afixado no mural da 
escola a fim de compartilhar os primeiros conhecimentos adquiridos para toda 
a comunidade escolar (Figura 1).

Figura 1 - Parte do “Dicionário do Meio Ambiente 
de A-Z”, elaborado pelos alunos

Fonte: Magalhães (2014)

Na segunda atividade, realizou-se a leitura e discussão do texto “Reciclagem 
e Reaproveitamento”, a fim de que os alunos saibam da importância dessas ações, 
principalmente no tocante à redução dos resíduos sólidos gerados e comumente 
descartados indevidamente. Para finalizar esse momento, foram construídos cestos 
coletores a partir de caixas de papelão para iniciar a ideia de coleta seletiva nas 
salas, as quais ainda não haviam qualquer separação do lixo produzido.

Quatro cestos identificados foram produzidos (figuras 2a e 2b). A intenção foi 
fazer com que os alunos tivessem uma iniciativa para diminuir a poluição ambiental 



Escolas sustentáveis: reflexões e ações (Vol. 2)

102

e aumentar a quantidade de material reaproveitado. Finalizada a construção desse 
material, os alunos percorreram de sala em sala, visitando as demais turmas, 
apresentando o trabalho realizado e explicando o intuito do mesmo. Buscou-se, 
nesse momento, estimular e/ou sensibilizar alunos e a comunidade escolar para 
tomarem iniciativas semelhantes. Foi orientado aos alunos que podiam ainda trazer 
objetos recicláveis de casa que iriam para o lixo, com intuito que posteriormente 
eles fossem reaproveitados para a construção da horta.

Figuras 2a e 2b – Construção de coletores para 
destinação de resíduos recicláveis

Fonte: Magalhães (2014)

Durante a terceira atividade os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 
diferentes tipos de resíduos e sua correta destinação, considerando um local onde 
há um sistema de coleta seletiva já implantada e funcionando em todas as suas 
etapas. Para fixação da aprendizagem, um exercício de associação de imagens de 
diferentes resíduos com a sua correta destinação (incluindo os coletores construídos 
na aula anterior) foi aplicado.

Sobre a coleta seletiva e os tipos de resíduos, é importante elucidar que os 
discentes tinham certo conhecimento, mas alguns desses demonstraram que não 
sabiam da possibilidade do reúso. Logo, com a realização dessa atividade, os alunos 
passaram a ter um olhar diferente e perceberam que existem materiais que não 
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precisam ser jogados fora, pois podem ser reaproveitados e reutilizados, cabendo 
a eles próprios, para tanto, o papel de agentes transformadores dessa realidade.

Na sequência, a quarta atividade foi realizada utilizando-se um gibi (da 
Turma da Mônica, com o tema “cuidando do mundo”) e permitiu aos alunos 
conhecerem alguns problemas ambientais e ações que poderiam representar uma 
forma para amenizá-los. Esse foi um momento de leitura coletiva e permitiu que 
todos compartilhassem o que entenderam e dessem um exemplo de uma ação 
que poderia ser feita para cuidar do seu meio. Nesse momento, solicitou-se que 
os alunos, individualmente, fizessem um desenho e elaborassem uma frase que 
representasse o meio ambiente para si. Aqui, o intuito foi que eles criassem um 
laço de identificação pessoal com o meio ambiente, uma base de responsabilidade, 
já que é dele que o homem retira seu próprio sustento.

Na quinta atividade trabalhou-se com charadas sobre a natureza, sendo 
um momento de intenso envolvimento e diversão, bastante gratificante para os 
alunos. De forma lúdica, dinâmica e interativa, foi possível construir e aprimorar 
conhecimentos e curiosidades relacionadas ao meio ambiente de forma geral, 
especialmente que é preciso cuidar e manter o que a natureza oferece para o ser 
humano e para as demais espécies.

Na sexta atividade, utilizou-se a música “Xote ecológico”, de autoria de Luiz 
Gonzaga, para apresentação e posterior discussão de problemáticas ambientais. 
O xote foi uma das atividades que despertou a atenção dos alunos, pois a música 
relata de forma lúdica a realidade do planeta. Além do mais, por meio de dese-
nhos, cada aluno fez sua própria interpretação do que entenderam sobre a letra 
da música, demonstrando o que compreenderam ser um problema na utilização 
indevida dos recursos oferecidos pela natureza.

Na sétima atividade fez-se uso da sala de vídeo, onde foi exibido o filme 
Rio. Por meio dele, os alunos puderam conhecer um pouco sobre a vida de alguns 
animais que estão entrando em extinção e o quanto são incoerentes certas formas 
de tratamento voltadas para os animais – inserimos aqui conceitos de preservação 
e conservação, além de voltarmos ao alcance dos impactos causados pelo homem. 
Finalizado o filme, solicitou-se que os alunos desenhassem a parte do filme que 
mais gostaram, com intuito que tais ilustrações fossem expostas no mural da sala 
de aula. Ao final, percebeu-se que esse tipo de atividade é de extrema importância 
para a aprendizagem dos educandos, pois eles incorporam os conhecimentos de 
forma mais rápida, e de maneira mais interativa. Após o desenvolvimento das 
atividades, os alunos mostraram-se conscientes de que a vida depende do meio 
ambiente e que o meio ambiente depende da forma como o ser humano o trata. 
Destaca-se que o filme apresentado foi impactante para muitos dos alunos, pois a 
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grande maioria não sabia da proibição de criar determinadas espécies de pássaros 
em gaiolas – elemento da cultura sertaneja, sendo comum na região. 

As aulas práticas que serão posteriormente descritas foram os momentos mais 
esperados pelos alunos. Elas proporcionaram não só momentos de descontração, 
mas de muita aprendizagem, tanto no que se refere ao meio ambiente, quanto em 
se tratando do convívio social, já que os alunos puderam sentir e/ou aprender sobre 
a importância de um trabalho em equipe. Durante a oitava atividade, fez-se uso 
da internet para pesquisar hortas já existentes em outras instituições de ensino. 
E após a pesquisa, cada aluno pode dar sua opinião a respeito do que seria mais 
adequado para a realidade da escola à qual eles frequentavam. Na sequência, 
passou-se ao momento de verificar um espaço na instituição de ensino para a 
criação de uma horta e, por fim, houve uma discussão com o grupo para que 
houvesse uma decisão que respeitasse as diferentes opiniões e pontos de vistas.

Para efetivação da nona atividade, recebeu-se a visita de um técnico agrí-
cola. Esse momento foi de extrema importância para a criação da horta, pois 
o técnico sanou várias dúvidas e apresentou os tipos de vegetais poderiam ser 
plantados naquele local, além de dar orientações para reaproveitar materiais que 
são comumente descartados como lixo pelas pessoas, e que poderiam ser úteis 
para construção da horta. Já a décima atividade foi uma visita à Associação das 
Horteiras de Santa Cruz (Figura 3). Na visita ao local, os alunos ficaram encantados 
ao vislumbrar diferentes tipos de vegetais. Conheceram sobre a importância de 
comer hortaliças produzidas sem agrotóxicos e como poderiam desenvolver a 
horta não só na escola, mas em suas próprias casas. Por fim, sanaram mais dúvidas 
sobre como plantar, tais como os tipos de solo mais adequados e algumas formas 
de prevenções contra pragas no que concerne ao plantio de hortaliças.

Figura 3 – Visita à Associação das Horteiras de Santa Cruz/RN

Fonte: Magalhães (2014)
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Durante a realização das atividades na escola, ouviam-se relatos de alguns 
alunos que desenvolveram hortas em suas casas e outros que ensinaram aos pais e 
familiares a fazerem a separação do lixo de modo a contribuir para a coleta seletiva. 
Dessa forma, é possível observar que os alunos atuaram como multiplicadores do 
conhecimento e, porque não, agentes de EA.

Para a enésima atividade, a construção da horta, criou-se uma comissão 
em que cada participante tinha uma função, para que todos participassem direta 
ou indiretamente. Utilizou-se, para a delimitação dos canteiros, garrafas de 
politereftalato de etileno (PET) que foram depositadas e então retiradas dos 
coletores colocados na sala de aula (Figura 4a). Alguns pneus foram doados por 
componentes da comunidade escolar (Figura 4b). Para fins estéticos, todos os 
materiais foram previamente coloridos antes de serem de fato utilizados. Foram 
plantadas sementes de quiabo, hortelã, coentro e cebolinha, além da manutenção 
de plantas com flores que já haviam no local para ornamentação do ambiente.

Figura 4 – Construção de canteiros (A) com detaque 
para os materiais utilizados na horta (B)

Fonte: Magalhães (2014)
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Durante o desenvolvimento dessa atividade, observou-se que muitos alunos 
já tinham certo conhecimento das ações que deveriam ser desenvolvidas e estar 
realizando na prática o que foi trabalhado durante todas as etapas anteriores 
foi um dos momentos mais prazerosos para eles. Estiveram sempre motivados, 
interessados e demonstravam-se ansiosos para ver os resultados. Entretanto, é 
pertinente esclarecer que durante o processo para manutenção da horta, alguns 
entraves acabaram prejudicando o entusiasmo dos alunos.

Dentre os entraves, a não disponibilidade de alguns integrantes da comuni-
dade escolar de contribuir para a manutenção da horta de, gerou o uso de expressões 
desmotivadoras. Foi necessário remeter à direção da escola para solicitar que ela 
requisitasse formalmente a contribuição dos funcionários da escola, de modo 
geral, para o trabalho que estava sendo realizado. Este trabalho careceu no sentido 
de sensibilizar não apenas os alunos envolvidos, mas toda a comunidade escolar 
quanto à preservação ambiental e a necessidade de atitudes conscientes, não só 
no interior da escola, como fora dela. Contudo, mesmo diante das dificuldades é 
possível ver nas figuras 5 e 6 a transformação do espaço, ocasionado pela horta.

Figura 5 – Antes (a) e depois (b) da construção da horta na escola

Fonte: Magalhães (2014)
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Figura 6 – Desenvolvimento de plantas e flores na horta construída

Fonte: Magalhães (2014)

Perante o exposto, entende-se que a participação de todas as pessoas que 
compõem o ambiente escolar pode ser um fator que define o sucesso ou insucesso, 
considerando as discussões e práticas sobre as questões ambientais. Segundo 
Rocha (2009), em seu trabalho intitulado “Aprendendo com a horta”, tem-se como 
importante a participação de todas as pessoas e/ou funcionários, uma vez que 
tal atividade deve ser uma estratégia de aprendizado para todos. Desse modo, 
quando se tem todos os grupos envolvidos pode-se estabelecer conexões com 
diferentes conhecimentos e disciplinas, e a horta, nesse caso, transforma-se em 
um ambiente em que é possível trabalhar a troca de conhecimentos e também a 
interdisciplinaridade, além de formar cidadãos que futuramente estarão aptos ao 
trabalho em grupo, e conscientes para contribuir com um mundo mais sustentável.

Diante disso, ressalta-se que resultados positivos, em qualquer que seja o 
ambiente, irão aparecer de forma mais efetiva quando as pessoas passarem a ser 
mais atuantes e cooperarem entre si para o bem maior. E para que isso aconteça 
é preciso que haja uma transformação no que se refere à forma de se relacionar 
e interagir com o meio ambiente, em sua forma mais ampla e completa possível, 
considerando os meios sociais, econômicos, políticos, culturais, dentre outros. 
Neste sentido, a EA é uma base importante para atingir esse objetivo e, assim, 
formar cidadãos responsáveis.
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Considerações finais
A horta e o uso dos materiais reutilizáveis possibilitou o desenvolvimento 

de diversas atividades pedagógicas no que se refere à EA. Além disso, permitiu 
unir a teoria e a prática, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem como 
forma de intervenção no dia a dia da sala, transformando as aulas muitas vezes 
consideradas chatas pelos alunos, em aulas dinâmicas, interativas e prazerosas 
sem grandes esforços, nem custos financeiros. 

De modo geral, as atividades foram aceitas com entusiasmo pelo alunado, pois 
além deles terem se divertido durante a realização, pode-se promover a ludicidade 
por meio de novos conteúdos, demonstrando sempre a importância do cuidado 
com o meio ambiente. A partir dos trabalhos feitos em grupo, especialmente na 
construção da horta, os alunos tornaram-se mais solidários, mais responsáveis 
e acabaram estabelecendo desde cedo relações saudáveis não só com o meio 
ambiente, mas entre si como cidadãos. De outro modo, isso significa que certos 
valores humanos foram enfatizados.

Apesar de não ter tido uma aceitação pela comunidade escolar, a horta 
trouxe resultados positivos. Não foi possível alcançar resultados mais efetivos 
e mais rápidos, em razão do entrave com os funcionários da instituição que se 
negavam em contribuir e apoiar o projeto. Ainda por isso, não houve a inserção 
dos conteúdos nas demais disciplinas, porém, foi possível trabalhar diferentes 
conceitos com a turma em questão. E, ainda assim, obtiveram-se ganhos positivos 
e os objetivos foram alcançados.

Portanto, acredita-se que estudos desse tipo devem ter sua realização 
incentivada, de forma a estimular o contato das crianças e/ou jovens com o meio 
ambiente, a partir de atividades teóricas e práticas e ainda alternativas, como 
reciclagem (de material orgânico), reutilização, entre outras, uma vez que por meio 
delas torna-se possível entusiasmar os discentes na busca pelo conhecimento. O 
trabalho tornou-se gratificante por ter sido possível constatar como as crianças 
aceitaram e se empenharam para que resultados efetivos fossem alcançados. Isso 
é algo que trouxe um ganho que será levado por toda vida.

No mais, a sistemática e o desenvolvimento das atividades podem servir 
como base para outros educandos, auxiliando-os no enriquecimento da sua prática 
docente, demonstrando-os que é possível inserir a EA em suas disciplinas de forma 
eficiente e dinâmica. Serve também como inspiração para que não desistam de 
transformar o mundo em algo melhor, sempre.
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Capítulo 6  
Construção de uma horta escolar 

com material de reúso em uma escola 
pública de Serra Caiada/RN

Emerson Ribeiro de Azevedo 
Antônio Lázaro Vieira Barbosa Junior

Introdução

No Brasil, o debate acerca da alimentação das pessoas tem sido frequente, já 
que esse assunto permeia várias vertentes da nossa sociedade e ocorre em diversas 
situações, sobretudo as de caráter social. Vão do acesso e obtenção de alimentos 
entre as diferentes classes sociais até os costumes regionais de alimentação, 
especialmente as questões concernentes à educação alimentar. Essa conjuntura 
aponta para o fato de que muito se avançou, mas muito precisa ser feito no sentido 
de garantir que as pessoas, especialmente as de menor poder aquisitivo, possam 
gozar do direito à alimentação digna e de qualidade e, em quantidade suficiente. 
Dessa forma, as populações conseguirão reagir a esse cenário de desequilíbrio que 
resulta em desnutrição e que afeta diretamente a qualidade de vida, principalmente 
em relação à saúde e ao desenvolvimento físico e psíquico.

Essa discussão está presente no manual de atendimento da criança com 
desnutrição grave em nível hospitalar, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), que 
aponta que a desnutrição foi, e ainda é, um dos fatores que contribuem de forma 
expressiva para mortalidade infantil em nosso país. Mesmo que esses números 
tenham apresentado decréscimo, ainda são muito alarmantes e necessitam de 
ações mitigadoras para combatê-los, pois, enquanto os indicadores da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em termos globais são inferiores a 5%, no Brasil se chega 
à taxa de 20%, o que justifica qualquer ação que torne esse cenário mais ameno.

Conforme apontam os dados, a desnutrição ainda afeta de forma preocupante 
o Brasil em função dos indicadores estarem muito acima do percentual considerado 
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aceitável pela OMS. Torna-se evidente a necessidade de medidas urgentes, que 
acorram em diversas frentes, uma vez que os fatores que contribuem para tal 
cenário surgem em decorrência de razões que emanam principalmente de uma 
injusta distribuição de renda, que, por conseguinte, resulta em sérios danos ao 
processo de desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. Nessa conjuntura, as 
mais carentes se encontram em uma situação de insegurança majoritária, conforme 
alguns estudos. Segundo Silva e Santos (1998), uma alimentação equilibrada e 
balanceada é ingrediente fundamental para o desenvolvimento físico, psíquico 
e social das crianças.

Portanto, de acordo com essa afirmação, fica evidente que há uma ligação 
intrínseca entre o desenvolvimento cognitivo e a nutrição do indivíduo. Diante desse 
contexto, surge então a necessidade de instituição de algumas políticas públicas, 
a fim de mitigar os reflexos degradantes da desnutrição. É o caso, por exemplo, da 
Lei nº 11.974, de 6 de julho de 2009, e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 
que dispõem sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 
básica. A premissa da lei é de repassar os recursos às instituições de ensino para 
que sejam adquiridos alimentos produzidos na própria comunidade, respeitando 
os hábitos alimentares regionais, promovendo também a economia local.

Outro caso, ainda mais específico, é o da Resolução nº 26, de 17 de julho de 
2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que discorre 
especificamente sobre o atendimento da alimentação escolar dos alunos da rede 
básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (BRASIL, 2013). Essa 
resolução tem como propósito fundamental colaborar com o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de melhores 
hábitos alimentares que sejam mais saudáveis – oferecendo refeições que cubram 
suas necessidades nutricionais durante o período das aulas.

Essa resolução torna claro também que o desenvolvimento das crianças 
não é pertinente apenas à questão cognitiva, deve-se, além disso, aos fatores 
biopsicossociais. É imperativo que se compreenda que tais fatores têm implicação 
direta sobre o desenvolvimento das pessoas, tornando visível a ideia de que não 
basta somente que o sujeito seja inserido num sistema de ensino eficaz, em sua 
proposição pedagógica; mas que esteja em uma escola que agregue as condições 
necessárias para que ocorra o pleno desenvolvimento daqueles nela envolvidos, 
o que inclui boas condições pedagógicas, sociais, nutricionais, dentre outras.

Como não são apenas os fatores socioeconômicos os causadores da desnutri-
ção, outro espectro presente nesse contexto precisa ser trazido à tona: a educação 
alimentar ou sua ausência, que provoca tanto desnutrição, quanto obesidade. 
Logo, para que se imprima uma nova dinâmica a essa conjuntura, é indispensável 
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o comprometimento e participação de todos os envolvidos nesse cenário: profes-
sores, funcionários e pais, uma vez que é na convivência com os adultos que as 
crianças desenvolvem seus hábitos alimentares. Com a participação da família, 
certamente a missão de reformular os costumes dessas crianças será facilitada.

Várias estratégias têm sido utilizadas para superar essas dificuldades ou, na 
pior das hipóteses, minimizá-las. Uma delas é oferecer às crianças uma alimen-
tação mais adequada na própria escola, dando-lhe a possibilidade de consumir 
alimentos que contribuam para o suprimento de suas necessidades nutricionais. 
Um exemplo disso são as hortaliças que contém vitaminas, sais minerais e fibras, 
tão importantes para alimentação humana, o que consequentemente resulta em 
ganhos para o processo de crescimento e/ou desenvolvimento dos alunos.

Fundamentado nessa realidade, foi idealizado o projeto Horta na Escola que 
surgiu com a proposição não de pôr fim ao problema, mas de contribuir de forma 
significativa nesse processo, cooperando com o aprendizado e alimentação dos 
alunos; seguindo os princípios e fundamentos pertinentes às bases ideológicas da 
educação ambiental (EA) que estão presentes nas Diretrizes Curriculares da Educação 
Ambiental (BRASIL, 2012), em seu artigo 3º. Esse artigo baseia-se na sustentabilidade 
e na responsabilidade global e define que seus conceitos devem ser construídos na 
perspectiva de desenvolver habilidades, atitudes e valores sociais; o cuidado com a 
comunidade de vida; a justiça e a equidade socioambiental; a proteção do ambiente 
– o que indica o amplo campo de atuação da EA – em meio à sociedade.

Seguindo os princípios da EA, a horta escolar tem, dentre os seus objetivos, 
ensinar como se produzirão alguns alimentos e como eles serão oferecidos aos 
alunos, além de como esses alimentos irão contribuir para o fortalecimento 
nutricional desses indivíduos. Sobretudo, a horta escolar pode funcionar como 
lugar de aplicação prática para os conteúdos da sala de aula, o que permitiria aos 
alunos e professores atribuir maior significação aos conteúdos trabalhados em 
seu dia a dia escolar. Isso resultaria no desenvolvimento de diversas habilidades, 
como trabalho em equipe, cooperação, senso de pertencimento e responsabilidade, 
que podem acrescentar ao seu desenvolvimento escolar.

Outro fator a ser considerado é que os produtos oriundos da horta escolar 
não serão comercializados, logo, poderão contribuir na redução dos custos da 
instituição com a aquisição desses itens; além da garantia de alimentos orgânicos, 
o que traz um acréscimo na qualidade da alimentação, caso eles sejam realmente 
produzidos conforme os princípios propostos no projeto. O projeto Horta traz 
também outra vantagem, que vem a ser a principal meta do trabalho: fazer o reúso 
de pneus e garrafas de politereftalato de etileno (PET) e madeiras usadas. Primeiro, 
porque se retira do meio ambiente esses materiais que muitas vezes são dispostos 
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indevidamente, contribuindo para o aspecto estético do local. Segundo, porque 
suas utilizações como alternativa na construção da horta resultam em economia. 
Em terceiro lugar, a utilização desses materiais significa uma ação ecologicamente 
correta, pois evita o consumo de recursos naturais para a construção de uma horta.

Tais atitudes estão em consonância com o que está disposto no artigo 
6º, parágrafo V, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), o qual 
preconiza que haja ecoeficiência e compatibilização entre fornecimento, preços 
dos bens e serviços qualificados. Isso, no sentido de garantir que satisfaçam 
as necessidades humanas, além de fornecer qualidade de vida e a redução dos 
impactos ambientais relacionados ao consumo dos recursos naturais, de maneira 
que possam ser consumidos em um nível equivalente à capacidade do planeta, 
objetivando, dessa forma, a sustentabilidade.

A realização desse projeto na escola surgiu do diagnóstico da fragilidade 
referente à educação alimentar dos alunos e do desconhecimento deles sobre a 
procedência dos alimentos por eles consumidos. Também se sustenta nas bases 
legais presentes na legislação brasileira, o que denota, entre outras coisas, uma 
preocupação de melhorar a saúde dos alunos. E, em consonância com o que é pro-
posto pela Organização Mundial de Saúde, que define que “[…] uma das melhores 
formas de se promover a saúde é através da escola, já que é um espaço social onde 
muitas pessoas convivem, aprendem, trabalham, passando assim grande parte 
de seu tempo” (DOBBERT; SILVA; BOCCALETTO, 2008, p. 121). Desse modo, a horta 
se oferece no sentido de possibilitar aos alunos, não apenas uma noção sobre o 
processo de manejo das hortaliças, mas também a possibilidade de descobrirem 
os nutrientes presentes nesses alimentos, tornando-se conscientes da importância 
de seus consumos para o desenvolvimento biopsicossocial.

Apesar de considerar todas as variantes supracitadas, não é missão deste 
capítulo se dedicar especificamente ao tema nutrição ou obesidade. Este trabalho 
tem como uma das suas metas apresentar ao leitor as viabilidades de se produzir 
uma horta escolar com material de reúso. Levando em conta que as hortas, apesar 
de poderem ser construídas utilizando-se técnicas do mais alto refinamento 
agrícola, como as hidropônicas, também podem ser implementadas a partir da 
simples preparação do solo a fim de se fazerem os canteiros ou, ainda, produzir 
os próprios canteiros utilizando tijolos. Todas, dependendo das circunstâncias, 
se apresentam como alternativa viável. Ressaltando-se, no entanto, que algumas 
opções requerem um largo ônus financeiro.

A proposição ora em questão é a alternativa que oferece uma perspectiva 
de viabilidade mais sustentável, utilizando material de reúso para se fazer uma 
horta, apropriando-se de técnicas que permitem aproveitamento de pneus, garrafas 
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PET, madeira usada, que, somados a um pouco de tinta e criatividade, garantem 
que se construa uma horta que atenda aos requisitos necessários para a prática 
de produção de alimentos.

O aspecto do reaproveitamento neste projeto está relacionado aos quatro erres: 
reduzir, reutilizar, reciclar e repensar, ainda que possua relação direta e clara com três 
desses quatro pontos. O primeiro, reduzir, faz-se claro no momento em que, ao utilizar 
esses materiais, se diminui de forma expressiva a necessidade da aquisição de novos 
recursos para construção da horta. Logo, há uma redução de custo e de utilização 
de materiais. Outro “erre” que aparece de forma evidente é o reutilizar. Em alguns 
pontos deste trabalho, ficou visível que a reutilização dos materiais permite que 
tenham uma vida útil mais prolongada, excluindo a necessidade de serem lançados 
precocemente no meio ambiente. O outro ponto que também tem significação é o 
repensar. Sem dúvida, um dos maiores desafios do projeto e da EA, pois intenta fazer 
com que haja uma mudança de pensamento e atitude por parte da comunidade da 
Escola Estadual “Herondina Caldas” e traz à tona alguns aspectos que precisam ser 
revistos: a importância de uma boa alimentação e a possibilidade de se reutilizar 
materiais que seriam descartados na natureza, sem os devidos cuidados. 

Além de trazer significado e relação com os aspectos supracitados, o projeto 
pode modificar o meio a ele destinado, transformando-o num espaço lúdico, belo e 
agradável sob o ponto de vista paisagístico e, o mais importante, utilizando material 
extraído do descarte, garantindo que esses materiais tenham um ciclo de vida 
prolongado, oferecendo uma singela contribuição ao cumprimento das orientações 
institucionais fornecidas pelo artigo 30, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
que institui a responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida dos resíduos 
(BRASIL, 2010). Ideia que engloba todos os atores envolvidos, por exemplo: fabrican-
tes, importadores, distribuidores e consumidores, assim como o poder público, de 
forma individualizada ou coletiva, com vistas em ações que produzam resultados 
ambientalmente adequados em relação ao destino final dos resíduos sólidos.

O estabelecimento da responsabilidade compartilhada, descrito no dis-
positivo legal supracitado, deve ser trazido para o interior das escolas, já que a 
responsabilidade de uma instituição formadora é oferecer aos seus educandos os 
subsídios necessários para a formulação de conhecimento, sobretudo quando o 
assunto tem relação com a EA. No caso em questão, os resíduos sólidos reutilizados 
podem ser considerados muito mais do que simplesmente “lixo”, são fonte de 
renda e que, somente quando não são reutilizados, transformam-se em inimigos 
potenciais da sociedade e da natureza.

Nessas condições, é imperativo que se criem alternativas para que os resíduos 
sólidos deixem de ser um problema e passem a ser considerados apenas como 
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resíduos (recursos mais rejeito) produzidos por um sistema que se baseia no 
consumo, não se importando com suas consequências. Se os recursos presentes 
entre os resíduos passarem a serem visualizados, terão grande potencial de reúso, 
poderão propiciar renda e ótimas alternativas diante de toda vilania capitalista. 
Conforme afirmam os estudos de (BRAZ et al., 2014), o modelo de consumo capita-
lista tem um efeito devastador para o meio ambiente, em decorrência do consumo 
insustentável e do manejo irracional dos resíduos. Portanto, para que não se torne 
uma ameaça à humanidade, é necessário que se implementem medidas que se 
baseiem na ideia de desenvolvimento social sustentável.

Com vistas a essa questão dos resíduos, pode-se aprofundar um pouco mais 
o assunto analisando as concepções de Scarlato e Pontin (1992), que definem que 
o lixo se enquadra no sentido mais abrangente de poluição sobre os aspectos 
mais variados, a ponto de ser considerado um problema de natureza social e que 
existem vários métodos de serem tratados. No entanto, tudo depende das políticas 
desenvolvidas pelas autoridades sanitárias.

Para que essa situação mude para melhor, é necessário que não somente as 
pessoas assumam uma conduta diferente com relação aos resíduos sólidos, mas é 
imperativo que tomem um posicionamento mais firme concernindo o poder público, 
assumindo o papel de cidadãos e cobrando de quem é devida a responsabilidade. 
Apesar de todos defenderem que a mudança deve partir de dentro das pessoas, se 
o Estado, no entanto, não assumir seu papel – principalmente ao que se refere a 
cobrar do capital as mudanças de atitude – fatalmente muito pouco irá acontecer.

Posto isso, o objetivo deste trabalho é relatar a construção de uma horta 
escolar numa escola pública de Serra Caiada/RN com materiais de reúso. Embora 
não tenha sido contemplada até a elaboração deste texto, a referida horta deverá 
ser empregada como ambiente de formação educacional dos alunos, bem como 
laboratório para o ensino-aprendizagem de conceitos de diversas áreas do conhe-
cimento, tendo a EA como motivadora principal.

Horta como instrumento pedagógico
No decorrer do tempo, tem sido um grande desafio oferecer uma educação 

que atenda aos interesses e às necessidades dos que dela dependem diante das 
configurações que apresentam os mais diferentes grupos sociais que compõem 
a sociedade. Já que esta é constituída de uma enorme variedade de sujeitos que 
resguardam em si uma gama de interesses e necessidades multivariadas.

Surge desse fato a dificuldade de se estabelecer um programa ou método 
que funcione de forma igualitária para todos. Para tentar tornar mais ampla 
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e significativa essa discussão, fez-se necessário recorrer a uma série de fontes 
da literatura pedagógica, como Freire (1981) e Vygotsky (1996), que tratam de 
várias questões relacionadas ao desenvolvimento humano, formas variadas de 
aprendizado e importância da educação na formação do sujeito.

Considerando que a educação é a principal fonte balizadora na mudança 
de pensamento e comportamento, é valiosa a contribuição que trazem esses teó-
ricos para o trabalho, pois ambos dedicaram anos de suas vidas a entender como 
funciona o processo educacional, assim como de que maneira ele pode intervir 
propositalmente na realidade das pessoas. 

Atualmente, uma entre várias iniciativas utilizadas para o engrandecimento do 
fazer pedagógico é estabelecer conteúdos ou temas que transitem por várias áreas de 
conhecimento, que são os conteúdos interdisciplinares – como é o caso da EA –, que 
não é um componente curricular, mas permeia todos os campos de conhecimento 
da educação formal. Essa é uma prática que necessita de um esforço significativo 
na sua elaboração, pois se trata de algo que propõe trazer significação – mostrar 
como se aplicam na prática os conteúdos – dos temas para o discente, aumentando 
a possibilidade dos teores dos conteúdos transcenderem a barreira da teoria.

Para tanto, os conteúdos necessitam passar por um redesenho, conforme 
proposto por Libâneo (1985), que define que uma pedagogia dos conteúdos con-
siste em propor modelos de ensino que proponham a interação dos conteúdos à 
realidade dos educandos; pois assim, os conteúdos podem avançar do ponto de 
vista político pedagógico. No entanto, isso exige do professor mais conhecimento 
sobre o conteúdo que ministra, assim como o domínio de sua transmissão, a fim 
de garantir melhores resultados nesse processo, já que só se tornará mais eficaz 
se os educandos compreenderem que vínculos esses conteúdos têm com a prática, 
tanto no sentido social como global.

Diante de tais desafios, uma horta pode acrescentar à pedagogia da Escola 
“Herondina Caldas”, com intenções inovadoras e diferenciadas, oferecendo um adita-
mento qualitativo, podendo perfeitamente se encaixar a essa necessidade, garantindo 
que os alunos recebam o acréscimo educacional de que necessitam. Por conseguinte, 
isso cria os instrumentos para que os alunos, de acordo com os pressupostos teóricos 
da EA, recebam uma educação que Freire (1987) denominava educação libertadora. Pois 
para ele essa educação teria de ser problematizadora, não mais usando o aluno como 
depósito de informações, ou mesmo detendo-se somente ao ato de narrar, transferir 
ou transmitir suposto conhecimento e valores ao aluno, colocando-os como meros 
pacientes. De acordo com sua ideia de educação problematizadora, o professor deve 
ser o mediador de conceitos, deve ser a ponte entre os educandos e o conhecimento, 
agindo nesse contexto como agente facilitador desse processo.
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O processo de ensino necessita ir além das proposições dos conteúdos progra-
máticos. Um currículo deve ser composto de conteúdos e estratégias que procurem 
garantir o pleno desenvolvimento dos educandos. É exatamente essa a proposição 
da horta escolar, quando oferece ao estudante a possibilidade de ter um espaço, na 
sua própria escola, em que possa experienciar possiblidades de edificação de senti-
mentos que são de suma importância para os seres humanos. Dentre eles, senso de 
pertencimento, o zelo, a responsabilidade, o trabalho em equipe, permitindo dessa 
forma que professor e alunos tenham uma interação mais significativa, aumentando 
as probabilidades de sucesso de suas práticas e experiências.

Essa ideia – ir além das proposições dos conteúdos programáticos – também 
está proposta no pensamento de Cribb (2010), que define que as atividades realizadas 
na horta contribuem para que os alunos percebam que existem inúmeras possibili-
dades de se aprender, uma vez que proporciona uma compreensão da necessidade 
da preservação do meio ambiente escolar, desenvolve a capacidade do trabalho 
em equipe e da cooperação, introduzem os conceitos, princípios e o histórico da 
agricultura, a importância da EA e a importância das hortaliças para a saúde.

A responsabilidade passa a ser dos alunos de desenvolver as atividades pro-
postas pelos seus professores, permitindo o desenvolvimento de várias habilidades 
que não acontecem no âmago do indivíduo, mas nas relações de integração que 
têm com o meio social. Segundo Vygotsky (1996), antes se considerava que cada 
criança era capaz de raciocinar, argumentar, demonstrar, buscar razões para 
alguma ideia e que do choque de semelhantes reflexões nascia a discussão. Da 
mesma maneira, acreditava-se que algumas funções existiam dentro do indivíduo 
de forma acabada ou semiacabada; que dentro do coletivo se desenvolve, complica, 
acrescenta e enriquece. No entanto, também se pode inibir/comprimir; ou seja, 
fazer com que o indivíduo desenvolva complexos ou bloqueios psicológicos, que 
podem retardar sua evolução, ou simplesmente inibi-la. Sendo assim, há informações 
suficientes quanto à relevância de uma horta na escola e também sua função de 
viabilizar o desenvolvimento de atividades coletivas, as quais são tão defendidas 
pela eficiência como ferramentas do processo pedagógico, garantindo aos alunos 
que, pela troca de experiências, se desenvolvam da melhor maneira possível.

Trabalhar na perspectiva dessa forma pedagógica alternativa seguramente 
não é uma tarefa das mais simples, muito embora se saiba que é perfeitamente 
possível. A horta é mais um instrumento dentre tantos que pode e deve aproximar 
os conteúdos da vivência dos estudantes. Se utilizada nessa perspectiva, tende a se 
transformar em algo muito maior do que um simples local de produção de hortaliças, 
tornando-se um espaço de produção de conhecimento, transformando a realidade 
escolar e educacional dos educandos; uma vez que se trata de um instrumento que 
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objetiva ampliar o significado dos conteúdos estudados pelos alunos, edificando 
uma ponte que liga a abstração dos conteúdos à sua utilidade prática.

Procedimentos metodológicos
Este trabalho foi realizado na Escola Estadual “Professora Herondina Caldas”, 

ensino fundamental e médio, situada no município de Serra Caiada, estado do Rio 
Grande do Norte, no período de agosto a dezembro de 2014. Serra Caiada localiza-se 
na ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional, mais precisamente na micror-
região Agreste Potiguar, com IDH 0,605. Sua área aproximada é de 167,35 km². O 
município está localizado à distância de 66 km em relação a Natal, capital do Estado 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE, 2011).

A Escola Estadual “Professora Herondina Caldas”, de acordo com a Secretaria 
Estadual de Educação e Cultura (SEEC) é uma escola de aporte II, o que significa 
dizer que tem entre 800 e 1000 alunos, atendendo turmas do ensino fundamental 
I e II nos turnos matutino e vespertino, respectivamente, e do ensino médio nas 
modalidades regular, diferenciado noturno e educação de jovens e adultos (EJA), 
nos turnos vespertino e noturno, além do programa de extensão do tempo escolar 
Mais Educação, atendendo 974 alunos, no ano de 2014.

A escolha do local de implantação da horta foi feita previamente com os alunos 
e professores e teve como critérios a necessidade de um amplo espaço exposto ao 
sol, nivelado e que tivesse ampla circulação de alunos para uma maior visibilidade 
(Figura 1). Esse espaço está localizado entre o refeitório, a biblioteca e o pátio da escola.

Figura 1 – Local escolhido para se construir a horta

Fonte: Azevedo (2014)
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Entre setembro, outubro e novembro, sempre na primeira semana de cada 
mês, foram feitas quatro aulas expositivas por meio de mostras de vídeos como 
o filme O veneno está na mesa, documentário do cineasta Tendler (2011). Nele é 
denunciada a problemática causada pelo uso indiscriminado de agrotóxicos 
no Brasil. Foi utilizado também o filme Lixo extraordinário, de Lucy Walker, João 
Jardim e Karen Harley (2010), que mostra a arte do artista brasileiro Vik Muniz, 
assim como a dura realidade dos catadores do antigo lixão de Jardim Gramacho, 
na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.

Ambos os filmes foram assistidos e analisados em mesa redonda pelos alunos 
das 1ª e 2ª séries do ensino médio regular (vespertino), 2ª e 3ª séries do ensino 
médio diferenciado (noturno), e 6º ano do ensino fundamental, respectivamente. 
Os filmes foram apresentados aos alunos com intenção de sensibilizá-los sobre o 
projeto. Dentre as turmas que participaram inicialmente, foi escolhido o 6º ano 
do ensino fundamental, em razão da importância de continuidade do projeto, 
pela perspectiva de maior permanência desses alunos em comparação às demais 
turmas do ensino médio.

Na terceira e quarta semanas do mês de novembro, procedeu-se à coleta dos 
materiais que foram utilizados para a construção da horta: 32 pneus velhos, arre-
cadados em duas borracharias e no lixão da cidade; aproximadamente 46 garrafas 
PET, de tamanhos variados que foram coletadas na própria escola e/ou trazidas 
pelos alunos; 10 estacas de madeira, que foram doadas pelo pai de uma aluna do 
7º ano residente na zona rural; 18 paletes doados pelo motorista do caminhão de 
entrega dos Correios. Ficou a cargo da escola, comprar 30 parafusos, 1 quilo de 
pregos, 27 metros de caibros para a cerca de proteção, 3 baldes de 3,6 litros de 
tinta látex e 14 frascos de pigmento para colorir a tinta. Nesse mesmo período, 
os alunos foram conduzidos até o lugar da futura horta para uma demonstração 
de como seriam realizadas as transformações de pneus velhos e garrafas PET em 
belos jarros para plantação de hortaliças dos tipos mais variados.

Na primeira semana do mês de dezembro, o procedimento de construção da 
horta foi realizado por quatro alunos voluntários do 8º ano, 2ª e 3ª séries regulares 
e 3ª série do período noturno diferenciado, dois funcionários e o professor. Os 
alunos do 6º ano ficaram somente como espectadores, tendo em vista que para o 
procedimento são utilizadas várias ferramentas perfurocortantes.

Como já haviam sido feitos os esclarecimentos sobre todas as etapas de 
construção da horta, tanto do ponto de vista prático quanto teórico, começou a 
ação efetiva de construção. Primeiro fixou-se as estacas, afim de que fosse feita 
uma cerca de contenção no local. O próximo passo foi de transformação dos pneus 
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em vasos, para que se preparasse a parte terrestre da horta. Em seguida, foram 
aprontadas as garrafas que constituiriam a parte suspensa e a sementeira.

Após período de conclusão dos canteiros, o pai de um estudante da 1ª série 
do ensino médio regular se voluntariou a providenciar a areia necessária para 
preenchimento dos pneus e garrafas e, junto a alguns alunos residentes na área 
rural, filhos de pecuaristas doaram seis sacos de adubo animal. Adubo e areia foram 
misturados numa proporção de um quarto de adubo para três quartos de areia, 
conforme indicado pelo técnico agrícola, para melhorar a nutrição e uso do solo.

Todas as ações relacionadas à construção do espaço para a horta tiveram 
início ainda no mês de setembro. A partir desse momento, começaram os proce-
dimentos de coleta e aquisição do material necessário para sua realização, que 
ocorreram paralelos aos trabalhos em sala de aula, ou seja, a parte teórica. O 
primeiro passo da ação prática foi a aferição da área, que tem as dimensões de 
10 x 3 m; portanto, uma área de 30 m². Em seguida foi realizado o desmonte da 
estrutura de uma pequena estufa que havia anteriormente no local. O processo 
foi realizado com cuidado para que a madeira pudesse ser reaproveitada para a 
construção de um portão que seria utilizado no próprio local.

Em função do local escolhido para a horta ser de grande circulação de alunos, 
foi decidido que, para não haver degradação das plantas, seria construída ali uma 
cerca (Figura 2). A cerca tem a dimensão de 10 m, fechando o espaço delimitado 
pelas paredes do auditório e da biblioteca, conforme figura abaixo.

Figura 2 – Construção da cerca de proteção da horta

Fonte: Azevedo (2014)

Todas as etapas de execução do projeto ocorreram entre setembro e dezembro 
de 2014. No mês de setembro, teve início a preparação do local, ou seja, a retirada 
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do lixo e de uma velha estrutura que ali existia. No mês de outubro, o trabalho 
seguiu com a coleta dos pneus, conforme já referido anteriormente. No mês de 
novembro, continuaram as coletas; dessa vez, as garrafas PET e os paletes. No 
mês de dezembro foi definitivamente concluído o projeto, pois foram realizadas 
as compras de todo o material necessário para a sua efetivação. Os passos a seguir 
descrevem de forma detalhada sua execução.

Foram fixadas 10 estacas com espaçamento de 1 m entre cada uma. Em 
seguida, foram adquiridos 27 m de caibros que foram parafusados horizontalmente 
nas estacas, com uma distância média entre o primeiro e o segundo de 60 cm e do 
segundo para o terceiro de 80 cm. Mais tarde, com o recebimento dos paletes, eles 
foram desmontados e renderam 82 tábuas de 1 m de altura e 10 cm de largura. As 
tábuas foram pregadas verticalmente com espaçamento de 3 cm entre si, concluindo 
a estrutura principal da cerca. Para finalização da cerca, foram utilizados 20 m 
de vergalhões de 6 mm, que restaram de uma obra na própria escola: eles foram 
transpassados de forma horizontal nas estacas, garantindo maior segurança para 
a cerca. Por fim, foi feita a fixação do portão.

Vencida essa etapa, começou então a fase da pintura, passo que tinha a inten-
ção de embelezar e colorir o ambiente para que, além da função primária da horta, 
gerasse uma função estética para o local. Nesse momento, foram pintadas a cerca e 
a parede, que recebeu um desenho alusivo ao projeto e rapidamente transformou 
o local, que antes era mórbido e praticamente invisível à percepção de todos que 
convivem na escola, um ambiente vivo e agradável. Para tanto, foram aplicados dois 
galões de 3,6 litros de tinta látex, que foram pigmentados e se transformaram em 
uma grande variedade de cores que embelezaram ainda mais o espaço (Figura 3).

Figura 3 – Cerca de proteção pronta e com pintura concluída

Fonte: Azevedo (2014)
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Para transformar os pneus em jarros, primeiro foi necessário fazer um 
corte em uma das laterais de cada pneu, evitando que o corte fosse feito por onde 
passam os seus fios de aço. Em seguida, fez-se um movimento de dobra, virando o 
pneu pelo avesso, o que garantiu que seu formato ganhasse a estrutura desejada, 
que é semelhante a de um jarro. Por último, restou apenas colorir (Figura 4).

Figura 4 – Jarros de pneus, prontos e coloridos

Fonte: Azevedo (2014)

Em relação às garrafas, o procedimento foi diferente. Para transformá-las 
em jarro foi necessário apenas fazer uma abertura de aproximadamente 10 x 10 
cm, mais ou menos, por onde passa o seu rótulo, evitando, dessa maneira, que 
a abertura fragilizasse a estrutura da garrafa. Em seguida, foi feito um furo de 
um lado para o outro, próximo ao gargalo, e outro próximo ao fundo, já que são 
as partes com maior resistência, e, com o auxílio de um varal encapado e duas 
arruelas, permitiu-se pendurá-las. Outros três ou quatro furos também foram 
feitos na parte oposta à abertura feita na garrafa, para garantir o escoamento 
da água, evitando assim que o solo fique encharcado, o que prejudica as plantas.

Para que a área da horta pudesse ser utilizada com mais eficácia, ou seja, 
seus espaços fossem aproveitados de forma mais adequada, foram utilizados 
32 pneus de diferentes tamanhos, coloridos nas cores azul, vermelha, verde e 
amarela, que são as cores que simbolizam a coleta seletiva. No lado esquerdo, 
foram colocados no solo dois grupos de oito pneus, totalizando 16, e também uma 
sementeira feita com 26 garrafas PET, com área aproximada de 1,2 m². Assim, 
todos foram colocados de maneira a garantir a aproximação para seu manejo, já 
que ficaram com mais ou menos 50 cm de espaço, entre si. No lado direito, foram 
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colocados outros 16 pneus, organizados em quatro grupos de quatro, com mais 
intervalos, permitindo um acesso ainda mais favorável ao seu manejo. Para a parte 
suspensa da horta, foram utilizadas 40 garrafas PET, 20 de três litros e o restante 
de dois, ficando metade à esquerda e metade à direita. Foram pendurados cinco 
grupos de quatro garrafas em cada lado, com aproximadamente 1,5 m de altura, 
arrumadas de forma alternada, tanto em posição quanto em cores, tudo para 
valorizar o padrão estético.

Resultados e discussão
Concluída a implantação da horta, foi perceptível a aceitação de todos ao 

projeto, pois ele oferece uma perspectiva significativa quanto ao processo de 
ensino-aprendizagem (além da produção de hortaliças). Como o local escolhido 
é de intensa circulação, a horta tornou-se um lugar admirado e fonte de inspi-
ração, no sentido de ser perfeitamente possível de ser realizada também fora da 
escola. O espaço agora, em vez de afastar os frequentadores da escola com o mau 
cheiro dos baldes de lixo, como era comum acontecer antes, transformou-se em 
um espaço visualmente agradável e isento de lixo ou mau cheiro, privilegiando 
principalmente o aspecto visual da área.

Outro aspecto de muita relevância são os depoimentos relacionados à intenção 
das pessoas da escola, dos alunos, funcionários, professores e pais, de utilizarem a 
ideia do projeto e construírem em suas próprias casas hortas semelhantes, com os 
mesmos materiais e seguindo a mesma perspectiva de embelezamento paisagístico 
e, sobretudo, baixo custo de produção. Esse é um reflexo que atende o objetivo do 
projeto, e essa é uma de suas maiores ambições, tendo em vista que é exatamente 
isso que dá significado efetivo àquilo que é estudado: sua possibilidade de execução 
prática, tanto dentro como fora da escola.

Após a conclusão dos canteiros para a horta, chegou a parte que, de acordo 
com as proposições pedagógicas do trabalho, são indubitavelmente muito signi-
ficativas: a etapa de utilização do local pronto para o início das plantações, não 
simplesmente pelo fim de se produzir alimentos, mas principalmente pelos meios 
utilizados. Pois é nesse processo que surgem as possibilidades tão enaltecidas no 
trabalho, por permitirem que os alunos e professores, de modo prático, pudessem 
trabalhar os conteúdos de sala de aula dentro da perspectiva dos mais diversos 
componentes curriculares. Isso possibilita os alunos a participarem de todas as 
etapas de sua produção, que vão desde a semeadura à colheita e, consequente-
mente, terão maiores possibilidades de aproveitar o aprendizado que a “horta 
pedagógica” oferece.
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Embora não tenha sido encontrado nenhum projeto que tratasse especifica-
mente do mesmo tema, já que, em razão de vários fatores, o espaço construído para 
a horta não foi semeado, foram encontradas algumas experiências relacionadas e 
executadas em outras escolas, que ocorreram nas outras quatro regiões do país. 
Todas foram significativas para sua elaboração e tinham grande aproximação com 
suas proposições pedagógicas, portanto, permitiram que se ampliasse o horizonte 
de visão sobre as hortas escolares. Além disso, esclarece ainda mais a coleta dos 
seus resultados, que puderam ser identificados na prática, todos com suas devidas 
especificidades, contudo, mantendo vários pontos em comum entre eles.

O primeiro foi o caso da Escola Municipal “Professor Mello Cançado”, na cidade 
de Belo Horizonte/MG. Segundo Silveira e Holanda (2014), a escola utilizou uma 
horta escolar como espaço para contato com a natureza, estimulando um encontro 
interdisciplinar ao mesmo tempo em que promovia sensibilização ambiental de 
alunos da EJA, que tinham entre 15 e 72 anos. Esses alunos, por intermédio de uma 
horta vertical, puderam experienciar diversas situações que serviram de base 
para aprimoramento ou ampliação de conhecimentos e conceitos, relacionados 
aos desafios ambientais. Os autores ressaltaram a importância da participação 
de todos nesse contexto e como os métodos apresentaram acréscimo, no sentido 
da construção de valores individuais dos educandos.

A Escola Municipal “Remígio Fernandez”, localizada no distrito de Mosqueiro, 
em Belém/PA, apresentada no artigo de Pereira, Pereira e Pereira (2012), tinha 
como propósito sensibilizar os alunos para práticas voltadas ao meio ambiente, 
alimentação saudável e formação social, trabalhando, não com os alunos do ensino 
regular, mas com os do programa Mais Educação. A metodologia se constituiu da 
escolha do local até a semeadura e manutenção da horta. Em seguida, os alunos 
desenvolveram atividades educativas que confirmaram o processo de aprendiza-
gem, o que comprova que a horta permite o desenvolvimento de valores sociais 
e ambientais, além de favorecer o desenvolvimento cognitivo, a exemplo do que 
ocorreu na experiência anterior.

Outra experiência que foi considerada para este projeto foi a do Centro 
Promocional Todos os Santos II e III, em Goiânia/GO, em que Pimenta e Rodrigues 
(2011) executaram um projeto que objetivou promover transformações de valores, 
hábitos e atitudes. Eles utilizaram todo o processo de cultivo da horta, seguindo 
os princípios da EA, envolvendo a participação dos alunos e colaboradores e 
buscando valorizar o meio ambiente, propondo pequenas mudanças ao longo do 
processo educativo. A aplicação dessa metodologia, a exemplo das outras, ofereceu 
aos alunos a possibilidade de tornar seus hábitos mais saudáveis, utilizando o 
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reaproveitamento, reciclagem e a redução de materiais utilizados. Outro exemplo 
de como os projetos têm grandes possibilidades pedagógicas.

A outra experiência de muita relevância foi realizada para um projeto de 
pesquisa para uma dissertação, que ocorreu na Escola Estadual de ensino funda-
mental “Moinhos”, no município de Estrela/RS, em que Petter (2005) pesquisou 
para compreender as repercussões que a construção coletiva de uma horta escolar 
tem sobre os hábitos de higiene e saúde dos alunos participantes. Foi diagnosticado 
pela autora que a comunidade, motivada por alguns fatores, tinha certa resistência 
em participar da execução das atividades.

Portanto, foi necessário desconstruir a falta de interesse da comunidade 
para que fosse capaz de fazer uma releitura da realidade em que estava inserida, 
bem como intervir com autonomia para que assim progredisse e fosse capaz de 
mudar a situação em que viviam. Segundo ela, as pessoas eram pacíficas, achavam 
que alguém lhes devia dar tudo e não se sentiam parte integrante do bairro. Daí o 
interesse em incentivá-las a realizar mudanças pelo próprio esforço, outro nítido 
exemplo de como esse valioso instrumento pedagógico pode intervir de forma 
significativa para questões que vão muito além das barreiras arquitetônicas das 
escolas, assim como pode ser instrumento de transformação individual dos sujeitos.

Várias questões nas análises desses quatro artigos são importantes, mas 
algumas são comuns e merecem ser ressaltadas, como o fato de ter havido mudança 
e ampliação na percepção e nos conceitos relacionados às problemáticas de cada 
projeto, por parte dos envolvidos. O que também aconteceu acerca da compreensão 
da importância de uma boa alimentação, além de descobrirem o que é de fato 
uma alimentação adequada. Foi observado algo comum e que deveras é o fator 
mais relevante entre todos: em todos os casos, independentemente de terem 
sido experiências realizadas em lugares geograficamente muito distantes, e com 
características regionais muito distintas, a horta escolar foi reconhecida como uma 
importante ferramenta pedagógica. Em todos os casos forneceu possibilidades de 
engrandecer o fazer pedagógico dessas escolas, o que também poderá acontecer 
na Escola “Herondina Caldas”.

De acordo com a perspectiva levantada para o projeto, na escola podem ser 
realizadas várias atividades, começando pelas de Língua Portuguesa com a elabo-
ração e/ou correção de relatórios periódicos sobre a horta. Dentro da Matemática, 
visto que a horta se apropria de técnicas que exigem um espaçamento adequado 
para cada hortaliça e, portanto, tem de se calcular a área e a quantidade adequada 
de cada uma por canteiro e os índices de germinação, pode-se abordar tanto as 
frações, quanto a percentagem.
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As Ciências Naturais podem abordar desde o ciclo de vida das plantas até a 
nomenclatura binominal, explicando os motivos de sua utilização e os nutrientes 
existentes dentro de cada uma das hortaliças. A Geografia pode trabalhar voltada 
à questão dos diferentes tipos de solo e suas aptidões agrícolas. A História tem 
a possibilidade de trazer à tona a questão da importância da agricultura para a 
formação dos primeiros grupos humanos sedentários, ou seja, os primeiros grupos 
que fixaram moradia, graças à domesticação de animais e uso das plantas. Pode 
enfatizar sua importância em todos os períodos históricos e verificar como ela se 
configura na atual sociedade. A Educação Física, associada às Ciências Naturais, 
pode analisar como os nutrientes das hortaliças contribuem para uma boa ali-
mentação e, consequentemente, para a saúde das pessoas. Mais especificamente, 
pode abordar o tipo de vitamina que é importante para a saúde do corpo humano.

Todas essas possibilidades corroboram as proposições pedagógicas aqui 
referenciadas, que se materializam nos pensamentos de Freire (1981, 1987) e 
Vygotsky (1996), pois propõem o que o segundo acreditava ser a forma mais efetiva 
de assimilação, que é a promoção de momentos em que o aluno experiencia situações 
que contribuam para que ele aprenda no próprio contato com o outro e baseados 
fundamentalmente nas suas diferenças. Vygotsky repetiu inúmeras vezes que a 
educação deve se orientar mais para a zona de desenvolvimento proximal, momento 
em que as crianças fazem experiências de seus encontros com a cultura, apoiadas 
por adultos no papel de parceiros nas construções comuns, depois organizando 
sua aprendizagem. Para ele, a educação escolar deveria ser considerada um meio 
valioso de desenvolvimento natural ou uma fonte independente. No entanto, suas 
referências à educação escolar devem ser consideradas não como descrição da 
realidade educacional, mas como um projeto de renovação da educação.

Dessa maneira, uma das consequências da aplicação do projeto é permitir que 
as crianças possam, sozinhas, executar o que realizam hoje com ajuda de alguém, 
fazendo com que esse projeto seja um inovador das práticas escolares cotidianas.

Já na perspectiva de Freire (1981), é o letramento que pode ser enaltecido, 
pois é a partir da leitura de mundo dos alunos que está o grande segredo de sucesso 
dessa prática que deve ser levada em consideração, visto que amplia a possibilidade 
do aluno compreender de forma mais concreta e significativa o que é proposto 
pelo sistema de ensino. Esse autor define que a educação, como instrumento de 
reprodução da ideologia dominante ou como método de ação transformadora 
revolucionária, exige presença. No entanto, na perspectiva libertadora, existem 
formas diferentes de se estar presente, pois é necessário sempre ao professor se 
fazer presente no processo de ensino dos alunos, mas é sumariamente proibido 
que ele transforme a companhia dos alunos em sua sombra.
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Nesse ínterim, uma prática que aumente a perspectiva de aprendizado 
do aluno poderá proporcionar-lhe que alcance uma educação emancipatória, 
uma educação que não se limita a simplesmente reproduzir códigos teóricos, 
mas principalmente conhecimento. Prática essa que leva em conta o trabalho 
do professor, como facilitador e colaborador, nunca como o centro do processo.

Outro fato de muita relevância para o projeto foi o de ser reconhecido, logo 
quando apresentado à comunidade escolar, como um trabalho digno de representar 
a escola “Herondina Caldas” no Projeto de Inovação Pedagógica (PIP), de acordo 
com a Assecom/RNSustentável (2014) ligado ao Projeto RN Sustentável, firmado 
entre o Governo do Estado e o Banco Mundial, por meio da Secretaria de Estado 
do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) e da Secretaria de Estado da Educação 
e da Cultura (SEEC). O objetivo desse programa é o apoio pedagógico e financeiro 
para projetos de inovadores, de natureza individual (por escola), com o objetivo 
de promover o enriquecimento do processo educacional mediante a realização 
de propostas pedagógicas inovadoras.

Portanto, ao ser apresentado à Secretaria Estadual de Educação como um dos 
vários projetos sustentáveis, a horta escolar na Escola Estadual “Herondina Caldas” 
ficou entre os 112 aprovados, o que angariou para escola o montante de R$ 15.000,00 
que serão aplicados no projeto, no decorrer do ano de 2015 – valor que definitiva-
mente não é muito, mas que, sem sombra de dúvida, trará ganhos expressivos para a 
instituição, não apenas pela estruturação do espaço, mas pela ampliação do suporte 
pedagógico que a horta oferecerá. Ela traz uma importante valorização para um 
espaço até então ocioso, podendo contribuir de maneiras diversas para o processo 
de ensino, fornecendo subsídio para que o professor possa, junto com os educandos, 
aplicar os conteúdos trabalhados num laboratório ao ar livre.

Considerações finais
Levando em conta todo o processo de elaboração do projeto, desde sua 

idealização até sua conclusão, é possível tirar algumas conclusões que são de 
muita pertinência. A primeira é que um projeto deste tipo, por mais simples que 
se apresente, requer disciplina, empenho e muita dedicação; a segunda, é que 
um trabalho como este rende frutos magníficos para as práticas escolares, pois 
apresenta, de modo prático, algumas possibilidades de estímulo e integração, tão 
necessárias nos dias atuais, e reconhecidas por muitos que fazem a educação do 
Brasil. Sobretudo os professores da Escola Estadual “Professora Herondina Caldas”, 
campo de aplicação deste trabalho.

Essa afirmação surge exatamente das inúmeras reuniões e debates com 
os professores e funcionários da escola acerca do projeto. Reuniões de extrema 
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necessidade, já que, de acordo com as proposições do projeto, serão eles os aplica-
dores dessa nova metodologia da escola. Do mesmo modo, ocorreram nas diversas 
atividades com alunos das turmas envolvidas, que, conforme descrito em momentos 
anteriores, também externaram sua insatisfação em relação à forma que as aulas 
vinham sendo ministradas, uma vez que, de acordo com eles, não estariam dando 
conta de sua formação escolar.

Analisando a conjuntura e levando em conta o posicionamento dos atores 
envolvidos nesse momento, é possível afirmar com certa sobriedade que o 
projeto surge com a possibilidade clara de engrandecer o fazer pedagógico 
dos professores e, principalmente, oferecer o acréscimo qualitativo que os 
alunos da turma do 6º ano tanto precisavam. Parece óbvio, ainda, o fato de 
que há possibilidade disso não acontecer, considerando que os envolvidos são 
seres humanos, recheados de subjetividades, e que podem fazer escolhas que 
os distanciem deste projeto. No entanto, ao observar seu entusiasmo, parece 
ser evidente que todos, tanto alunos quanto professores e funcionários têm a 
clareza necessária de saber que esse instrumento não é uma fórmula mágica e 
que para ter seu sucesso garantido necessita da participação e do envolvimento 
de todos.

Para finalizar, conforme os depoimentos e as observações realizadas, a 
mudança de postura dos próprios alunos e funcionários da escola foi bastante 
nítida, visto que se antes tratavam o local da horta com certo desprezo; nota-se 
claramente a impressão positiva em relação à área, que encontra-se visivelmente 
mais cuidado, mais respeitado. O mais comentado é que: “ficou muito lindo, mesmo 
tudo sendo feito a partir da utilização de lixo”, o que por si só já garante que o 
resultado do projeto foi alcançado com louvor.
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Capítulo 7  
Importância de atividades interdisciplinares 

para a percepção de alunos do ensino 
fundamental a respeito de horta e hortaliças

Márcio Gley Cunha 
Maria de Fátima de Souza

Introdução

Com o advento da revolução científica, o homem começou a demonstrar 
seu domínio sobre a natureza. O modelo de desenvolvimento adotado mostrou-se 
desfavorável em relação à situação ambiental, aumentando a degradação dos 
recursos naturais. Paralelamente a esse modelo de desenvolvimento, a população 
humana teve um acréscimo muito grande em seu número, acarretando uma 
demanda cada vez maior pelo consumo de alimentos e, consequentemente, pela 
sua produção. Com isso, há incentivos ao estudo e práticas na área de produção 
rural, a fim de potencializar as atividades correspondentes; sendo que a demanda 
por produção nem sempre passa pela qualidade do que é produzido, mas sim, pela 
quantidade (CRIBB, 2010, p. 44-45).

Antes do processo de urbanização, ocorrido no Brasil a partir de 1960, uma 
parte fundamental das moradias da zona rural e da cidade era a horta. Já que a 
oferta de alguns alimentos, como frutas e hortaliças era irregular e sazonal, as 
pessoas dedicavam parte de seu tempo a cultivar plantas de seu interesse nos 
quintais. Entretanto, essa prática secular, comum a quase todas as etnias que 
formaram o povo brasileiro, praticamente foi perdida por causa da falta de espaço 
nos centros urbanos e do novo estilo de vida (HENZ; ALCÂNTARA, 2009, p. 14).

A palavra horta deriva do latim hortus e significa uma propriedade cercada 
de muros, um horto, um jardim. Na realidade atual, horta se refere ao local 
em que são cultivadas hortaliças e outras plantas, como ervas condimentares, 
aromáticas e até plantas medicinais. As hortas, em geral, são cultivadas nos 
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quintais e terrenos próximos das casas, em zonas urbanas ou rurais. Elas podem 
ser instaladas em terrenos maiores (em leirões), em canteiros suspensos ou no 
solo, ou ainda, em espaços mais restritos, como vasos de diversos tipos (HENZ; 
ALCÂNTARA, 2009, p. 30).

Hoje em dia é difícil encontrar nas cidades crianças que tenham o contato 
com hortas como atividade cotidiana, ou até mesmo que já tenham tido a opor-
tunidade de estarem em uma. Quando se refere às crianças de cidades pequenas 
do interior nordestino, isso poderia não ser uma realidade, já que está se falando 
de uma população que vive muito próxima do meio rural, mas a realidade que se 
apresenta é bem diferente. As crianças tendem cada vez mais a se interessar pelo 
mundo tecnológico eletrônico e, junto a essa tecnologia, vem o apelo comercial 
que influencia muito o consumo de comida industrializada (obs. pess.).

Atualmente os jovens vivem sintonizados em algum aparelho eletrônico, como 
computador, celular, tablet ou televisor, não tendo mais um contato frequente com 
o ambiente natural; e mesmo que um não exclua o outro, o tempo dedicado ao uso 
desses aparelhos eletrônicos é muito alto, não sobrando praticamente tempo para 
outras atividades. Esse processo tecnologizante está afastando gradativamente 
as crianças das atividades físicas, mesmo que leves, em detrimento do uso dos 
referidos aparelhos. Por exemplo, muitas têm em sua mente a ideia de que as 
hortaliças vêm de mercados e feiras e não se dão conta que são vegetais e podem 
ser produzidas em qualquer espaço, por menor que seja (obs. pess.).

Além disso, no modelo de sociedade atual, as mulheres ganham cada vez 
mais seu espaço no mercado de trabalho e vão buscar junto com o homem a 
manutenção financeira de seu lar; antes a maior parte delas se limitava a cuidar 
da casa, o que incluía o preparo das refeições. Diante da escassez de tempo para 
o preparo das refeições em casa, surgem a necessidade e a valorização da rapidez 
e da agilidade, isso em relação, inclusive, à alimentação. Assim, o menor tempo 
de cozimento e a praticidade dos alimentos têm levado cada vez mais à adoção 
de uma alimentação rápida, prática e, na maioria das vezes, pouco nutritiva 
(BARBOSA; CHAGAS, 2008, p. 11).

A facilidade de acesso à comida pronta ou semipronta é muito grande e as 
propagandas sobre elas estão por toda parte; além disso, vale referir que o sabor 
desses alimentos geralmente é agradável e realçado por substâncias que aguçam o 
paladar. Já as hortaliças naturalmente não apresentam sabores dos mais atrativos, 
porém se constituem ótimos alimentos do ponto de vista da nutrição, pois são fonte 
de micronutrientes, como vitaminas e sais minerais; portanto, muito importantes 
para a prevenção de deficiências nutricionais e manutenção do estado fisiológico.
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As hortaliças são um componente fundamental da dieta, sendo tradicional-
mente servidas junto com um alimento proteico (carne ou peixe) e um carboidrato 
(massa ou arroz). Elas fornecem uma variedade de cores e texturas às refeições. São 
fontes de fibras e, de modo geral, guarnecem muitos nutrientes com quantidade 
relativamente pequena de calorias, características que as tornam ideais para a pre-
venção da obesidade e doenças crônicas associadas a essa condição, como o diabetes 
e doenças cardíacas. Outro aspecto a ser destacado é que algumas hortaliças contêm 
substâncias antioxidantes, justificando a proteção que esses alimentos conferem 
contra alguns tipos de câncer (BRASIL, 2014, p. 75; CARVALHO et al., 2006).

A horta escolar pode contribuir no incentivo à aquisição do conhecimento 
teórico de várias disciplinas, bem como à aprendizagem de técnicas de cultivo e à 
interação social dos alunos em atividades práticas, além de incentivar o consumo 
de hortaliças. O contato direto com a produção desses vegetais pode fazer com que 
as crianças adquiram o hábito de se alimentar de forma mais natural e saudável, 
em detrimento do tipo de alimentação baseada em produtos industrializados e 
do fast food, adotados por muitos.

Utilizar a horta na prática pedagógica pode resultar em aumento do con-
sumo de vegetais pelas crianças, tornando possível uma melhora em suas dietas. 
Nesse sentido, alguns autores têm referido que em consonância com os trabalhos 
na horta vem o sucesso que os produtos cultivados têm perante a comunidade 
escolar, pois todos querem se alimentar com o que foi produzido, visto que é fruto 
do trabalho dos próprios alunos (MORGADO; SANTOS, 2008, p. 2-3).

Dobbert, Silva e Boccaletto (2011, p. 121) mencionam que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) define a escola como um dos melhores locais para se 
promover a saúde, uma vez que é um espaço social em que há uma interação de 
muitas pessoas, passando nela grande parte de seu tempo. É fundamental que 
toda comunidade escolar esteja envolvida na implantação da horta na escola para 
que possa haver uma integração e uma troca de experiências e informações. Ela 
tem sido considerada como um dos instrumentos de auxílio para a obtenção de 
hábitos e comportamentos alimentares saudáveis. Diante dessa possibilidade, a 
horta pode estimular, ainda que indiretamente, a realização de atividades físicas 
pelos envolvidos, atrelada a essa postura de “mais saudável”.

Existem vários tipos de horta e alguns fatores são levados em consideração 
para classificá-las, como tamanho, variedade de hortaliças cultivadas, além do seu 
objetivo; que pode ser destinada à exploração comercial ou ao consumo domés-
tico. Assim, podem ser citadas como exemplos, as hortas comerciais, domésticas, 
institucionais, escolares e comunitárias; as do sistema de produção convencional 
ou orgânico; e a horta autossustentável (HENZ; ALCÂNTARA, 2009, p. 29).
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Muito pouco tem sido feito para incentivar a população para o plantio de 
hortas, a despeito de sua importância, seja em termos de produção de alimentos 
para o próprio consumo ou como produção em escala. O município de Senador 
Elói de Souza, por exemplo, nunca foi destaque pela presença de hortas, não tendo 
essa atividade como fonte de renda para a população, com exceção à comunidade 
de Riacho do Meio, onde existe uma associação rural que produz hortaliças que 
abastecem feirantes e outros comerciantes desse e de alguns municípios adja-
centes. Essa horta foi iniciada com auxílio do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por meio do qual foi ministrado um curso 
de formação para a produção de hortaliças.

Mesmo não havendo essa ênfase, pois como já foi dito anteriormente só é 
encontrada uma horta com produção comercial em todo o município de Elói de 
Souza, ainda assim existem algumas pessoas com pequenos plantios em suas casas 
em vasos ou recipientes de material reutilizável, se limitando a poucos tipos de 
hortaliças. Dentre as caseiras, destacamos a produção de hortaliças pelos catadores 
do lixão localizado no entorno da cidade de Senador Elói de Souza. Eles têm uma 
pequena horta para consumo próprio onde utilizam materiais reaproveitados como 
pneus velhos para auxiliar em sua organização. Mas esses pequenos exemplos 
não chegam a ser algo representativo perante a totalidade de município. Com a 
escassez desse tipo de atividade, vários alunos podem nunca ter tido contato com 
a produção de hortaliças. Sabia-se da existência de uma horta, onde o produtor 
cultivava hortaliças para vender na feira local que se realiza todos os sábados; 
mas esse produtor não realiza mais essa atividade de cultivo.

Em relação à horta escolar, foi feita uma pesquisa em todas as unidades 
escolares do município para verificar quais possuíam horta nas suas dependências; 
e em nenhuma foi encontrada, quer alguma implantada atualmente, quer em 
registros que evidenciassem essa atividade no passado. A horta como cenário de 
prática e aprendizagem escolar, no âmbito da própria escola, portanto, será algo 
inédito no município.

Apesar de ser exigida na merenda escolar, por meio do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), uma alimentação saudável, a aquisição de hor-
taliças geralmente se dá em fornecedores previamente estabelecidos mediante 
licitação. No caso do município em questão, os alimentos da merenda escolar são 
adquiridos em outros municípios. Na Escola Estadual “Desembargador Vicente 
Lemos”, especificamente, os gêneros alimentícios da merenda escolar são obtidos 
de três fornecedores. Não se pode especificar a procedência das hortaliças que 
são entregues nessa instituição, já que elas são solicitadas ao fornecedor e ele 
as entrega mensalmente, fazendo com que não se tenha verduras frescas para 
oferecer aos alunos.
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O pequeno produtor rural, que produz de forma familiar, não possuindo 
documentação nem estrutura necessária para fornecer grande quantidade de 
hortaliças para o comércio, pode ainda assim produzir com o intuito de repassar 
para as escolas sua produção, mesmo que ele reconheça que irá esbarrar em 
burocracias e na concorrência com os mercados formalizados, com riscos de não 
conseguir vender sua produção. Mas já está legalmente determinado que, do mon-
tante de recursos destinado à aquisição da merenda escolar, um percentual deve 
ser comprado da agricultura familiar, conforme a Lei nº 11.947, no seu artigo 14:

[…] mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 
ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. (BRASIL, 2009, p. 3).

Uma horta pode oferecer muitas possibilidades para a população e na 
escola pode funcionar como laboratório vivo, permitindo a exploração de diversos 
conteúdos escolares, seja na etapa de construção, plantio ou manutenção. Ora, o 
ensino das ciências naturais na educação básica se limita, muitas vezes, às aulas 
teóricas; mas não se questiona a importância das atividades práticas nas ciências, 
mesmo que elas precisem ocupar lugar privilegiado nessa área do saber (ARAÚJO; 
DRAGO, 2011, p. 123).

Deve-se ter a ideia de criar nas mentes dos alunos a percepção de que o 
conhecimento não é fragmentado em disciplinas, em que cada uma tem a sua 
existência desatrelada das outras, sendo uma disciplina responsável por uma 
realidade própria, sem vínculo algum com qualquer outro conhecimento que 
não o ensinado em suas aulas. Esse sistema individualizado é observado no nosso 
modelo atual de educação. Fala-se muito em interdisciplinaridade, que se pauta 
justamente no oposto, que é a concepção da necessidade de um inter-relaciona-
mento entre todas as disciplinas.

Em outras palavras, a interdisciplinaridade é a tentativa de superação de 
um processo arraigado em nossa cultura escolar de separação do conhecimento 
que culmina com a total desarticulação do saber que nossos estudantes (e nós, 
professores) têm o desprazer de experimentar.

Nesse sentido, o papel do professor no ensino fundamental é muito relevante, 
já que o tema ambiental não se insere em uma matéria específica e sim deve ser 
somado àquelas existentes, sob a forma de tema transversal, o qual deveria amal-
gamar todas as disciplinas do currículo. Isso se constitui um grande desafio, pois 
além do espectro de conhecimentos das disciplinas, as práticas interdisciplinares 
devem levar a uma constante necessidade de pesquisa por parte dos profissionais 
(CRIBB, 2010, p. 46).
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Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi utilizar a construção de 
uma horta escolar para servir de laboratório e integrar os conteúdos das várias 
disciplinas que compõem o currículo do ensino fundamental, visando uma abor-
dagem interdisciplinar.

Procedimentos metodológicos
Este trabalho foi desenvolvido em uma escola da rede estadual de ensino, 

na área urbana do município de Senador Elói de Souza, no estado do Rio Grande 
do Norte. Esse município está localizado na microrregião Agreste Potiguar. Sua 
sede encontra-se nas seguintes coordenadas geográficas: latitude, 6°02’08” sul; e 
longitude, 35°41’34” oeste.

A área do município é de 167,59 km², equivalente a 0,32% da superfície 
estadual e a altitude da sede é de 113 metros em relação ao nível do mar. O muni-
cípio limita-se ao norte com São Paulo do Potengi e São Pedro; ao sul com Serra 
Caiada e Boa Saúde; a leste com Bom Jesus e a oeste com Lagoa de Velhos e Serra 
Caiada. O clima é muito quente e semiárido, com uma precipitação pluviométrica 
anual baixa. No ano de 2007, por exemplo, a precipitação total foi de 567 mm (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2008).

A Escola Estadual “Desembargador Vicente Lemos”, local onde foi realizado 
o trabalho, funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno. Em 2014, o seu 
corpo discente era de 143 alunos do ensino fundamental e 275 do ensino médio, na 
modalidade regular; além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A escola desen-
volvia o Programa Mais Educação, que atendia aos alunos do ensino fundamental. 
Esse programa funcionava no intervalo entre os turnos matutino e vespertino. 
Estudavam na referida escola alunos da zona urbana e rural.

O corpo docente da escola era constituído por 15 profissionais de educação, 
sendo cinco professores no turno matutino, que é voltado aos anos iniciais do ensino 
fundamental (1º ao 5º ano); três desses professores eram efetivos da rede estadual 
e dois eram temporários. Outros sete professores ministravam aulas no ensino 
médio, sendo cinco efetivos e dois contratados. Existia ainda a equipe de direção, a 
qual era composta pelo diretor, vice-diretor e por uma coordenadora pedagógica.

A escola contava com o apoio de alguns programas do governo Federal, como 
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) e Programa Mais Educação, este já referido anteriormente.

O projeto político pedagógico (PPP) da escola foi desenvolvido pela comuni-
dade escolar e encontrava-se implantado, assim como o regimento interno; ambos 
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os instrumentos utilizados para facilitar o cotidiano escolar e propiciar melhor 
desempenho das atividades desenvolvidas no âmbito escolar.

Este trabalho foi desenvolvido no período de agosto a dezembro de 2014 e 
consistiu de várias etapas, conforme está descrito a seguir. Inicialmente foi feita 
a apresentação da proposta de trabalho para a equipe gestora da escola, que se 
mostrou disposta a colaborar com as ações. Na ocasião, foi informado que a escola 
já disponibilizava no Programa Mais Educação de uma proposta cujo objetivo era 
a construção de uma horta. O passo seguinte foi escolher uma turma com a qual o 
trabalho seria desenvolvido. A turma escolhida foi o 5º ano do ensino fundamental, 
que era constituída por dezessete alunos, sendo dez meninos e sete meninas, com 
idade média de onze anos.

Em concordância com a equipe gestora da escola, foi definido o local onde a 
horta seria feita; o qual ficava entre a sala de informática e a quadra poliesportiva. 
Ele encontrava-se ocioso e isso foi levado em consideração, pelo fato de não se 
retirar uma área de lazer utilizada pelos alunos. Feita a escolha da turma e do 
local, o projeto de criação de uma horta escolar foi apresentado e discutido com a 
professora da turma e a monitora do Programa Mais Educação, responsável pelas 
oficinas sobre hortas, e foram decididos quais conteúdos poderiam ser explorados.

A primeira atividade com os alunos consistiu da aplicação de um instrumento 
de avaliação sobre o conhecimento prévio dos alunos a respeito do tema “horta”. 
Esse questionário era composto por catorze perguntas discursivas, as quais pro-
curavam aferir os conhecimentos dos mesmos sobre como se dá a produção de 
hortaliças para o consumo e também para conhecer suas preferências alimentares.

A atividade desencadeadora dos trabalhos com os alunos consistiu em uma 
aula de campo em que se visitou uma horta na comunidade rural Riacho do Meio. 
Os alunos entraram em contato com esse tipo de atividade, podendo observar os 
diversos tipos de hortaliças, bem como seus diferentes tipos de plantio. Após a 
aula de campo, o local escolhido para a construção da horta da escola foi limpo. 
Como o grupo de alunos era constituído por crianças, foi necessário contratar 
mão de obra para a limpeza do local.

Estudos sobre horta e hortaliças foram feitos com os alunos em paralelo às 
providências para a construção da horta. Foi planejada uma aula de matemática sobre 
sistema de medidas, durante a qual foram mostrados os diferentes tipos de grandezas 
que são utilizadas para medição. Foram levadas para a classe diversas réguas e uma 
trena, além de alguns objetos, como tijolos. Professores e alunos se dirigiram para a 
área onde iria ser construída a horta e procedeu-se à medição do terreno.
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No retorno à sala procedeu-se o cálculo de quantos canteiros caberiam 
naquele terreno, qual a medida dos canteiros e quantos tijolos seriam necessários 
para a base de cada canteiro. Na ocasião, também foi efetuada a medição da altura 
de todos os alunos, utilizando-se uma régua que foi fixada na parede da sala para 
esse propósito. Com os resultados obtidos foi elaborada uma tabela na qual os 
alunos foram classificados em ordem crescente de altura. Foi assim mostrado aos 
alunos que existiam diferentes tipos de medidas e que cada uma seria utilizada, 
dependendo do tamanho do objeto a ser medido.

Com o terreno preparado e o local dos canteiros definidos, iniciou-se a 
construção; nessa etapa, os alunos participaram como espectadores, já que o 
processo foi realizado por um trabalhador contratado.

A aula seguinte foi da disciplina de ciências e planejou-se para essa aula o 
assunto: partes dos vegetais. Os alunos já haviam estudado o conteúdo em outro 
momento na disciplina, então foi feita uma aula prática para demonstrar as diversas 
partes de um vegetal, mas foi dada mais ênfase à semente, pois a aula tinha o 
objetivo de escolher quais culturas seriam plantadas na horta escolar. Para essa 
escolha, foram levados em consideração alguns fatores, como o tempo necessário 
para germinação, necessidade ou não de utilização de sementeira, necessidade 
hídrica e adaptação das plantas às condições climáticas e ao solo.

Após as aulas iniciais, deu-se início ao processo de plantação. Foram feitos 
sulcos nos canteiros para proceder com a plantação, em seguida, os sulcos foram 
cobertos com palha de coqueiro da mesma forma que foi explicado na aula de 
campo pelos produtores da horta visitada. Os alunos executaram a plantação das 
sementes de tomate em uma sementeira e de coentro no próprio canteiro.

Outras atividades educativas referentes ocorreram paralelamente à manu-
tenção da horta. A monitora do Programa Mais Educação responsável pelo tema 
“horta” abordou em suas aulas os tipos de hortaliças. O conteúdo foi abordado 
de forma interdisciplinar, da seguinte maneira: nas aulas de ciências foram apre-
sentadas aos alunos as partes das hortaliças que são utilizadas para alimentação 
e quais são os tipos de nutrientes encontrados nelas; nas aulas de artes foram 
confeccionados cartazes e maquetes sobre o assunto; nas aulas de língua portuguesa 
foram elaborados textos e reproduzidas receitas culinárias.

O nutricionista da prefeitura municipal de Senador Elói de Souza ministrou 
uma palestra sobre alimentação saudável. Na palestra foram apresentados alguns 
vídeos sobre nutrição, os quais destacavam as vantagens da boa alimentação, 
incluindo a ingestão de hortaliças e frisando bem que o modo de se alimentar 
adotado atualmente, baseado na ingestão de açúcares, sal e gorduras pode provocar 
uma série de males à saúde.
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Para finalizar este trabalho foi aplicado o mesmo instrumento de avaliação do 
início do processo, para aferir a contribuição dessas atividades para a assimilação 
dos conteúdos, por parte dos alunos, sobre hortaliças e seu plantio.

Resultados e discussão
Das dezessete crianças que responderam aos questionários, 58,8% e 70,6% 

reconheceram a horta como local de plantio, no primeiro e no segundo momento, 
respectivamente. O aumento no percentual de respostas para esse item no segundo 
momento deve ter sido influenciado pelas atividades do projeto.

Ainda sobre isso, observou-se que o percentual de alunos que apresentaram 
respostas inespecíficas aumentou de 23,5% para 29,4%; por outro lado, a quantidade 
de alunos que não responderam ou não sabiam o que seria uma horta foi de 17,7% 
no primeiro momento para 0% no segundo. Assim, mesmo aumentando o percen-
tual de respostas inespecíficas, após o contato com a horta e outras atividades 
do projeto, há de se considerar que os alunos se propuseram a responder algo, ou 
seja, venceram “a barreira do desconhecimento” observada no primeiro momento 
da aplicação do questionário. Isso pode ser observado em detalhes no Gráfico 1.

Gráfico 1 – O que é uma horta, na percepção de alunos 
do 5º ano, em dois momentos distintos
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O Gráfico 2 mostra a resposta dos alunos em relação ao desejo de construir 
uma horta. Observou-se que houve uma redução dessa disposição do primeiro 
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momento comparado ao segundo; enquanto o percentual dos que não tinham 
uma opinião clara, se queriam ou não construir a horta, permaneceu inalterado. 
Isso indica que a prática pode ter despertado, nesses alunos que mudaram de 
opinião, a ideia de que a manutenção da horta exige trabalho e muita dedicação; 
talvez inicialmente eles tivessem em mente que se tratava de algo mais fácil para 
se construir e manter.

Outro fator que pode ter contribuído para essa mudança foi o fato de ter 
sido feito o plantio e não ter sido possível colher. Isso ocorreu basicamente por 
dois motivos: o primeiro plantio foi atacado por gatos domésticos, que durante a 
noite revolveram a terra dos canteiros e, por conseguinte, estragaram o plantio. 
Outro fator foi a antecipação do término do ano letivo na rede estadual, devido 
à seca que castigava a região.

Alguns desafios na implantação de horta têm sido mencionados, como 
presença de formiga cortadeira e ácaros (FIOROTTI et al., 2011). A despeito disso, 
a implantação de uma horta pode servir como um laboratório vivo para as aulas 
e neste trabalho a ideia teve uma boa receptividade e aceitação por parte das 
crianças, como pode ser observado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Disposição dos alunos para construir 
uma horta, em dois momentos distintos
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Acredita-se que a escolha do local onde foi feita a horta contribuiu positiva-
mente para essa grande aceitação, pois se criou o cenário de ensino prático, sem 
reduzir ou privar as crianças de seus divertimentos. Na realidade dessa escola, se 
for retirado algo que seja interessante para os alunos, eles costumam responder 
negativamente, de imediato. Sendo assim, apesar de a escola ter uma área não 
construída considerável, foi escolhido um local para a construção da horta em 
que não se desenvolvia praticamente nenhuma atividade por parte das crianças.

Antes das ações educativas deste projeto, os alunos demonstraram que 
tinham noção do que existe em uma horta e de que alguns alimentos que uti-
lizavam em sua alimentação eram oriundos de uma. Quando comparadas as 
respostas do primeiro e do segundo momento, observou-se que houve ampliação 
do conhecimento sobre horta e hortaliças, como pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1 – Conhecimento dos alunos sobre horta e 
hortaliças nos dois momentos do estudo
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Fonte: Nossos dados

Parece contraditório o fato de algumas crianças não saberem especificar 
corretamente ou não responderem o que existe em uma horta, mas serem capazes 
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de citar as hortaliças consumidas por eles, deixando-se a impressão de que eles, 
muitas vezes, não sabem ainda expressar suas ideias.

Em relação à necessidade de se ter uma alimentação saudável – em contra-
ponto à forma de alimentação atual com o uso de muita comida pouco nutritiva 
– os alunos se mostraram cientes de que vários dos produtos utilizados por eles 
em sua alimentação, mesmo que atraentes em relação ao paladar, são prejudiciais 
para sua saúde, como pode ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 – Conhecimento dos alunos sobre os alimentos que 
fazem mal à saúde, nos dois momentos do estudo

Variáveis
Porcentagem (nº absoluto)

Momento I Momento II

Produtos cárneos 11,7 (2) -
Salgados, doces, refrigerantes, massas, gorduras 41,3 (7) 82,4 (14)

Alimentos não higienizados, podres 11,7 (2) 5,9 (1)

Respostas inespecíficas, erradas; não sabe 35,3 (6) 11,7 (2)
Fonte: Nossos dados

Observando os dois momentos, pode-se perceber que já foi assimilada pelos 
alunos a ideia de que produtos com muito teor de sal, gordura e carboidratos 
(como refrigerantes) são contraindicados para uma dieta saudável. Isso está de 
acordo com o que tem sido encontrado por outros autores, os quais referem que 
a horta escolar se constitui um instrumento adequado para o ensino de educação 
ambiental (EA) e alimentar, para diversos níveis de ensino (FREITAS et al., 2013).

A palestra ministrada pelo nutricionista da prefeitura parece ter sido fun-
damental para sensibilizar os alunos quanto à ideia de que doces, refrigerantes, 
massas, gorduras e salgados estão entre os alimentos que ingerimos que mais 
causam mal à nossa saúde. Com a análise dos dois momentos, expostos na Tabela 
2, pode-se ainda observar que o número de respostas inespecíficas e erradas 
diminuiu no segundo momento.

O conhecimento dos alunos sobre os nomes de hortaliças nos dois momentos 
consta na Tabela 3. No total, 14 tipos de hortaliças foram citados; sendo oito no 
primeiro momento e 12 no segundo. O número de citações também aumentou do 
primeiro momento (33 vezes) para o segundo (44 vezes).

Cenoura, alface e tomate foram os mais citados na primeira ocasião, sendo que 
na segunda, a cenoura deu lugar à cebola, o que estabeleceu tomate, cebola e alface 
como os mais citados. É importante mencionar que algumas das hortaliças citadas 
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pelos alunos não são consumidas habitualmente pela população local. Isso fica bem 
caracterizado no segundo momento, em que houve uma quantidade maior de citações 
das hortaliças e, por conseguinte, as que não são habituais para o consumo em nossa 
região apareceram em maior quantidade. Tal conhecimento deve ter sido adquirido das 
experiências formativas vivenciadas pelos alunos entre os dois momentos avaliados.

Tabela 3 – Nomes populares e científicos das 
hortaliças mencionadas pelos alunos

Nome 
popular Nome científico

Número de citações Percentual de citações
Momento I Momento II Momento I Momento II

Cenoura Daucus carota 7 4 21,2 9,1

Batata inglesa Solanum tuberosum - 2 0 4,5

Alface Lactuca sativa 7 9 21,2 20,5

Tomate Solanum lycopersico 8 10 24,3 22,7

Coentro Coriandrum sativum 3 3 9,1 6,8

Pimentão Capsicum annuum 1 2 3 4,5

Repolho* Brassica oleracea 3 - 9,1 0

Brócolis* Brassica oleracea - 1 0 2,3

Couve* Brassica oleracea 1 - 3 0

Cebola Allium cepa 3 6 9,1 13,7

Chuchu Sechium edule - 3 0 6,8

Alho Allium sativum - 1 0 2,3

Aspargo Aspargus officinalis - 1 0 2,3

Maxixe Cucumis anguria - 2 0 4,5

TOTAL 33 44 100 100

Fonte: Nossos dados 
*São variedades de uma mesma espécie.

Já a informação sobre adequação das hortaliças para o plantio em nossa 
região parece não ter sido apreendida adequadamente pelas crianças, conforme 
mostra a Tabela 4. Isso pode ser explicado pelo fato de que elas tiveram informações 
sobre muitos tipos de hortaliças e os benefícios que podem trazer para saúde e 
terem colocado toda a atenção nessas informações, em detrimento do que poderia 
ou não ser adequado para nossa região.

Na realidade, observou-se diminuição no número de alunos que sabiam que 
nem todos os vegetais podem ser plantados em nossa região, pois cada cultura 
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tem suas características próprias. As diferenças dos resultados obtidos entre o 
primeiro e o segundo momento certamente sofreram a influência de algumas 
atividades como a aula de campo na horta da comunidade Riacho do Meio. Isso 
porque lá eles viram uma variedade de espécies de hortaliças, o que pode ter 
contribuído para a formulação da ideia de que qualquer outra espécie poderia ser 
plantada naquela horta ou na região como um todo. Ou, também, a informação 
sobre a adequação das hortaliças às condições climáticas locais pode não ter sido 
suficientemente enfatizada no decorrer das atividades educativas.

Tabela 4 – Respostas dos alunos sobre a pergunta se qualquer 
tipo de vegetal pode ser plantado em nossa região

Variáveis
Porcentagem (nº absoluto)

Momento I Momento II

Não 58,8 (10) 47,1 (8)
Sim 11,7 (2) 23,5 (4)

Não respondeu 29,4 (5) 29,4 (5)
Fonte: Nossos dados

A visita realizada logo no início do projeto foi determinante para a motivação 
dos alunos. Primeiramente, porque nessa aula eles tiveram a oportunidade de 
vivenciar uma atividade fora do ambiente escolar, o que para eles foi motivo de 
muita alegria. Reuniram-se a turma engajada nas atividades do projeto e outra de 
quarto ano para a visita da horta. Ao chegarem ao local, foi dada uma instrução 
para que fizessem uma exploração do lugar, com o objetivo de que pudessem fazer 
suas descobertas e questionamentos para as discussões seguintes.

Essa foi uma experiência que serviu para despertar a curiosidade deles. 
Em determinado momento dessa visita, o responsável pela horta explicou vários 
assuntos para os alunos, incluindo métodos de plantio, tipos de hortaliças, a utili-
zação de copos descartáveis para produzir mudas e as razões pelas quais algumas 
hortaliças são plantadas em canteiros e outras diretamente no próprio chão.

Os alunos observavam alguns tipos de hortaliças, mas eles não conseguiam 
reconhecê-las vendo somente sua parte aérea, pois a parte que é utilizada por 
eles em suas alimentações geralmente não ficava visível. Eles se surpreenderam 
quando o responsável pela horta colheu, com a ajuda deles, uma cenoura. Foi um 
momento de surpresa e ao mesmo tempo de euforia pela descoberta.

Após a aula de campo, percebeu-se que eles passaram a fazer constantes 
questionamentos, inclusive sobre a construção da horta na escola. A observação do 
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plantio na aula de campo foi uma estratégia bem sucedida para aproximar os alunos 
de uma realidade mais concreta, tendo sido muito útil para a exploração de diversos 
conteúdos teóricos e a aproximação desses com a prática (FIOROTTI et al., 2011).

Em Matemática, por exemplo, foi abordado o tema “sistema de medidas” 
aplicado à construção da horta; observou-se que houve compreensão por parte 
dos alunos de que para se utilizar determinada área, tem-se que ter noção do 
espaço disponível e do que se pretende construir. Foi feita a medição do terreno 
para saber qual o tamanho dos canteiros e quantos caberiam na área reservada 
para a horta.

Os alunos perceberam que existem vários meios para se medir objetos, o 
que se confirmou quando foi medida a altura de cada um. Com isso foi possível 
observar que, mesmo com idade igual, crianças apresentam tamanhos variados, o 
que se aplicou à discussão sobre os vegetais, a saber, alguns se desenvolvem mais 
que outros, dependendo de diversos fatores.

Conseguiu-se, com isso, demonstrar aos alunos que uma horta tem uma 
relação direta com a Matemática. Procurou-se mostrar para eles que essa disciplina 
relaciona-se diretamente com várias ações do seu cotidiano. Com essa atividade, 
conseguiu-se algo que os problemas matemáticos resolvidos em sala de aula nem 
sempre conseguem fazer: aproximar o saber escolar de sua realidade, do que é 
vivido cotidianamente.

Com as aulas de Ciências, foi possível perceber que vegetais de espécies 
diferentes precisam de condições diferentes para o seu desenvolvimento. Foram 
escolhidos os tipos de culturas que iam ser plantadas, levando-se em consideração 
as características locais e a época em que se daria o plantio.

Os alunos manusearam diversos pacotes com sementes de várias hortaliças 
e puderam verificar os seus diferentes formatos e tamanhos. Após esse contato 
com as sementes, foi feita a escolha de quais seriam utilizadas no plantio da horta 
na escola.

O coentro (Coriandrum sativum L.) foi a hortaliça mais escolhida pelos alunos. 
Essa é uma cultura que se desenvolve com certa rapidez (cerca de dois meses para 
o início da colheita) e é plantada por semente, diretamente no local definitivo. 
As plantinhas devem ser desbastadas, ficando distanciadas de 8 a 10 cm uma 
da outra. É pouco exigente em relação ao solo e muito tolerante à acidez. É uma 
cultura de clima quente e não tolera baixas temperaturas.

O coentro é um vegetal rico em vitaminas A, B1, B2 e C e é utilizado para dar 
aroma e sabor a variados tipos de pratos. Pode ser ingrediente de sopas, saladas, 
carnes e peixes e cozidos em geral. Deve ser colocado ao final do preparo para 
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não ficar murcho. O coentro é geralmente comercializado em conjunto com a 
cebolinha, composição chamada de cheiro-verde (GONDIM, 2010).

A segunda hortaliça mais escolhida pelos alunos foi o tomate (S. lycopersicum). 
Sendo essa uma das hortaliças de maior consumo no mundo, servindo como fonte 
de vitaminas A e C e de sais minerais, dentre os quais pode ser citado o potássio. Há 
tipos que possuem crescimento determinado (destinadas para a indústria de proces-
samento) e outros com crescimento indeterminado (maioria destinada para a mesa).

O tomate pode pertencer aos seguintes grupos: Santa Cruz, Salada, Cereja, 
Italiano e grupo Agroindustrial. É um vegetal bastante exigente quanto à adubação 
e muito vulnerável a doenças, exigindo alto nível de conhecimento da cultura 
para se obter uma boa eficiência em seu cultivo. Tem preferência por regiões altas 
(serras e planaltos) com predominância de clima tropical e também subtropical ou 
temperado, seco e com boa taxa de incidência de luz solar. Não se adaptam bem 
a regiões muito úmidas e quentes, sendo esses fatores os que favorecem doenças.

Os tomates podem ser destinados para a indústria alimentícia ou para 
consumo à mesa. São utilizados para preparação de molhos industrializados e 
caseiros, extrato, doces, sucos e saladas cruas (GONDIM, 2010, p. 57).

Devido à antecipação do final do ano letivo, não foi possível cuidar, colher 
nem consumir as hortaliças na escola. Entretanto, isso revelou que o planejamento 
é fundamental para o sucesso na implantação de uma horta. Na realidade local, 
deve ser feito no primeiro semestre, acompanhando o período chuvoso.

Para fins didáticos, as atividades realizadas foram fundamentais para o 
estabelecimento da interdisciplinaridade; isso porque a aplicação do segundo 
questionário mostrou que as respostas no segundo momento foram mais adequadas 
do que as do primeiro.

A horta mostrou servir como um cenário para aprendizagens teóricas e 
práticas, não só para a disciplina de Ciências, mas também para as outras, além 
de ser um espaço adequado para a aprendizagem de atitudes e habilidades. Isso 
porque o envolvimento dos alunos como agentes ativos no percurso de suas 
aprendizagens foi percebido em meio a expressões de alegria e encantamento 
demonstradas em vários momentos das atividades.
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Capítulo 8  
Paisagismo e Educação Ambiental na Escola 

Estadual “Professora Rita Nelly Furtado”
Cristina Maria Silva de Souza 

Thaisa Accioly de Souza

Introdução

A partir da década de 1990, intensificou-se a percepção dos impactos 
ambientais relacionados aos atuais padrões de consumo e estilo de vida das 
sociedades afluentes, possibilitando a emergência de um novo discurso dentro do 
ambientalismo internacional, nacional, regional e local. Atualmente, a sociedade 
vivencia consequências de suas ações impensadas sobre a utilização dos recursos 
naturais ao longo dos anos, como as mudanças no cenário climático e escassez 
de diferentes recursos naturais. Nesse sentido, um grande desafio enfrentado 
para a melhoria da qualidade de vida em várias regiões do mundo diz respeito à 
mudança de atitude do ser humano para com o meio ambiente e sua maneira de 
utilizar os recursos naturais ainda disponíveis.

Conscientizar, sensibilizar e estimular as pessoas a cuidar do meio ambiente 
não é tarefa fácil, tendo em vista as diferentes percepções e concepções do termo. 
Por isso, ambientalistas e estudiosos afirmam que a educação ambiental (EA) 
pode ser útil para a formação de cidadãos responsáveis e sensíveis às diferentes 
problemáticas ambientais, tornando-se mais esclarecidos de suas ações como 
agentes que compõem e também transformam o meio.

Nesse sentido, as escolas devem assumir um papel essencial na formação 
de crianças, jovens e adultos, devendo ensinar e cultivar o respeito pelo meio 
ambiente e oferecer um ensino transdisciplinar. Para Jacobi (2005), as escolas e seus 
educadores devem assumir um papel estratégico e decisivo na inserção da EA no 
cotidiano escolar, qualificando os alunos para um posicionamento crítico diante 
da crise socioambiental, buscando a transformação de hábitos e práticas sociais. 
Deve permitir a formação de uma cidadania que os mobilize para a questão da 
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sustentabilidade no seu significado mais abrangente, preocupando-se com o meio em 
que vivem e, ao mesmo tempo, buscando a melhoria da qualidade de vida de todos.

Os temas e ações desenvolvidos em sala de aula que discutem o meio ambiente 
podem e devem ser estimulados e desenvolvidos para a modificação também da 
realidade local. Escolas situadas na região do semiárido nordestino, por exemplo, 
estão sob um clima quente e seco, com baixa umidade e precipitação (BRITO; 
MOURA; GAMA, 2007). Nesses ambientes, o calor é uma sensação constante, 
porém o aproveitamento de espaços ociosos para o plantio de diferentes plantas 
a ser realizado pela própria comunidade escolar pode auxiliar na amenização da 
sensação térmica, dentre outros benefícios.

Assim, este trabalho nasce por meio da identificação da ausência de áreas 
verdes dentro e no entorno da Escola Estadual “Professora Rita Nelly Furtado”, 
situada no município de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, que motivou a aplicação 
da oficina “Árvore dos Sonhos” (BRASIL, 2007). Como objetivo, propõe-se promover 
uma ação de paisagismo como instrumento de aproximação dos alunos com a 
natureza, promoção da EA e transformação do meio ambiente.

Educação ambiental nas escolas
A EA, expressão adotada na década de 1970 durante o crescimento dos 

movimentos ambientalistas, é um processo que busca conscientizar e sensibilizar 
diferentes setores da sociedade (JACOBI, 2003). Ela surge como mecanismo capaz 
de fomentar o respeito às diversas formas de vida existentes, com valores e ações 
que permitam a formação de cidadãos conscientes aptos para decidirem e atuarem 
na realidade socioambiental (SATO, 2001).

Assim sendo, a EA é pautada na adoção de um pensamento crítico e no 
desenvolvimento de técnicas de conservação e preservação do meio ambiente 
pelos indivíduos. No Brasil, com a Constituição de 1988, a exigência dessa prática 
torna-se obrigatória em todos os níveis de ensino, devendo ser garantida pelos 
governos federal, estaduais e municipais (art. 225, §1º, inciso VI) (BRASIL, 1988).

Como prática pedagógica, a EA representa a possibilidade de motivar e 
sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em 
potenciais fatores de dinamização da sociedade e de ampliação da responsabili-
dade socioambiental (JACOBI, 2005). Nesse sentido, a escola se constitui um local 
adequado e importante para a divulgação e aquisição de informações e práticas 
para melhor compreensão e conscientização sobre o meio ambiente. Principalmente 
para crianças e adolescentes, as escolas podem ainda significar um primeiro 
contato com a compreensão dessas problemáticas.
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Apesar de tratar-se comumente de temas ambientais nas disciplinas de 
Ciências, Biologia e Geografia, essa temática deve ser efetivada de maneira trans-
disciplinar, pois é na conjugação das diversas disciplinas que compõem o currículo 
escolar que a discussão ganhará amplitude de análise econômica, política e social, 
além de ecológica. Uma atitude interdisciplinar é preconizada ainda pelo Plano 
Nacional de Educação (PNE), estabelecido pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 
bem como a inserção da EA no currículo escolar como um tema que permeia todas 
as relações e atividades escolares (BRASIL, 1999).

O conjunto da transversalidade e interdisciplinaridade permite uma visão 
sistêmica e holística que, segundo Dias (1992), possibilita discussões práticas sobre 
o que é meio ambiente, como ele funciona, como se depende dele, como o afeta e 
como promovem a sua sustentabilidade.

Assim, a escola deve trabalhar a formação de valores, atitudes e comporta-
mentos ambientalmente corretos introduzidos na prática pedagógica cotidiana e 
envolver tanto alunos como os demais indivíduos da comunidade escolar a fim de 
promover e difundir o sentimento de que o meio ambiente é um bem comum e de 
responsabilidade de todos. Nesse contexto, as escolas nas quais se desenvolvem 
atividades que propiciem essa reflexão, sejam em sala de aula ou por meio de 
atividades de campo, sobressaem-se como espaços privilegiados para orientação de 
processos que levem à autoconfiança, a atitudes positivas e ao comprometimento 
pessoal com a proteção ambiental (DIAS, 1992).

Apesar das dificuldades e inseguranças demonstradas por muitos estudio-
sos, pesquisadores e ambientalistas, existem ações simples e eficazes que podem 
auxiliar a inserção da EA nas escolas. Como exemplo, uma intervenção paisagística 
pode ser planejada para atender não somente às necessidades estéticas e de 
conforto ambiental dos usuários do ambiente escolar, mas também para servir de 
ferramenta às práticas escolares, podendo ser utilizada para estimular processos 
de ensino-aprendizagem referentes ao respeito à vegetação, matéria-prima do 
paisagismo. Por meio dos conhecimentos teóricos e práticos relativos à conser-
vação da natureza, os alunos aprendem a valorizar o espaço, a cuidar das plantas 
e aprendem também que são responsáveis pela conservação do ambiente onde 
vivem (BIONDI; LEAL; SCHAFFER, 2008).

Paisagismo na escola
Em se tratando de paisagismo, Lima (2012) o conceitua como sendo toda e 

qualquer atividade que modifica visualmente uma área, ambiente ou paisagem e 
que pode ser feito com plantas, também recebendo a denominação de jardinagem, 
no qual o sucesso do trabalho dependerá do bom uso das ferramentas disponíveis 
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e da criatividade de seu executor. Outros autores apresentam interpretações mais 
profundas, como César e Cidade (2003, p. 115), que definem paisagismo como:

[…] prática socioambiental que se reveste de caráter cultural e histórico. Enquanto 
linguagem, expressa símbolos e valores da sociedade. Na medida em que adota ele-
mentos naturais como matéria-prima, o paisagismo submete-se também a ditames 
ecológicos. A combinação dessas características faz com que diferentes formas de 
interpretação, apropriação e recriação da paisagem expressem, em variados graus, 
relações entre sociedade e natureza. As formas da sociedade se relacionar com a 
natureza, por sua vez, além de depender do sistema produtivo e do aparato tecnológico 
disponível, tendem a refletir visões de mundo prevalecentes. Quando se incluem 
aspectos de dominação, as relações sociedade-natureza adquirem cunho ideológico.

Tais conceitos, aliados à sensibilidade, podem ser encarados como uma 
procura para reconstruir paisagens naturais dentro de cenários devastados por 
construções antrópicas. Envolve uma busca por espaços agradáveis e por melhor 
qualidade de vida que está intimamente relacionada à presença dos elementos 
naturais, ao que o meio ambiente apresenta e as suas relações com o ser humano.

O paisagismo promove ainda diversos benefícios nas áreas urbanas e no 
espaço escolar, como: promoção de atitudes, valores e hábitos mais ecológicos, 
construção de futuras comunidades capacitadas a intervir e discernir acerca de 
temáticas ambientais, esclarecimento da comunidade escolar a respeito de suas 
vantagens ligadas à ecologia e ao nosso bem-estar, contato direto com a natureza, 
embelezamento do ambiente, dentre outros. Diante desse contexto, a união do 
paisagismo em um ambiente escolar com o conceito da EA visa não somente a 
transformação do espaço, mas a sensibilização dos alunos que serão, no futuro, 
pessoas conscientes capazes de respeitar o ambiente natural.

Procedimentos metodológicos
O estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva e exploratória. É explora-

tória, uma vez que o referido método permite aprofundar o tema, proporcionando 
familiaridade com o problema, buscando mostrá-lo, como também a aplicação 
de questionários que provocam a compreensão dos atores envolvidos (SOUSA; 
DRIESSNACK; MENDES, 2007). Descritiva, pois os fatos são observados, registrados, 
analisados e descritos em detalhes (RODRIGUES, 2007).

Caracterização do local de estudo
Este trabalho foi desenvolvido entre os meses de setembro a outubro de 2014, 

na Escola Estadual “Rita Nelly Furtado”, situada no município de Santa Cruz, Rio 
Grande do Norte (Figura 1). Ela possui 270 alunos matriculados. São crianças e 
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adolescentes oriundos do bairro em que está localizada a escola e outros advindos 
da zona rural desse município. A maioria dos pais e responsáveis pelos alunos atua 
no mercado informal e têm renda familiar insuficiente, o que, por vezes, provoca 
certo distanciamento das atividades escolares. As atividades foram realizadas 
com os alunos do 5º ano do ensino fundamental com faixa etária de 10 a 14 anos. 
Na época da realização do estudo, a turma era composta por 30 alunos.

Figura 1 – Fachada da Escola Estadual “Rita Nelly Furtado”, 
situada no município de Santa Cruz, Rio Grande do Norte

Fonte: Souza (2014)

Desenvolvimento da ação de paisagismo

Atividades iniciais
Em um primeiro momento, textos – por exemplo, Áreas verdes urbanas de 

Nigro e Campos (2011) – foram utilizados para apresentar aos alunos a diversidade 
de plantas existentes, a importância delas e quais as espécies nativas da região; bem 
como para estimulá-los a interagir em grupo, dizendo o que pensam e respeitando 
os demais colegas; buscando o desenvolvimento de habilidades de formulação e 
reformulação de ideias, argumentação e convívio social. Ainda com o intuito de 
que os alunos percebessem a diversificação morfológica das plantas (por exemplo, 
flores, frutos, espinhos, aspectos das folhas, entre outros), foi previamente pedido 
a eles que trouxessem recortes e figuras relacionados. Para incrementar, desenhos 
das plantas e novos recortes foram realizados em sala. Para finalizar, foi criado 
um mural coletivo (Figura 2) com esse material para que ficasse exposto em sala.
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Figura 2 – Mural coletivo construído pelos alunos com recortes relacionados à 
diversidade de plantas, realizada durante a ação do paisagismo desenvolvida na 

Escola Estadual “Rita Nelly Furtado”, situada no município de Santa Cruz/RN

Fonte: Souza (2014)

Atividades extraclasse
Visitas foram realizadas com intuito de despertar a curiosidade nos alunos e 

para que eles pudessem observar, na prática, as vantagens oferecidas pelas plantas 
em ambientes urbanos. Os espaços visitados foram canteiros de plantas no entorno 
da escola em que foi realizada a ação, o Parque Ecológico José Bezerra de Farias; e 
ainda, outra escola do município que apresentava um projeto de paisagismo. Durante 
a visita, foi pedido aos alunos que observassem todo o ambiente e, posteriormente, 
em sala, que descrevessem as plantas observadas e distinguissem as nativas das 
demais para auxiliar na compreensão e fixação da aprendizagem sobre o assunto.

Identificação da área e plantio
Uma inspeção na escola foi realizada em conjunto com os alunos para a determi-

nar o local onde poderia ser realizado o plantio de diferentes mudas. Nesse momento, 
deveríamos contar com a participação de um técnico da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Emater), porém, por problemas técnicos, não foi possível.

Em seguida, uma pesquisa sobre quais espécies nativas seriam mais ade-
quadas ao tipo de solo do espaço escolhido para plantio foi realizada por grupos 
de alunos no laboratório de informática da própria escola. As informações obtidas 
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por cada grupo foram socializadas a fim de ampliar o conhecimento dos demais e 
um conjunto de plantas foram escolhidas: pinheira, aceroleira, goiabeira, jasmim, 
pau-brasil, mamoeiro, icsória, pereiro, alecrim e um pé de seriguela, como são 
popularmente conhecidas.

Parte das mudas foi adquirida por meio de doações de pais de alunos e outras 
por moradores da comunidade, os quais eram interpelados e apresentados ao 
projeto em suas próprias casas pela professora responsável e um grupo reduzido 
de alunos, quando era observado que as residências apresentavam uma enorme 
quantidade de plantas (Figura 3). A coleta desse material, por vezes, foi realizada 
durante o horário escolar. Outras plantas foram adquiridas por recursos próprios 
da professora responsável pela ação em um viveiro de plantas da cidade.

Figura 3 – Plantas doadas pelos alunos para realização da ação de paisagismo 
na Escola Estadual “Rita Nelly Furtado”, situada no município de Santa Cruz/RN

Fonte: Souza (2014)

Os materiais utilizados para a construção dos espaços foram adquiridos de 
diversas formas. Para a delimitação dos locais onde seriam inseridas as plantas, 
por exemplo, foram utilizados tijolos disponíveis na escola, garrafas PET doadas 
pelos alunos e pneus doados por um estabelecimento comercial situado próximo 
à escola. A tinta e o pincel para ornamentação dos materiais foi comprada pela 
professora responsável. Já os materiais como enxada e pá foram emprestados por 
pais de alunos, enquanto parte do adubo foi doada por estes e a outra adquirida 
pela professora por meio de recursos próprios.
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A organização do espaço físico foi realizada pela professora em parceria 
com um ex-aluno da escola. Logo em seguida, houve o plantio com auxílio dos 
alunos (Figura 4). Para acompanhamento e manutenção do plantio (por exemplo, 
regar, retirar as ervas daninhas e medir o tamanho das plantas) foi criado um 
cronograma das atividades que deveriam ser realizadas a cada dia, pouco antes 
do início de cada dia de aula. Após os alunos identificarem que havia outros, de 
outras séries, danificando o que foi plantado, um grupo de alunos que participou 
do plantio visitou a cada dia uma série, explanando oralmente sobre a importância 
daquele trabalho para a comunidade escolar, com intuito de que eles se sentissem 
responsáveis em cuidar daquele novo espaço que foi construído.

Figura 4 – Exemplos de canteiros produzidos durante a ação 
de paisagismo desenvolvida na Escola Estadual “Rita Nelly 

Furtado”, situada no município de Santa Cruz/RN

Fonte: Souza (2014)
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Figura 5 – Alunos realizando a manutenção das plantas 
provenientes da ação do paisagismo feita na Escola Estadual “Rita 

Nelly Furtado”, situada no município de Santa Cruz/RN

Fonte: Souza (2014)

Palestras
Ainda para promover a inclusão e sensibilização de toda a comunidade 

escolar e proporcionar uma aprendizagem sobre conteúdos pertinentes ao tema 
paisagismo (por exemplo: germinação, as partes de uma planta, vitaminas, como 
as sementes se espalham na natureza, tipos de sementes, plantas medicinais, entre 
outros), uma palestra foi realizada por alunas do curso de nutrição da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi (Facisa) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), que já atuavam na escola como estagiárias. Houve a explanação dos 
benefícios do consumo das frutas e a importância de suas vitaminas.

Para melhor fixação da aprendizagem do conteúdo, este foi relacionado com 
os conhecimentos prévios dos alunos, como quais suas frutas preferidas e o que 
entendiam sobre vitaminas. Os alunos construíram um painel de forma colaborativa, 
no qual alguns deles escolhiam e colavam a figura de uma fruta e outros colavam 
os tipos de vitaminas que elas possuíam (Figura 6). Por fim, foi servido um suco de 
acerola aos participantes, com intuito de que eles percebessem que tal fruta poderia 
ser futuramente colhida na própria escola e utilizada como item da merenda escolar.
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Figura 6 – Mural coletivo construído pelos alunos sobre a importância das 
frutas e vitaminas, proveniente da ação de paisagismo desenvolvida na 

Escola “Rita Nelly Furtado”, situada no município de Santa Cruz/RN

Fonte: Souza (2014)

Questionário
Por fim, foi aplicado um questionário composto por perguntas abertas 

e fechadas, totalizando oito questões, a fim de avaliar a percepção dos alunos 
do 5º ano que participaram da ação quanto às suas satisfações em relação aos 
resultados do paisagismo, vantagens identificadas, possíveis melhorias e par-
ticipação do próprio aluno. Vinte alunos participaram dessa etapa. As análises 
foram feitas com tratamento estatístico simples, utilizando a formulação de 
porcentagens.

Resultados e discussão
As atividades iniciais foram úteis para inserir diferentes tópicos sobre 

o assunto pertinentes às plantas, para que os alunos pudessem compreender 
diferentes conceitos relacionados à diversidade delas. Uma reflexão associando 
ao conhecimento prévio o adquirido, nesse momento, permitiu ao aluno ampliar 
sua percepção em relação ao ambiente natural. Jacobi (2005) afirma que tal ini-
ciativa permite ao aluno ter um aprendizado significativo (no caso, importância 
da conservação dos recursos naturais), reconduzindo o processo de ensino-
-aprendizagem por meio da sua participação raciocinando, compreendendo, 
reelaborando o saber historicamente produzido e, assim, ampliando a sua visão 
fragmentada da realidade.
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As atividades desenvolvidas fora do ambiente escolar permitiram aos alunos 
vivenciar a realidade agora com outros olhos, por eles possuírem novos conhe-
cimentos acerca do ambiente natural. Por outro lado, novas descobertas foram 
realizadas ainda por meio da observação in situ das plantas, como algumas de 
suas vantagens relacionadas ao bem-estar humano, como sombra e amenização 
da sensação térmica. Além disso, muitos alunos relataram que mesmo residindo 
no município, não possuíam conhecimento das áreas visitadas e ainda que essa 
prática, no geral, foi um momento excelente de convívio entre eles. Segundo Leme 
(2006), conhecimentos produzidos a partir da vivência teriam significado muito 
maior para os alunos.

Durante a escolha das espécies para serem plantadas foi possível observar 
que alguns alunos já se posicionavam em relação aos cuidados que deveriam ter 
para não introduzir plantas exóticas no ambiente do local escolhido, apresentando 
conhecimento sobre o desequilíbrio ambiental que elas poderiam causar. Durante 
a escolha da área para o plantio, observou-se que os alunos estavam interessados 
em que ela fosse visível para toda a comunidade escolar e que, apesar de não 
ter sido possível a visita técnica de um profissional, não houve a desistência ou 
desmotivação por parte de nenhum aluno e professor responsável, os quais pes-
quisaram por conta própria as plantas mais indicadas ao tipo de solo disponível. 
Isso demonstra um sentimento de pertencimento e responsabilidade, importantes 
para o sucesso da EA (GROHE; CORRÊA, 2012).

Quanto à aquisição dos materiais que seriam utilizados, infelizmente, a escola 
não pode contribuir financeiramente. Contudo, os alunos se prontificaram a trazê-los, 
bem como a professora responsável, por meio de pedidos a terceiros e/ou recursos 
próprios, havendo, mais uma vez, a persistência e determinação para a realização 
do projeto diante das dificuldades apresentadas. Logo após o plantio, foi observado 
que alguns alunos já discutiam como iria ficar esse ambiente depois do crescimento 
das plantas e ainda quanto ao surgimento de uma diversidade de seres vivos que 
iriam interagir ali, confirmando o interesse pelo novo ambiente criado na escola.

A cada dia, no geral, foi possível ainda identificar uma crescente motivação 
em relação aos cuidados com as plantas pelos alunos, no qual houve aqueles que 
quiseram desobedecer a ordem do cronograma criado para que participassem 
diariamente do plantio. No entanto, como em qualquer ambiente escolar, houve 
outros que se mostravam desinteressados ou desmotivados a participar, porém 
poucos; elas eram do sexo feminino e se desculpavam pelo trabalho que teriam 
para regar (o que aconteceu por meio de baldes).

A preocupação dos alunos participantes da ação com o novo ambiente 
construído na escola foi perceptível diante do descontentamento apresentado pelo 
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descuido dos demais alunos da instituição. O sentimento de responsabilidade e 
pertencimento fez com que eles tomassem uma atitude para impedir novos danos. 
Na hora do recreio chegou a ocorrer a formação de duplas que ficavam atentos a 
eventuais danos que poderiam ser realizados por outros alunos com intuito de 
impedi-los e auxiliá-los, assim, na conservação da área.

O plantio das espécies e o contato com a natureza foram enriquecedores 
para esses alunos, pois puderam ver na prática o que eles aprenderam em sala de 
aula e durante as palestras. Uma grande parte dos alunos demonstrou respeito 
e cuidado com as menores formas de vida (por exemplo: formigas e besouros) 
encontradas naquele espaço e fora dele, assim como a compreensão de como 
plantar uma árvore. O contato com áreas externas e ambientes naturais é uma 
necessidade declarada para crianças.

Para Tuan (1983 apud ELALI, 2003), por meio de ações como plantar, acompa-
nhar o crescimento da planta e colher os frutos, a criança pode compreender os 
mecanismos da natureza, reconhecer-se como parte dela e questionar sua própria 
participação ecológica. Assim, a preservação do meio ambiente e a formação da 
consciência dependem da educação e, em particular, da EA, pois conforme enfatiza 
Freitas (2002), esse é o mais eficaz meio preventivo de proteção do meio ambiente.

Não menos eficazes e importantes são as atividades voltadas à apresentação 
de teorias, como as informações obtidas nas palestras, as quais fizeram com 
que os alunos repensassem a sua alimentação, o que pode ser observado por 
meio de comentários de alunos sobre a necessidade de diminuir o consumo de 
certos alimentos, como a pipoca, passar a comer mais frutas e ainda a repensar 
o próprio cardápio da merenda servida na escola. Atividades como as palestras 
podem integrar diversos campos do saber gerando conhecimentos que auxiliem 
na compreensão do meio ambiente, da sua importância para a sobrevivência de 
todas as espécies, incluindo a humana, e dos cuidados que devem ser tomados para 
sua preservação. Isso demonstra o caráter transversal da EA e pode ser um ponto 
de partida para a sua promoção nas escolas, se desenvolvida de forma contínua 
e, não apenas por ações esporádicas e isoladas.

Por fim, o resultado da avaliação dos questionários identificou que 85% 
responderam estar satisfeitos e 15% pouco satisfeitos, não havendo alunos que 
afirmaram total insatisfação com o trabalho de paisagismo realizado na escola 
(Figura 7a). Os resultados obtidos foram classificados, em sua maioria, como muito 
bom (75%); 25% como pouco arborizado, mas ninguém considerou razoável (Figura 
7b). Ao questionar o que deveria ser feito para melhorar o paisagismo, 75% dos 
entrevistados responderam que deveriam ser plantadas mais árvores frutíferas 
e 25% afirmaram que deveria ter uma maior variedade de plantas (Figura 7c).
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Figura 7 – Resultados dos questionários aplicados aos alunos que 
participaram da ação de paisagismo desenvolvida na Escola “Rita 

Nely Furtado”, situada no município de Santa Cruz/RN
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Fonte: Nossos dados

Em relação às vantagens observadas no paisagismo, 90% dos entrevistados 
consideraram o ambiente bonito e agradável e 10% consideram a sombra como 
as vantagens observadas, porém, os alunos não identificaram que poderia haver 
outras vantagens relacionadas, por exemplo melhoria do microclima, produção 
de alimentos, local para estabelecimento de diferentes espécies de aves, insetos 
etc. Já o reconhecimento das espécies nativas que foram usadas no trabalho de 
paisagismo na escola foi realizado por apenas 80% dos alunos. Isso demonstra 
que ainda há conhecimentos que devem ser reavaliados e aprimorados para 
posteriores execuções.

Ao perguntar se os alunos gostaram de ter colaborado com o paisagismo 
da escola, 100% responderam que sim. Todos afirmaram ainda que aprenderam a 
plantar uma árvore e, por fim, no que diz respeito à compreensão dos entrevistados 
sobre paisagismo, 30% compreendem que paisagismo significa plantar árvores, 
10%, um ambiente mais agradável, 20%, criar canteiros, 30%, plantar árvores onde 
não existe e 10%, transformar o ambiente. O que se pode observar é que os alunos 
tiveram entendimento diferenciado, mas com o mesmo propósito de contribuir 
com a construção de um espaço agradável e arborizado.
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Por fim, no que diz respeito às vantagens do paisagismo na escola, o apro-
veitamento e a transformação de um espaço que antes era ocioso de plantas em 
um ambiente bonito e agradável em que os alunos poderão tanto desfrutar de 
momentos divertidos quanto utilizá-lo como objeto de estudo para as demais 
áreas de conhecimento, contribui para melhor qualidade de vida da comunidade 
escolar. Sua criação permitiu detectar mudanças nos comportamentos dos alunos 
em relação aos cuidados necessários à preservação do ambiente escolar, bem como 
a formação de novos hábitos com relação aos recursos naturais.

O aprendizado por meio de atividades que nos agradem e alegrem torna 
o processo de ensino-aprendizagem mais divertido e interessante, atraindo os 
alunos. A transformação do ambiente em espaços mais acolhedores facilitou 
ainda a permanência deles na escola com maior satisfação. Assim, considera-se 
o paisagismo como ferramenta interessante para criar ambientes agradáveis e 
estimular o aluno a realizar ações que melhorem seu ambiente.

A participação dos alunos no desenvolvimento das atividades acontecia 
à medida em que cada um sentia-se desafiado e motivado a participar delas, 
sendo essenciais e permitindo ainda que eles aprendessem como é fundamental 
respeitar e cuidar do ambiente em que se vive. A participação do aluno opinando 
e se organizando em grupos resulta na liberdade de expressão, tão reprimida no 
formalismo educacional, e confirma o dever em acreditar e incentivar a capacidade 
criativa dos educandos. Kohl e Gainer (1998) afirmam não existir uma maneira 
certa ou errada de trabalhar para que os projetos se concretizem, existindo apenas 
o alegre e o agradável processo da experiência em si.

Considerações finais
A ação desenvolvida utilizando o tema paisagismo foi eficiente para desen-

volver atividades em EA. Por meio de atitudes e práticas simples foi possível dar 
início a grandes transformações no ambiente escolar, bem como na percepção 
dos alunos quanto ao meio ambiente. Foi possível perceber dentre os resultados 
mudança de atitude dos alunos em relação ao meio ambiente no qual se insere no 
espaço escolar, participação produtiva no que diz respeito às atividades desen-
volvidas, mudança de hábitos em se tratando da importância da conservação da 
fauna e da flora, dentre outros.

Durante as atividades, além do envolvimento dos alunos, houve o estabele-
cimento de fortes vínculos afetivos entre eles e os professores, o que se considera 
uma das maiores conquistas, pois, permitiu o desenvolvimento de uma atividade 
prazerosa e um ótimo trabalho educativo, tendo em vista que a integração e 
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boa comunicação asseguravam isso. Contribui ainda para que trabalhos futuros 
venham a ser desenvolvidos com a cooperação desses alunos.

Por outro lado, a participação dos demais professores da escola foi insa-
tisfatória, uma vez que apresentaram pouco interesse pelo projeto, talvez por 
não compreenderem a necessidade de se estabelecer uma nova dinâmica em 
relação ao meio ambiente. Entretanto, ao longo da ação, alguns romperam com 
suas resistências, e outros educadores auxiliaram na participação de algumas 
atividades. Dentre as atividades realizadas, alguns professores tiveram interesse 
em participar somente das extraclasse, sendo elas  a visita ao parque ecológico e 
ao canteiro de plantas no entorno da escola.

As limitações que ocorreram no trabalho foram muitas. Iniciando pelo motivo 
de que o tema paisagismo, por ser bastante desafiador, é ainda pouco discutido e 
trabalhado nas escolas de ensino fundamental, além disso, a escassez de material 
(bibliográfico), acesso a plantas, material para palestra, profissional qualificado 
para auxiliar no trabalho, o desinteresse dos professores e demais funcionários da 
escola e a dificuldade de se fazer a manutenção das plantas nos finais de semana.

Destaca-se ainda a importância de a EA ser permanentemente abordada nas 
escolas de ensino fundamental e, pelo seu caráter interdisciplinar e transdisci-
plinar, contar com a participação de todos os professores. Da mesma forma que 
os alunos, os professores precisam atuar em equipe, aprendendo a diagnosticar 
possibilidades reais de trabalho e socializando suas reflexões e ações.

Sendo assim, esta ação deve ser continuada, aprimorada e contar com a 
participação de novos alunos, bem como os professores da instituição, a fim de 
organizar atividades que não sejam esporádicas ou isoladas. O caráter trans-
versal da EA permite integrar diversas áreas de conhecimentos a fim de gerar 
a compreensão do meio no qual se está inserido e da mesma forma podendo 
intervir. Como se pode perceber, atualmente é diferente, já que com a realização 
do projeto de paisagismo mostrou que, mesmo sendo um ambiente quente e árido, 
é possível transformá-lo em agradável e arejado, além de embelezar o ambiente. A 
arborização e plantação nas escolas possibilitam ensinar os estudantes a pensar 
no meio ambiente, permitindo que eles tenham o entendimento da importância 
da conservação ambiental.
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Capítulo 9  
Revitalização de praça escolar no município 

de São Paulo do Potengi/RN: uma ferramenta 
para educação formal e ambiental

José Gerson Confessor 
Juliana Rayssa Silva Costa

Introdução

A praça pode ser entendida como um espaço em que há relações entre os 
homens e destes com a natureza. Segundo Santos Filho (2004), a praça – espaço 
público – é a espacialização da arena na qual as relações entre os homens são 
discutidas e se estabelece a passagem do abstrato, a discussão e a reflexão coletiva. 
E, por isso, um espaço de socialização importante na sociedade.

Conforme Robba e Macedo (2002, p. 17), a praça pode ser conceituada atu-
almente como “espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer, ao convívio 
da população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos”.

Destaca-se que este trabalho não se propõe a conceituar a praça (ferramenta 
da pesquisa), apenas situar o leitor sobre a concepção de alguns autores quanto 
a esse espaço.

De acordo com Costa (2008), historicamente, as praças remontam do período 
greco-romano. A Ágora dos gregos e o Fórum dos romanos foram os primeiros 
espaços urbanos intencionalmente projetados para cumprirem o papel social 
que as praças desempenham nos dias atuais. Ambos possuíam aspecto simbólico 
extremamente importante na cultura de cada um desses povos, pois materiali-
zavam a ideia de público.

Assim, conforme Viero e Barbosa Filho (2009) esse espaço existe há milênios 
sendo utilizado por civilizações de distintas maneiras, mas nunca deixou de exercer 
a sua mais importante função: a de integração e sociabilidade.
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Conforme Robba e Macedo (2002), a praça possui valores ambientais, fun-
cionais, estéticos e simbólicos. Os valores ambientais dizem respeito ao espaço 
livre ocupado pelas praças que permite: melhoria na ventilação e aeração urbana; 
melhoria da insolação de áreas mais adensadas; as árvores promovem o sombre-
amento das ruas e seus canteiros não irradiam tanto calor como o asfalto ou piso 
de concreto, propiciando o controle da temperatura; a cobertura vegetal permite 
a melhoria na drenagem das águas pluviais e a proteção do solo contra a erosão.

Os valores funcionais correspondem às áreas que servem como ponto de 
encontro, local aberto para apreciação da paisagem, além de disporem, muitas 
vezes, de outros atrativos destinados ao lazer da população, como: coretos para 
apresentações culturais; bancos para descanso; barras de ginástica; pistas de 
caminhada e ciclovias; e parquinhos para crianças, dentre outros.

Os valores estéticos e simbólicos representam a função das praças enquanto 
objetos referenciais e cênicos da paisagem urbana, além de exercerem importante 
papel na identidade de um município, bairro ou rua. Geralmente relacionado à 
carga histórico-cultural, as praças são vistas e atuam como espaço de diálogo, local 
acolhedor para o passeio e lazer de toda sociedade. Do ponto de vista estético, as 
praças contribuem por meio das qualidades plásticas – cor, forma, textura – de 
cada uma das partes visíveis que as integram.

A Escola Estadual “Dinarte Mariz”, situada na zona urbana do município de 
São Paulo do Potengi, possui espaço de146 m², o qual é contornado por salas de 
aulas, de leitura e banheiros, mas não exercia a função e não possuía os valores 
mencionados anteriormente. Até maio de 2014, esse espaço apresentava as seguintes 
características: cinco bancos quebrados que foram removidos do local, restando 
apenas dois que já apresentam avarias; não havia plantas ornamentais, à exceção 
de duas palmeiras (Palmeira-areca – Dypsis lutescens (H.Wendl) Beentje e J. Dransf 
e outra Palmeira leque chinesa – Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart); grama 
rareada e algumas plantas herbáceas. Essa situação tornava o espaço não atraente 
e alvo de críticas por parte dos educandos. Ressalta-se que essa problemática afeta 
várias escolas do estado do Rio Grande do Norte, cuja infraestrutura escolar é 
precária.

Contudo, diante da situação supracitada, os professores dessa escola jun-
taram-se para revitalizá-la, utilizando material não reutilizável e reutilizável. 
Tal ação foi realizada por entender que o ambiente da escola mais agradável é 
fundamental para o bem-estar da comunidade escolar e, indiretamente, para 
melhora no processo de ensino-aprendizagem.

Ao ler sobre experiências de educação ambiental (EA) em escolas públicas 
no estado do Rio Grande do Norte, visualizou-se que tais experiências estavam 
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relacionadas a resultados positivos. Informes da Prefeitura Municipal de Riacho da 
Cruz (2013) relatam que a diretora Clédina Mafaldo, da Escola Municipal “Camila 
de Léllis”, Riacho da Cruz/RN, discorreu que “inovar o ambiente escolar tor-
nando-o mais colorido, com espaço de lazer, leitura e diversão proporciona um 
melhor acolhimento dos alunos e uma maior produtividade para funcionários 
e professores, podem ser utilizados pedagogicamente como extensão da sala de 
aula e incentivo a educação ambiental”.

Na Escola Municipal “Antônio Fabricio Caridade” (2012) em Santa Maria, 
Extremoz/RN, com o apoio da gestora e dos professores, os educandos executaram 
atividades relacionadas à EA como manejo de plantas frutíferas, ornamentais, 
hortaliças e cuidaram dos jardins e da revitalização de canteiros da escola. O 
professor Cristovam Virgíneo, que também participou das atividades de EA e 
é especialista em meio ambiente afirmou: “Nesta aula, os alunos aprenderam a 
importância das plantas na nossa vida, algumas ações para a melhoria da qualidade 
de vida de todos e noções e cuidados com o patrimônio público, uma verdadeira 
aula de EA e Cidadania” (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FABRICIO CARIDADE, 2012).

Além desses relatos, é importante ser exemplo para as demais escolas e 
principalmente as do município de São Paulo do Potengi. Nesse município existem 
13 escolas públicas de ensino fundamental II (onze municipais e duas estaduais), 
sendo seis dessas localizadas na zona urbana e sete na zona rural; mas até junho 
de 2014 nenhuma constava com espaço revitalizado com materiais reutilizáveis 
e com a participação dos alunos.

Com base nesses fatos, entendemos que a ausência de espaço adequado 
e atraente para a prática do lazer e que sirva de incentivo à educação formal e 
ambiental pode até desestimular os alunos, pois eles passam a ver a escola apenas 
como um espaço de aprendizagem tradicional em que devem decorar os assuntos 
estudados para tirar boas notas e passar de ano.

Além dos fatores citados acima, é importante atender o que é posto no 
artigo 2º da lei no 9.795, de 27 de abril de 1999 (Política Nacional de Educação 
Ambiental – PNEA), a qual relata que esse é um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal 
(BRASIL, 1999). Também, objetivamos cumprir os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), que abordam os conteúdos de meio ambiente que têm de ser integrados 
às disciplinas, numa relação de transversalidade, de modo que impregne toda 
a prática educativa e, ao mesmo tempo, crie uma visão global e abrangente da 
questão ambiental (BRASIL, 1998).
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Com esse fundamento legal, a praça da escola supracitada foi revitalizada, 
com o intuito de transformar esse espaço num ambiente atraente e agradável, 
para a recreação e socialização dos educandos; e como ferramenta de EA.

De acordo com Assis e Chaves (2014), EA é uma proposta do processo edu-
cacional que está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética 
que conduzem para a melhoria da qualidade de vida do homem e demais seres 
vivos. Ela busca desenvolver mediante uma prática que vincula o educando com 
a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido à 
transformação que supera a realidade.

Segundo Dias (2004), EA é um processo permanente no qual os indivíduos e 
as comunidades tomam consciência do seu ambiente e adquirem conhecimentos, 
valores, habilidades, experiências e determinação que os tornem aptos a agir e 
resolver problemas ambientais presentes e futuros.

Conforme Medina (2002), a EA é um processo que busca elucidar valores e 
desenvolver atitudes que permitam adotar uma posição consciente e participativa 
relacionada com a conservação e adequada utilização dos recursos naturais.

Para Reigota (2004), a EA deve ser entendida como educação política, no 
sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigirem justiça social, 
cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a 
natureza.

Ainda, de acordo com Reigota (1999, p. 79), “[…] a escola tem sido historica-
mente o espaço indicado para a discussão e o aprendizado de vários temas urgentes 
e de atualidade como resultado da sua importância na formação de cidadãos”. Para 
cumprir seu papel social, a escola necessita estar aberta aos diálogos e discussões 
que possam promover a melhoria do ensino por meio de inovações pedagógicas.

Assis (2013) aborda que as escolas são espaços privilegiados para a imple-
mentação de atividades que propiciem reflexões, promovendo a sensibilização 
do público em relação ao seu próprio ambiente, para envolvê-lo na resolução dos 
problemas da sociedade, considerando a importância da temática ambiental e a 
visão integrada do mundo, no tempo e no espaço. E que os alunos necessitam de 
atividades em sala de aula e atividades de campo, com ações orientadas em projetos 
e em processos de participação coletiva que levem à autoconfiança, a atitudes 
positivas e ao comprometimento pessoal com a proteção ambiental.

Reigota (1991, p. 27) destaca ainda que “[…] para que possamos realizar 
a educação ambiental, é necessário, antes de qualquer coisa, conhecermos as 
concepções de meio ambiente das pessoas envolvidas na atividade”. De acordo 
com ele, podemos deduzir que a união da EA com a visão dos indivíduos sobre 
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determinado assunto ou ação gera contribuições para compreender determinados 
comportamentos. Esse tipo de ação em escolas faz com que se agregue valor no 
âmbito do processo de ensino-aprendizagem.

Portanto, diante da situação exposta, esta pesquisa visa mostrar a visão 
dos alunos do ensino fundamental da Escola Estadual “Senador Dinarte Mariz” 
antes e após revitalização de sua praça; com o intuito de averiguar a sensibilização 
ambiental dos alunos em relação à implantação de tal estrutura.

Procedimentos metodológicos
Este trabalho foi realizado na Escola Estadual “Senador Dinarte Mariz”, 

situada no núcleo urbano do município de São Paulo do Potengi/RN, na rua José 
Claudino, nº 98, no Bairro Santos Dumont. A escola oferece o ensino fundamental 
II (6º ao 9º) no período diurno e à noite a Educação de Jovens e Adultos (EJA). De 
acordo com o censo 2014, continha 457 estudantes distribuídos nos turnos matutino 
(199), vespertino (189) e noturno (69). Dos 25 professores, 13 atuavam em sala de 
aula e os outros estavam em função de direção e coordenação; na sala de leitura e 
em Atendimento de Educação Especial (AEE) (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 
E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2014). Os demais funcionários, 
16 ao todo, exerciam as funções de assistente de serviços gerais, merendeiras e 
auxiliares, vigias e porteiros, nos horários diurno e noturno.

Entre os meses de junho e outubro de 2014 a praça da escola supracitada 
foi revitalizada, com instalação de materiais não reutilizáveis (cimento, tijolo, 
tintas, bancos de cimento pré-moldados para confecção de mesas e assentos) e 
reutilizáveis (garrafas PET e pneus para canteiros de plantas). Além disso, houve 
o plantio de mudas de cactáceas  – três coroas de frade – Melocactus bahiensis 
(Britton & Rose) Luetzelb, dois mandacarus – Cereus jamacaru DC, uma palma 
miúda – Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy, uma macambira – 
Bromelia laciniosa (Mart. ex Schult. & Schult.f.) e um exemplar de pau-brasil 
(Caesalpinia echinata Lam.).

Quanto à instalação de materiais não recicláveis, estes não tiveram a par-
ticipação direta dos educandos, pois envolvia riscos às suas integridades físicas 
(cortes ou machucões), já que os materiais utilizados eram rústicos e pesados, como 
descrevemos a seguir. Quatro bancos de cimento pré-moldados sem encosto 130 x 
40 cm; três tampos para mesas, de cimento pré-moldado, com 100 cm de diâmetro; 
três bases de mesas em alvenaria, com 80 cm de altura; doze bancos de alvenaria, 
com dimensões de 40 x 40 cm. Além disso, a instalação dos bancos e mesas ocorreu 
no período em que os estudantes se encontravam em férias escolares.
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No entanto, o corpo discente teve uma participação efetiva de forma volun-
tária no projeto, por meio da pintura de uma rosa dos ventos, tabuleiros de xadrez 
sobre as mesas e bancos nos seus entornos; ajudaram a fixar os pneus no muro e 
trouxeram algumas mudas de plantas ornamentais, que foram plantadas e regadas.

Ressalta-se que, antes da revitalização (maio de 2014) e após esta ação 
(novembro de 2014) foram aplicados questionários composto por 10 perguntas 
(nove fechadas e uma aberta) aos educandos do 7º, 8º e 9º ano (19 estudantes de 
cada turma); compreendendo 57 destes antes e 57 após a revitalização, totalizando 
114 questionários. Estes visaram averiguar a opinião e visão que eles tinham sobre 
a escola e o meio ambiente, tendo como uma das principais referências o espaço 
da escola mencionada, antes e depois da revitalização.

E nos meses de agosto e outubro foram realizadas duas palestras em 
sala de aula com os alunos das séries citadas sobre a importância de criar e 
manter um espaço verde na escola. No primeiro momento, para estimular o 
debate, utilizamos o filme Um plano para salvar o Planeta, o qual é relatado pela 
“Turma da Mônica” (histórias em quadrinhos e desenhos animados elaborados 
por Maurício de Souza), com duração de 25 minutos. Após o filme houve uma 
discussão de 20 minutos.

O filme relata que Franjinha, o cientista da “Turma da Mônica”, cria uma 
fórmula (poção mágica) para deixar tudo limpo e cheiroso. Quando Dorinha 
chega, puxa uma discussão com a turma sobre as ações agressivas do homem em 
relação ao meio ambiente: poluição sonora, dos rios, mares, lixo, desmatamento, 
queimadas, dentre outros. Todos decidem usar a poção mágica do Franjinha 
para limpar a cidade e os rios, mas logo descobrem que a fórmula é temporária 
e a solução pra salvar a natureza é praticar os três “r”: reduzir, reutilizar e 
reciclar; ou seja, se cada um fizer um pouquinho, podemos melhorar a vida no 
planeta Terra.

Corroborando com a primeira palestra, no segundo momento foi apresentado 
um vídeo da Campanha da Fraternidade de 2011, com duração de 5 minutos, cujo 
tema era “Fraternidade e a vida no planeta”, e o lema era “A criação geme em 
dores de parto” (Romanos 8, 22). Nos 30 minutos seguintes dedicados ao debate 
foi abordado que a questão ambiental deve ser uma preocupação de todos os 
segmentos da sociedade, ONG, governo, movimentos sociais, e especialmente os 
de cunho religioso, porque creem que a terra é uma obra de um criador divino.

Em nossos debates em sala de aula, procuramos desenvolver a questão 
ambiental de maneira plural, porque independente de nossas crenças ou posições 
políticas, estamos ligados à natureza e a nossa existência na Terra vai depender 
do tipo de relação que estabelecemos com ela.
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Resultados e discussão
Nas figuras 1 e 2 consta a praça antes da revitalização, em maio de 2014, 

com a equipe de professores que transformou tal espaço.

Figuras 1 e 2 – Praça antes da revitalização e equipe 
responsável pela sua transformação

 

Fonte: Confessor (2014)

Ao analisar a figura acima, visualiza-se que a mesma aparentava-se sem cores, 
sem assentos e mesas; ou seja, um espaço não atrativo à socialização e explanação 
de aulas, por falta de acomodações e de plantas para análise, amenização do clima 
e embelezamento da escola. Tais características geravam, de certa forma, um 
desestímulo para alunos e professores.
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As figuras 3-6 apresentam o processo de revitalização da praça, desde as 
instalações de bancos (material não reutilizado) à construção de canteiros com 
garrafas PET (material reutilizado), o plantio de uma muda de pau-brasil (Caesalpinia 
echinata Lam) e, por último, o desenho e pintura da rosa dos ventos e tabuleiro de 
xadrez feito pelos estudantes.

Espera-se que o tabuleiro seja utilizado tanto em momentos de recreação com 
jogos de xadrez ou dama, como também em aulas dos professores de matemática 
e educação física. Quanto à rosa dos ventos, acreditamos ser de grande valia no 
espaço escolar, principalmente para as aulas de Geografia e Ciências.

Figuras 3 e 4 – Montagem dos bancos e canteiro de 
garrafas PET para coroa de frade e mandacaru

Fonte: Confessor (2014)
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Figuras 5 e 6 – Plantação de pau-brasil e alunos com 
o professor pintando tabuleiro de xadrez

Fonte: Confessor (2014)

Destaca-se que o plantio das cactáceas mencionadas anteriormente neste 
projeto ocorreu devido à fácil adaptação ao clima local, por consumirem pouca 
água e ter o objetivo de estimular os educandos a valorizar e conservar a flora 
da região. Isso, a partir de uma nova compreensão sobre o bioma caatinga; olhar 
esse que vai além de um território seco habitado por severinos. A plantação de 
um exemplar do pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam) é um fato que também se 
sobressai, porque além de ser uma árvore que esteve em processo de extinção, 
ela está ligada diretamente com a história do nosso país, o Brasil.

Para a construção dessa nova visão em relação à flora local, é importante 
que o espaço revitalizado seja utilizado como uma ferramenta pedagógica nas 
aulas de História, Geografia, Ciências, dentre outras. O espaço da praça após a 
revitalização ter sido finalizado é visualizado na Figura 7.
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Figura 7 – Praça da Escola Estadual “Dinarte Mariz” revitalizada

Fonte: Confessor (2014)

Nos gráficos 1 a 10 constam a visão dos alunos do 7º, 8º e 9º ano com relação 
a alguns aspectos ambientais e sobre o espaço da praça escolar antes e após a sua 
revitalização. No Gráfico 1 constam respostas quanto às ações que os alunos mais 
gostam de fazer no momento de lazer.

Gráfico 1 – Porcentagens quanto às ações que mais 
gostam de fazer no momento de lazer

Resposta antes da revitalização
7º A 8º C 9º U 7º A 8º C 9º UTotal Total
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Fonte: Nossos dados
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Ao analisá-los verifica-se que a maioria dos alunos respondeu que, em momento 
de lazer (antes da revitalização), gostavam de ouvir músicas (24,6%), praticar 
esporte (22,8%) e encontrar-se com os amigos (19,3%). Já após a revitalização, as 
respostas diferenciaram-se, pois a maioria deles informou que gostavam de acessar 
a internet (29,8%), ouvir música (22,8%) e encontrar-se com os amigos (15,8%).

A mudança de resposta após a sensibilização ocorreu em virtude da implan-
tação de mais uma rede sem fio para uso interno dos educandos. Essa ação tem 
aumentado nas escolas, em virtude de ser uma ferramenta de pesquisa e ensino.

O Gráfico 2 apresenta respostas quanto aos meios de comunicação utilizados 
para conversar com os amigos.

Gráfico 2 – Porcentagens sobre quais são os meios de 
comunicação para conversas com os amigos
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Ao verificar o Gráfico 2 vê-se que tanto antes como após a sensibilização os 
alunos priorizam a conversa por meio do contato pessoal (acima de 45%), seguido 
por redes sociais (acima de 30%) e celulares (superior a 8%). Ressalta-se que, antes 
da revitalização, os alunos informaram que havia outras formas de comunicação 
com os colegas, mas após revitalização tal item corresponde a 0% (referente ao 
uso do telefone fixo e o e-mail).

Acredita-se que tal comportamento é reflexo da melhora na estética escolar, 
o que a tornou mais atrativa para socialização, fortalecendo assim, os vínculos de 
amizade, fundamentado em um mundo real e não virtual.
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No Gráfico 3 incluem-se respostas no que tange a participação dos alunos 
entrevistados em alguma aula ou palestra em que o tema principal era a conser-
vação do meio ambiente.

Gráfico 3 – Porcentagens sobre a participação dos alunos entrevistados 
em aula/palestra cujo tema era a conservação do meio ambiente
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Fonte: Nossos dados

Ao avaliar o Gráfico 3, visualiza-se que a maioria dos discentes (63,2%) antes 
da revitalização da praça relataram ter participado de aula ou palestras sobre 
conservação do meio ambiente, cuja temática já foi debatida na sala de aula pelos 
professores de Ciências, Geografia e História na própria escola. Participaram 
também de palestras realizadas com o apoio da Secretaria Municipal de Educação 
no primeiro semestre de 2014, cujo tema estava relacionado com a despoluição do 
Rio Potengi; este rio perpassa a cidade de São Paulo do Potengi. Os alunos também 
responderam que realizaram visitas a feiras de ciências que abordavam temas 
ambientais, como o uso consciente da água nas escolas públicas e privadas (Escola 
“São José” e Escola “São Francisco”, respectivamente) do município.

Após a sensibilização, 77,2% dos alunos relataram ter participado de aula/
palestra/evento com tema sobre meio ambiente, ou seja, aumentou a porcentagem, 
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pois eles obtiveram ciência sobre a temática abordada. Isso como resultado das 
informações que compartilhamos com os educandos a partir do esclarecimento 
de que a conservação do meio ambiente não é um tema novo. Mas que, na maioria 
das vezes, já ouvimos falar alguma coisa partindo das datas comemorativas, como 
Dia Mundial da Água, Dia do Índio, Dia da Terra, Dia Mundial do Meio Ambiente, 
Dia da Árvore, dentre outras.

No Gráfico 4 constam respostas quanto à preocupação dos alunos com o 
meio ambiente.

Gráfico 4 – Porcentagens sobre preocupação dos alunos com o meio ambiente
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Ao analisar o Gráfico 4, constatamos que a maioria dos educandos, tanto 
antes (66,7%), como após a revitalização (63,2%), relataram que se preocupam 
às vezes com o meio ambiente. Enquanto os que se preocupam sempre teve um 
pequeno acréscimo entre antes (31,6%) e depois (36,8%) da revitalização; pois os 
alunos devem ter refletido sobre a temática após revitalização e visto o quanto 
é importante conservar o meio ambiente.

O Gráfico 5 apresenta porcentagens das respostas quanto às reações dos 
alunos entrevistados ao encontrarem um animal maltratado ou uma árvore 
cortada.
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Gráfico 5 – Porcentagens sobre as reações dos alunos entrevistados 
ao encontrarem animal maltratado ou uma árvore cortada
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Ao examinar o Gráfico 5, vê-se que antes da revitalização da praça a reação 
dos alunos no geral quanto aos maus tratos de animais e desmatamento era de 
tristeza (56,1%), preocupação (40,4%), poucos não se importavam (3,5%) e nenhum 
prestava socorro. Após a revitalização da praça da escola, as respostas revelam 
que os alunos não foram sensibilizados com relação a esse item, no qual a maioria 
(47,4%) relatou que se preocupam com tal situação, 36,8% deles ficam tristes, 14% 
prestam socorro e 1,8% não se importam.

Tais resultados revelam-se preocupantes ao corpo docente, pois mesmo 
depois de terem participado de práticas de EA na escola, os alunos não foram 
sensibilizados. Os dados mostram que não basta simplesmente ouvir, falar ou 
participar de eventos sobre EA para que alguém estabeleça uma relação de respeito 
com a natureza.

Esta situação ocorre devido a dois fatores, um deles é dito por Sales e Musse 
(2014), que precisamos entender que o simples fato de determos o conhecimento 
científico e racional de alguma coisa, não é suficiente para mudarmos nossas 
atitudes perante o mundo; pois, a mudança de nossas ações, valores, atitudes, 
conceitos e preconceitos não estão intrínsecos apenas ao conhecimento racional 
e intelectual. E o outro é que a reação de alguém a esse fato vai depender do nível 
de percepção ou do valor que ela dá à questão ambiental, cuja concepção é relatada 
por Fernandes et al. (2004, p. 2), os quais discorrem que uma das dificuldades para 
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a proteção dos ambientes naturais está na existência de diferenças nas percepções 
dos valores e da importância disso entre os indivíduos de culturas diferentes ou 
de grupos socioeconômicos que desempenham funções distintas no plano social, 
nesses ambientes.

Diante dessa realidade, vê-se que as mudanças de atitudes de nossos edu-
candos é um processo complexo e não ocorre em curto período ou por imposição, 
mas levam tempo para se concretizarem, por isso, exigem de nós, educadores, 
muita paciência e habilidade para lidar com cada situação.

O Gráfico 6 apresenta respostas quanto à plantação de árvore ou outros 
tipos de plantas por parte dos alunos em estudo.

Gráfico 6 – Porcentagens das respostas quanto à periodicidade 
de plantação de árvores ou plantas pelos alunos em estudo
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Fonte: Nossos dados

Ao observar o Gráfico 6, visualiza-se que, tanto antes como após a 
revitalização da praça, a maioria dos discentes deste estudo (acima de 61%) 
relatou ter plantado algum vegetal durante a vida, mas após a revitalização 
da praça tais números diminuíram e a porcentagem dos que responderam 
que não plantaram aumentou. O dado sobre a plantação é resultado não do 
“despertar” de uma consciência ecológica, mas do fato de que grande parte 
dos alunos que frequenta a escola reside na zona rural. Portanto são mais 
estimulados ou cobrados pelos pais a participarem da agricultura familiar, por 
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meio de plantação de árvores frutíferas, capim para os animais, leguminosas 
e hortaliças para consumo.

No Gráfico 7 são expostas respostas sobre a percepção dos alunos quanto a 
quem compete a manutenção da escola limpa e com boa aparência.

Gráfico 7 – Percepção dos alunos sobre a quem compete a manutenção 
da escola limpa e com boa aparência (em porcentagem)
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Fonte: Nossos dados

Ao avaliar o Gráfico 7, vê-se que antes da revitalização da praça os alunos 
relataram que os grandes responsáveis pela organização da escola são todos que 
estão envolvidos com tal atividade, como: governo, diretor, funcionários, professores 
e alunos, sendo que os principais são funcionários (28,1%) e alunos (5,3%). Já após a 
revitalização, as respostas são diferentes, pois nem o diretor, nem os professores 
entraram na estatística. Em contrapartida, houve aumento de responsabilidade 
por parte do governo e alunos; e diminuição por parte dos professores.

O aumento da responsabilidade direcionada ao governo pode estar relacio-
nado aos debates e esclarecimentos que desenvolvemos em sala de aula abordando 
questões de EA e também questões administrativas, como a dificuldade de recursos 
financeiros para realizar reformas e manutenção da estrutura física da escola.

Esse dado não é nenhuma novidade para a comunidade escolar, pelo contrá-
rio, é um fato reconhecido e admitido até pelo atual Subsecretário de Educação, 
Domingos Sávio de Oliveira, que disse que “praticamente todas as 638 escolas da 
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rede pública estadual enfrentam algum tipo de problema em sua estrutura física 
devido à falta de planejamento” (RIO GRANDE DO NORTE, 2015).

O Gráfico 8 expõe respostas quanto à visão dos alunos sobre o projeto de 
restauração da praça da escola.

Gráfico 8 – Visão dos alunos sobre o projeto de restauração 
da praça da escola (em porcentagem)
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Fonte: Nossos dados

O Gráfico 8 expõe que a maioria dos alunos afirmou, tanto antes como após a 
sensibilização, que tal iniciativa é considerada ótima (acima de 61%), boa (superior 
a 28%), regular (mais de 5%) e não faz diferença (1,8%). O percentual expressivo 
de ótimo e bom dos alunos quanto ao projeto da praça pode ser justificado em 
virtude de tal espaço cumprir a sua função social. Assim também descreve Costa 
(2008, p. 34):

Atualmente, este ambiente construído pode ser definido como um espaço social, que 
possibilita uma integração voluntária à vida de agrupamentos recreativos sociais 
e culturais; simbólico, exercendo importante papel na identidade do bairro ou da 
cidade; e, do ponto de vista ecológico, imprescindível para a qualidade do meio 
ambiente urbano, pois sua configuração paisagística contribui para a melhoria 
da qualidade do ar, ameniza a impermeabilização do solo e modera o microclima, 
reduzindo as ilhas de calor.
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Contudo, ratifica-se a opinião de Costa (2008), porque se acredita que com 
a revitalização da praça da escola, criou-se um ambiente ameno e salutar, diante 
dessa nova paisagem, que tem como finalidade contribuir positivamente com o 
processo de ensino-aprendizagem e melhorar a qualidade de vida da comunidade 
escolar.

No Gráfico 9 exibem-se respostas quanto ao desejo dos alunos em participar 
de forma voluntária no projeto de revitalização da praça da escola.

Gráfico 9 – Porcentagens sobre a participação de forma 
voluntária no projeto de revitalização da praça da escola
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Ao avaliar as respostas do Gráfico 9, verifica-se que antes da revitalização 
da praça, a maioria dos discentes (52,6%) informou que gostaria de participar 
do projeto quando fosse possível. E após a revitalização esse número reduziu, 
chegando a atingir 1,8% nos alunos do 9º ano, mas aumentou a porcentagem 
de alunos que não querem participar do projeto, por acreditar que dá muito 
trabalho.

Apesar das respostas de não participação do projeto terem aumentado, 
elevou-se o número de aprovações do desenvolvimento do projeto por esses 
discentes, pois eles trouxeram instrumentos de lazer e aprendizagem.

No Gráfico 10 constam respostas quanto à definição da escola em uma frase 
ou palavra.
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Gráfico 10 – Porcentagens sobre a definição da escola em uma frase ou palavra
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O Gráfico 10 mostra que a maioria dos alunos, tanto antes como após a 
revitalização da praça, têm uma imagem não muito boa da escola; essa concepção 
faz com que se preocupem a diretoria, coordenação e professores da instituição, 
pois majoritariamente os discentes consideram a escola boa (acima de 24%), em 
seguida ótima (superior a 15%) e legal (maior que 12%), sendo que esta última 
porcentagem diminuiu após a revitalização.

Outros aspectos preocupantes são que após a revitalização diminuiu a 
quantidade de alunos que gostam da escola, que gostam mais ou menos e que no 
início não gostavam, mas que agora gostam.

Em contrapartida, também houve informações animadoras para a escola 
após a revitalização da praça. Essa ação aumentou a porcentagem que a escola era 
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considerada boa (de 24,6% a 43,9%, diferença de 19,3%) e ótima (variou de 15,8% 
para 17,5%, alteração de 1,7%).

Essa situação nos mostra que se faz necessário expor maneiras e mecanismos 
de atração para os alunos na escola e que eles tenham prazer em lá permanecerem. 
Uma das formas de reverter isso é investir em projetos de EA dentro da escola, 
para melhorar sua estrutura por meio deles e fora da escola também.

Considerações finais
Este trabalho se fez necessário pelo valor estético e ambiental aqui apresentado, 

que expõe a praça da escola como palco de uma transformação física, deixando de 
ser um espaço ocioso e desestimulante para a comunidade escolar, para torna-se 
um espaço revitalizado e estimulante à instituição; e por comportar materiais 
(pneus e garrafas PET) que tinham destinação inadequada (lixão), os reutilizando.

Pôde-se comprovar, por meio das respostas dadas nos questionários, que 
os alunos não percebiam a importância da EA como agora percebem, já que se 
sentiram atraídos pelas ideias apresentadas durante as aulas de sensibilização, 
em que acabaram ligando suas experiências ambientais vividas, como plantar 
hortaliças e plantas ornamentais em suas residências, com os conceitos abordados.

Por meio desta pesquisa pode-se identificar a mudança de concepção de 
agentes responsáveis pela organização e limpeza da escola, o qual não é sim-
plesmente tarefa dos agentes de serviços gerais da instituição, mas de todo o 
conjunto de pessoas que igualmente desfrutam da escola, com coparticipação e 
responsabilidade do Poder Público também, conforme alunos.

Este trabalho expôs que os alunos possuem visão não muito boa da escola, 
pois mesmo após melhorias em sua estrutura, por meio de inserção de meios para 
entretenimento com materiais não reutilizável e reutilizável, houve diminuição 
na quantidade de discentes que gostam da escola e mesmo depois de terem par-
ticipado de práticas de EA, eles não foram sensibilizados. Por isso, vale salientar 
que não basta simplesmente ouvir, falar ou participar de eventos sobre EA para 
que alguém estabeleça uma relação de respeito com a natureza.

Para que a escola transforme-se em um ambiente agradável e salutar para 
os educandos, é importante melhorar sua estrutura física e, além disso, que o 
corpo docente aprimore e diversifique seus métodos de ensino, especialmente 
sobre EA e as novas tecnologias.
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Capítulo 10  
Conhecimento e uso de plantas medicinais 

entre alunos de uma escola pública e 
idosos de uma comunidade rural em 

Riachuelo, Rio Grande do Norte
Jancleide Brasil de Azevedo Cruz 

Abigail de Souza Pereira 
Maria de Fátima de Souza

Introdução
Desde a Antiguidade, os seres humanos utilizavam as plantas para o tra-

tamento de suas enfermidades. Assim, seu emprego para fins terapêuticos data 
de épocas remotas, antes mesmo do aparecimento da escrita, de modo que seus 
usos e indicações foram repassados de geração em geração, apenas por tradição 
oral, durante muito tempo (BADKE et al., 2011).

O conhecimento tradicional é o acúmulo de práticas adquiridas por deter-
minada sociedade ao longo do tempo, como consequência de seus valores, de suas 
crenças, de suas descobertas e de suas vivências experimentadas. Os resultados de 
todas essas experiências compõem o acervo dessa sociedade (CHIZZOTTI, 2003).

Com a urbanização e o avanço da medicina alopática, o conhecimento tradi-
cional sobre plantas medicinais passou a ser menos enfatizado, especialmente pelas 
gerações mais jovens, sendo preferidos os produtos das indústrias farmacêuticas.

No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) admitiu que mais de 
80% das populações tradicionais já usou plantas medicinais para o alívio e cura 
de moléstias. A instituição, inclusive, tem um guia acerca de políticas públicas 
de incentivo e pesquisa de ativos derivados das plantas medicinais tradicionais 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION; WORLD CONSERVATION UNION; WORLD WIDE 
FUND FOR NATURE, 1993).

Por planta medicinal entende-se aquela que contém substâncias bioativas 
com propriedades terapêuticas, profiláticas ou paliativas. Mas é importante 
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mencionar que muitas delas são venenosas ou, pelo menos, levemente tóxicas, 
devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado e evitar 
os indesejáveis (AZEVEDO; SILVA, 2006).

As plantas medicinais podem ser consumidas sob a forma de chás (preparados 
por meio de decocção, tisana e infusão) e sucos ou, ainda, pode ser feito o uso 
tópico, a partir do macerado de suas folhas. A decocção consiste em ferver uma 
substância em um veículo qualquer. Esse gênero de preparação deve ser aplicado 
quando a planta não perde sua eficácia ao contato com altas temperaturas ou 
quando se utilizam suas partes compactas e lenhosas.

A tisana consiste em colocar as ervas em água fervente, tampar o recipiente e 
permitir que a fervura prossiga por mais cinco minutos. Após o fogo ser desligado, 
o chá permanece em repouso por alguns minutos antes do seu uso. Enquanto a 
infusão refere-se ao preparo em que determinadas partes das plantas são imersas 
em água fervente, em recipiente fechado, o qual é colocado em repouso. O tempo 
necessário para que ela esteja adequada para o consumo é proporcional ao tipo de 
material utilizado. Por exemplo, pode durar em torno de dez minutos para tecidos 
vegetais como folhas e flores, ou mais tempo, no caso de raízes, cascas ou talos.

Na literatura acadêmica, muitos estudos suportam e confirmam a eficácia e 
segurança do uso terapêutico de determinadas plantas medicinais. A despeito disso, na 
área de enfermagem, por exemplo, só foram publicados nove trabalhos com a temática 
“plantas medicinais” e “cuidado em saúde” entre 1975 e 2005 (BADKE et al., 2011).

Na cultura tradicional nordestina, é comum o uso de plantas medicinais 
entre pessoas de mais idade. Mesmo que essas plantas sejam comercializadas em 
mercados abertos, muitas vezes devido ao desemprego, e, dessa forma, nem sempre 
aqueles que as comercializam têm o conhecimento de suas aplicações, interações 
entre espécies distintas e modos corretos de uso (DANTAS; GUIMARÃES, 2006).

A despeito disso, a escola pode ser um espaço para o resgate dos saberes 
tradicionais sobre as plantas medicinais, ao mesmo tempo em que esses saberes 
podem ser pontos de partida para o estudo e compreensão do saber sistematizado 
sobre as plantas, suas propriedades e aplicações.

A escola é um ambiente propício também para a aplicação de programas de 
educação para saúde em que o tema “plantas medicinais” pode ser inserido, por 
ser um espaço social, no qual muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham, 
passando assim grande parte de seu tempo útil. Certamente por isso, os programas 
de educação para saúde têm boa repercussão nesses locais, beneficiando não só 
os alunos, mas também suas famílias e a comunidade na qual estão inseridos 
(IRALA; FERNANDEZ, 2001).

Também há o entendimento de que é possível promover a educação integral 
de crianças e jovens nas escolas, além de se integrar a comunidade do entorno no 
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processo de ensino-aprendizagem, por meio de práticas pedagógicas de promoção 
de valores e atitudes ambientalmente sustentáveis.

É fundamental assumir que a escola é um espaço importante para a formação 
de indivíduos responsáveis e aptos a colaborar e decidir sobre questões sociais, 
estabelecendo suas relações com o meio em que vivem. Nesse contexto, a educação 
ambiental (EA) torna-se uma prática necessária para fortalecer as relações entre 
o homem e o ambiente (BOFF, 2011).

O conceito de EA foi incorporado à legislação nacional com a Política Nacional 
de Educação Ambiental (PNEA). No art. 1º da lei que institui a PNEA, consta o 
conceito legal, o qual é descrito a seguir:

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, p. 1).

Como a EA pressupõe uma transformação por meio da sensibilização social, 
a partir do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos, e da respon-
sabilidade individual e coletiva com o ambiente em que se insere, a participação 
direta da comunidade escolar fortalece os objetivos do desenvolvimento sustentável.

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho foi levantar dados sobre o 
conhecimento e o consumo de plantas medicinais entre os estudantes de uma escola 
pública urbana e compará-los ao conhecimento e consumo dessas plantas entre pessoas 
de terceira idade, para daí se fazer uma reflexão sobre o papel da EA nesse contexto.

Procedimentos metodológicos
Inicialmente, foi realizada uma reunião com a direção e a coordenação 

pedagógica do turno vespertino da Escola Estadual “Manuel Severiano”, a partir 
da qual se estabeleceu uma parceria com a professora titular da disciplina de 
Geografia da instituição.

Foi elaborado um instrumento de pesquisa com questões objetivas e dis-
cursivas, em conformidade com algumas proposições de Nunes e Dantas Moura 
(2007). O instrumento foi adaptado para cada público que deveria respondê-lo, 
a saber, alunos das turmas do 6º ano da escola supracitada, que se situa em área 
urbana, e mulheres idosas residentes no sítio Carnaúba, ambos no município de 
Riachuelo, Rio Grande do Norte.

As respostas das questões objetivas de ambos os instrumentos foram quan-
tificadas e, assim, calculadas as proporções. As respostas dos itens discursivos 
foram organizadas em categorias pós-estabelecidas, isto é, que emergiram das 
próprias respostas, seguindo alguns elementos da análise de conteúdo propostos 
por Bardin (2010). Assim foram também quantificadas e calculadas suas proporções.
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Neste trabalho está sendo utilizada a expressão “plantas medicinais” em vez 
de “ervas medicinais”. Isso porque entre as plantas medicinais existem herbáceas, 
arbustos e árvores. Portanto, o termo planta é mais adequado, já que tem uma 
abrangência maior, ou seja, designa todos os organismos do reino Plantae, enquanto 
erva ou planta herbácea se refere às plantas comumente rasteiras, de caule maleável, 
não lenhoso, sem lignina (macromolécula que confere rigidez, impermeabilidade 
e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos vegetais) e que 
não apresentam crescimento secundário ao longo do seu desenvolvimento.

Resultados e discussão
Foram entrevistadas cinco idosas e 33 alunos, estes com idade variando 

entre 11 e 14 anos, sendo 18 meninas (54,6%) e 15 meninos (45,4%), e 87,9% (n = 29) 
destes habitavam na zona urbana.

Quanto ao número de diferentes plantas medicinais que conhecem, as 
idosas citaram entre três e seis. Já entre os alunos, 69,7% (n = 23) conhecem até 
cinco plantas medicinais, enquanto três conhecem entre cinco e dez, e sete 
alunos conhecem mais de dez plantas. Nunes e Dantas Moura (2007), em estudo 
realizado em Itabira, Minas Gerais, relataram que 47% dos alunos responderam 
que conheciam mais de dez dessas plantas.

Algumas informações sobre as plantas citadas pelos entrevistados encon-
tram-se na Tabela 1. Ao todo foram mencionadas 18 espécies, pertencentes a 15 
famílias. De todas as espécies, apenas a Ruta graveolens L. (arruda) não foi citada 
pelos alunos. Ao mesmo tempo, observa-se que a variedade mencionada pelas 
idosas é menor, ou seja, um total de oito espécies, as quais são cultivadas em 
quintais, comumente. Certamente que outras plantas são também utilizadas por 
essas idosas, mesmo que não tenham sido aqui mencionadas.

O total de plantas medicinais mencionadas nos trabalhos varia em função 
do desenho do trabalho e da região do país em que foi realizado. Nesse sentido, em 
estudo realizado em Vila Velha, Espírito Santo, 86 espécies e 41 famílias botânicas 
foram mencionadas (ALBERTASSE; THOMAZ; ANDRADE, 2010). Já em uma pesquisa 
sobre as plantas medicinais cultivadas em quintais urbanos em Rio Branco, os autores 
mencionaram o encontro de 83 espécies, pertencentes a 50 famílias botânicas (SIVIERO 
et al., 2012). Em um estudo em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, os autores 
identificaram 128 espécies, pertencentes a 53 famílias botânicas (BATTISTI et al., 2013).
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Tabela 1 – Comparativo entre as plantas citadas pelos alunos e pelas idosas

Nome 
popular

Nome 
científico Família Tipo Origem

Citação 
pelos 

alunos 
(n = 33)

Citação 
pelas 
idosas 
(n = 5)

Ameixa-
brava

Ximenia 
americana L. Olacaceae Arbusto Regiões tropicais 3% –

Arruda Ruta 
graveolens L. Rutaceae Subarbusto Europa 

Meridional – 40%

Boldo (falso 
boldo)

Plectranthus 
barbatus 
Andrew

Lamiaceae Subarbusto África 27,3% 20%

Cajueiro Anacardium 
occidentale L. Anacardiaceae Árvore Nordeste do Brasil 3% –

Chá ou 
chá-da-índia

Camellia 
sinensis Theaceae Arbusto China 3% –

Camomila Matricaria spp. Compositae Herbácea Europa e América 
do Norte 18,2% –

Capim-santo
Cymbopogon 

citratus 
(DC) Stapf 

Poaceae Herbácea Ásia 78,8% 80%

Corama Bryophyllum 
calycinum L. Crassulaceae Herbácea Madagáscar e 

sul da África 3% 60%

Erva-cidreira
Lippia alba 
(Mill) N. E. 

Brown
Verbenaceae Herbácea Brasil e América 

do Sul 30,3% 100%

Erva-doce Pimpinella 
anisum L. Apiaceae Herbácea Oriente Médio 15,2% 20%

Eucalipto Eucalyptus 
spp. Myrtaceae Árvore Oceania 3% –

Goiabeira Psidium 
guajava L. Myrtaceae Árvore

México, América 
Central e norte da 

América do Sul
3% –

Hortelã Mentha spp. Lamiaceae Herbácea América do Norte, 
Ásia e Europa 15,2% 100%

Laranjeira Citrus sinensis 
(L.) Osbeck Rutaceae Árvore

China, sudeste da 
Ásia, arquipélago 
Malaio e Austrália

3% –

Louro Laurus 
nobilis L. Lauraceae Herbácea Região do 

Mediterrâneo 3% –

Maracujazeiro Passif lora 
incarnata L. Passifloraceae Trepadeira América do Sul 3% –

Mastruz Chenopodium 
ambrosioides L. Amaranthaceae Herbácea América Central 9,1% –

Romãzeira Punica 
granatum L. Lythraceae Árvore Oriente Médio 3% –

Fonte: Nossos dados
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Neste estudo, o capim-santo (C. citratus D. C.) foi a planta cujo percentual de 
citação mais se assemelhou entre os dois grupos etários. Outras plantas, como erva-
-cidreira (L. alba (Mill) N. E. Brown), hortelã (Mentha spp.), corama (B. calycinum L.) 
e mastruz (C. ambrosioides L.), foram mais citadas pelas idosas do que pelos jovens.

Por outro lado, a C. sinensis foi mencionada indiretamente, pois um aluno citou 
o chá verde. A partir da C. sinensis se obtém o chá preto e o chá verde, sendo este 
feito com as folhas que sofreram pouca oxidação. Essa planta é exótica, de origem 
chinesa, e foi introduzida no Brasil em 1812, a título de experimento, no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, sendo as primeiras mudas vindas de Macau, na China. 
Algumas tentativas de cultivo foram feitas no nosso país, mas atualmente seu plantio 
se restringe ao Vale do Ribeira, no estado de São Paulo (NISHIYAMA et al., 2010).

Outras plantas referidas indiretamente pelos alunos foram folha de goiabeira 
(P. guajava L.), folha de laranjeira (C. sinensis (L.) Osbeck), “pau de ameixa” (ou 
casca de ameixa-brava) (X. americana L.) e “pau de cajueiro” (casca de cajueiro) 
(A. occidentale L.). Nota-se que a menção às plantas se confunde com suas partes 
e com o modo como elas são utilizadas na medicina popular.

No que se refere ao uso de plantas medicinais 100% das idosas e 75,7% dos 
alunos afirmaram que as usavam (Gráfico 1). Essa diferença pode ser em função 
da variação de faixa etária, ou seja, adolescentes e idosos, e também com relação 
ao meio em que vivem, já que a maioria dos adolescentes reside na área urbana 
e as idosas, na área rural.

Gráfico 1 – Uso de plantas medicinais entre os entrevistados

Idosas Alunos

Sim Não NR

100%

75,7%

15,2%
9,1%

0% 0%

Fonte: Nossos dados 
NR: não respondeu.
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Em um trabalho realizado numa escola pública em Sobral, no estado do 
Ceará, com 31 alunos e 13 mães, os autores relataram que entre os estudantes o uso 
de plantas medicinais foi de 90,3% e entre as mães, de 92,3% (SOUSA; MONTEIRO, 
2013), o que indica que a diferença de idade era menor entre as mães e os filhos, 
bem como o modo de vida, que certamente se assemelhava mais.

Os estudos sobre utilização de plantas medicinais entre idosos têm mostrado 
altas taxas de ocorrência e de frequência de uso. Balbinot, Velasquez e Düsman 
(2013) relataram que 94,3% dos idosos entrevistados utilizavam plantas medicinais 
para tratar suas enfermidades, sendo que 71,4% as utilizavam frequentemente 
ou diariamente.

O trabalho de Badke et al. (2011) apurou o uso de plantas medicinais entre 
idosos no interior do Rio Grande do Sul, na região de Santa Maria. Os autores 
referem o relato de idosos sobre o descrédito das pessoas mais jovens, bem como 
dos profissionais da saúde, em relação ao uso das plantas medicinais, ao mesmo 
tempo em que testemunharam a eficácia delas na resolução de problemas de saúde, 
como a ingestão de alho para reduzir a taxa sérica de colesterol.

No tocante ao uso simultâneo de plantas medicinais, 80% negaram essa 
prática e 20% não responderam. Entre os alunos, 36,4% responderam que fazem uso 
de mais de uma planta medicinal, por vez, e 60% negaram que o fazem (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Uso simultâneo de mais de um tipo de 
planta medicinal pelos entrevistados

Idosas Alunos

Sim Não NR/Outro

80%

3%

60,6%

36,4%

20%

0%

Fonte: Nossos dados 
NR: não respondeu.
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Quanto à motivação para o uso das plantas medicinais, 80% das idosas 
afirmaram que não faz mal à saúde, e 20%, número que corresponde a uma só 
pessoa, apresentaram resposta não prevista nos itens propostos. Já entre os alunos, 
o principal motivo alegado foi o custo financeiro. Nesse sentido, 81,8% responderam 
que o tratamento com plantas medicinais é mais barato (comparação implícita com 
os medicamentos industrializados). A relação entre o uso de plantas medicinais 
e a saúde foi feita por 9,1% dos estudantes (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Motivações para o uso de plantas medicinais entre os entrevistados

Idosas Alunos

Não faz mal É mais barato NR/Outros

81,8%80%

9,1% 9,1%
0%

20%

Fonte: Nossos dados 
NR: não respondeu.

No trabalho de Nunes e Dantas Moura (2001), a maioria dos alunos (61%) 
respondeu que usava plantas medicinais porque elas não fazem mal à saúde, 
enquanto apenas 10% naquele estudo justificaram o uso das plantas em função 
do preço. Portanto, verifica-se uma interpretação diferente quanto aos motivos 
para esse uso entre os grupos de alunos nesses dois estudos.

No tocante à aprendizagem sobre o uso de plantas medicinais, a questão foi 
proposta com a possibilidade de se marcar mais de uma opção. O que se observou 
foi que 80% das idosas e 73% dos alunos aprenderam sobre o uso com os pais. Os 
avós aparecem em segundo lugar, sendo mencionados por 20% das idosas e 30% 
dos alunos. Outras fontes desse saber foram mencionadas apenas pelos alunos e 
referem-se a vizinhos, profissionais de saúde e livros (Gráfico 4).
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Gráfico 4 – Fonte de aprendizagem dos entrevistados 
a respeito de plantas medicinais

Idosas Alunos

Pais Avós Vizinhos Profissionais 
de saúde

Livros

80%
73%

30%

20%

3% 3%0% 0% 0%
6%

Fonte: Nossos dados

Resultados semelhantes foram obtidos por Balbinot, Velasquez e Düsman 
(2013) em um estudo realizado em Marmeleiro, Paraná, no qual os autores referiram 
que 94,2% dos idosos utilizavam plantas medicinais por influência dos pais e avós. 
Também no trabalho realizado por Nunes e Dantas Moura (2007), 78% dos alunos 
entrevistados afirmaram que os pais foram a principal fonte de aprendizagem 
sobre as plantas medicinais.

No trabalho de Sousa e Monteiro (2013), foi relatado que 58,1% dos alunos 
aprenderam a usar ervas medicinais com as mães; 67,8%, com as avós; e 25,8%, 
com ambas. Entre as mães entrevistadas naquele estudo, 38,4% disseram ter 
aprendido com as próprias mães; 53,9%, com as avós; e 7,7% (correspondendo a 
uma pessoa), com uma tia.

Assim, a literatura referenda a importância do ramo feminino da família, 
tendo como referência as mães e avós na transmissão do conhecimento sobre plantas 
medicinais, seu modo de uso e aplicações. Portanto, elas são elo fundamental na 
manutenção dessa tradição no nosso país (ALMEIDA; BARBOSA, 2012; BADKE et 
al., 2011; SCHNEIDER; MENASCHE, 2012).
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No entanto, em algumas comunidades étnicas mais isoladas, como os qui-
lombolas e os pomeranos – estes constituem uma comunidade eurodescendente 
no Rio Grande do Sul –, existem pessoas de referência que são consultadas nas 
respectivas comunidades sobre esse assunto, independentemente do grau de 
parentesco (ALMEIDA; BARBOSA, 2012; SCHNEIDER; MENASCHE, 2012).

No tocante à disponibilidade e obtenção das plantas medicinais utilizadas 
pelos entrevistados, o quesito também admitia a escolha de mais de um item na 
resposta em ambos os questionários. Entre as idosas, 80% responderam que cultivam 
essas plantas para uso medicinal. Mas apenas 30% dos alunos responderam que 
obtêm as plantas de suas próprias casas (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Fonte de origem das plantas medicinais 
utilizadas pelos entrevistados

Próprio quintal Quintal de
parentes

Ambiente 
silvestre

NR

80%

30,3%

0%0% 3%

54,6%

18,2%20%

Idosas Alunos

Fonte: Nossos dados

Essa diferença pode ser compreendida a partir de fatores como idade, sexo 
e ambiente em que residem. Nesse sentido, é de se esperar que as pessoas de mais 
idade tomem para si a responsabilidade pelos cuidados com a sua própria saúde 
e a dos seus familiares. Percebe-se também que todas as idosas eram mulheres e 
por isso são mais propensas a se comprometerem com o cuidado com a saúde, o 
que nesse contexto inclui o cultivo de plantas medicinais.
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Além disso, as idosas residiam em zona rural, o que é mais favorável ao 
plantio. Por outro lado, a maior parte dos alunos residia em área urbana, o que 
torna mais fácil o acesso aos serviços de saúde e aos medicamentos industrializa-
dos. Assim, esses fatores devem contribuir para que a tradição do uso das plantas 
medicinais se mantenha mais forte na área rural e entre as pessoas de mais idade.

A etnografia da utilização de plantas medicinais para o tratamento de enfer-
midades no Brasil está intimamente ligada às culturas europeia, africana e indígena, 
sendo realizada por meio do extrativismo ou pelo cultivo em áreas rurais e urbanas 
(BADKE et al., 2011; PINTO; AMOROZO; FURLAN, 2006; SIVIERO et al., 2012).

Os indígenas contribuíram com seus conhecimentos sobre as plantas nativas 
e os papéis que estas desempenhavam em seus rituais religiosos e de cura. Os 
europeus trouxeram consigo suas tradições, assim como os africanos que chegaram 
posteriormente. Desse modo, as contribuições mútuas dessas culturas originaram 
a etnofarmacologia nacional.

O sistema etnofarmacológico indígena é o mais amplo de todos e pode ser 
encontrado em praticamente todo o território nacional. Já a etnofarmacologia 
africana, trazida durante o tempo da escravidão, introduziu a arruda (R. graveolens), 
por exemplo, no sistema que associa rituais religiosos ao uso de plantas medicinais.

As idosas também contribuíram com o estudo ao mencionarem as indicações 
e formas de uso das plantas no seu dia a dia. Essas informações foram enriquecidas 
com dados da literatura sobre o uso popular e alguns resultados de pesquisas 
científicas (Quadro 1).

A arruda foi introduzida no Novo Mundo pelos espanhóis e portugueses. 
Atualmente, conhece-se o seu uso no folclore, nas manifestações crédulas (por 
exemplo, contra mau olhado das pessoas invejosas) e em cerimônias religiosas. 
Além do papel curativo conhecido pela medicina popular, conforme explicitado 
no Quadro 1, e sugerido pelos achados científicos, em que extratos dessa planta 
inibem a proliferação de células cancerígenas (FADLALLA et al., 2011).

É importante ressaltar que as referências de uso popular ou científico das 
plantas medicinais constantes no Quadro 1 não são exaustivas. Assim, o boldo (P. 
barbatus) é indicado, popularmente, para problemas circulatórios e cardíacos; o 
capim-santo (C. citratus), contra espasmos e também como analgésico; o mastruz 
(C. ambrosioides) é indicado para rinite e outros problemas do trato respiratório. 
Já a erva cidreira (L. alba) que é usada pelos quilombolas como antialérgico e 
antidepressivo natural (BADKE et al., 2011).

Pelo exposto, percebe-se que o saber popular testemunha, ao mesmo tempo 
em que estudos científicos buscam conhecer sistematicamente os princípios ativos 
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das plantas e sua aplicação na prevenção e cura de diversos tipos de enfermidades, 
de humanos e animais. Mas, nesse ponto, vale referir que a escola parece não 
participar desse processo.

Quadro 1 – Forma de uso das plantas medicinais e suas indicações 
conforme as idosas, a cultura popular e com base científica

Planta Forma de uso 
pelas idosas 

Indicação 
pelas idosas

Outras indica-
ções populares

Algumas indicações 
com base científica

Arruda
“Machuca 
e coloca no 
ouvido”

Dor no ouvido Mau olhado, aborti-
vo,a olhos doentesg –

Boldo (falso 
boldo) Chá Má digestão Fígado,a dor 

de barrigag –

Capim-
-santo Chá Calmante

Enxaqueca,a gripe,a,g 
antimicrobiano, 
anti-inflamató-
rio, sedativoe

Atividade antitumoral, 
anti-inflamatória, anti-
microbiana, diuréticae

Corama
Chá, batido 
com leite (no 
liquidificador)

Dor na cabeça Estômago, tossed

Antineoplásico, 
antioxidante, antibacte-
riano, anti-helmíntico, 
anti-inflamatório, 
sedativo, nefro e hepa-
toprotetor, hipotensivob

Erva-ci-
dreira Chá Calmante

Carminativo, 
hipotensivo,a dor 
de barriga, má 
digestãog, resfriado, 
bronquite, tosse, 
relaxante muscularh

Atividade antifún-
gica (Candida spp., 
Staphylococcus aureus); 
antimicrobiana em 
gengivite e placa 
dentária; antiparasitá-
ria (Trypanosoma cruzi 
e Leishmania chagasi)h

Hortelã

Chá, na comida 
(carne torrada), 
sucos (com 
abacaxi)

Gripe e 
resfriado Inflamação, gripeg

Desconforto do trato 
gastrointestinal, 
síndrome do intestino 
irritável, inflamação da 
mucosa oral, mialgia; 
ação antimicrobiana, 
expectorantef

Mastruz Chá, batido 
com leite Dor na cabeça Calmante,a anti-

-helmínticoa,g 
Antimicrobiano e 
antioxidantec

Fonte: Nossos dados 
Nota: a = ALBERTASSE; THOMAZ; ANDRADE, 2010; b = AL-SNAFI, 2013; c = BRAHIM et al., 2015; 
d = LIMA; MAGALHÃES; SANTOS, 2011; e = NEGRELLE; GOMES, 2007; f = PEIXOTO et al., 2009; 
g = PINTO; AMOROZO; FURLAN, 2006; h = SOARES; TAVARES-DIAS, 2013.
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É nesse ponto que a EA pode contribuir para evidenciar o papel dos atores 
sociais que, ao longo dos séculos, têm mantido viva essa rica tradição, ao mesmo 
tempo em que permite que a comunidade escolar se aproprie dos conhecimentos 
oriundos da cultura popular e da pesquisa científica, para que dessa forma possa 
reconhecer o valor e a necessidade dos estudos etnobotânicos para registro, análise 
e preservação dos saberes sobre plantas medicinais.

Conclusões
A tradição familiar se constitui o principal modo de transmissão dos saberes 

referentes às plantas medicinais, enquanto a escola ainda tem contribuição muito 
insipiente nesse assunto.

O uso de plantas medicinais pelos jovens é menor do que pelas idosas, mas os 
primeiros demonstram uma abrangência maior no conhecimento ao mencionarem 
maior número de espécies.

A planta medicinal mais conhecida é o capim-santo.

As motivações das idosas para o uso das plantas medicinais se referenciam 
no bem que estas trazem à saúde; já para os jovens, o custo financeiro é o que 
mais conta.
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Capítulo 11  
Poluição sonora no ambiente escolar

Elivânia Ferreira 
Aylana L. M. Borges

Introdução

Este estudo aborda a poluição sonora e relaciona-a ao ambiente escolar, 
especialmente no que se refere à sua interferência nos processos de ensino e 
aprendizagem dos alunos em sala de aula. Poluição sonora é aquela provocada 
pelo elevado nível de ruídos (sons indesejáveis, desagradáveis, perturbadores) em 
determinado local, capazes de produzir incômodo ao bem-estar e, ainda, malefícios 
à saúde (DORNELLES, 2012, p. 24; MACHADO, 2004, p. 1).

Em paralelo, explica-se que a educação ambiental (EA) nas últimas décadas 
tem sido um tema de importante discussão, uma vez que há urgência em se elaborar 
diretrizes que possam nortear a conduta dos seres humanos para atuarem de 
forma mais consciente e respeitosa em relação ao ambiente em que se vive. O ser 
humano precisa compreender a importância de cuidar do meio ambiente, a fim 
de contribuir com qualidade de vida para si e para os demais seres que habitam 
a nossa casa comum, o planeta Terra.

Nesse sentido, algumas ações humanas, enquanto seres participantes de 
uma comunidade de vida, vêm requerendo atenção e cuidado no que concerne 
à poluição sonora, por exemplo. Isso porque esse tipo de poluição, a exemplo de 
tantos outros, pode trazer prejuízos à saúde da população em geral.

Nesse contexto, a comunidade escolar tem sofrido, sobretudo em virtude 
do crescente acesso dos estudantes a uma diversidade de aparelhos eletrônicos 
(como celular e MP3, entre outros) que produzem sons e que podem causar danos à 
audição. Além de outros itens que também contribuem para a poluição sonora nas 
escolas, como os aparelhos de som presentes nos veículos automotivos, os quais são 
muito utilizados pelos frequentadores de bares e pelos serviços de propaganda. 
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Ou, ainda, o barulho oriundo do tráfego de carros, motos e/ou caminhões, que 
passam por ruas ou rodovias próximas às unidades de ensino.

É nessa perspectiva que há uma necessidade de verificar e discutir sobre as 
“leis de silêncio”, meios que asseguram como direito a tranquilidade dos ambientes 
escolares, seja pelo impacto negativo que os ruídos indesejáveis possam causar à 
saúde, seja por interferirem na concentração e, em última análise, na aprendizagem 
por parte dos alunos.

Cabe à escola o papel de orientar os discentes a assumirem uma postura 
consciente, sustentável e ativa, não apenas no que concerne aos incômodos causados 
às pessoas em virtude da poluição sonora, mas também em relação à poluição do 
ar, da água, do solo e visual.

O objetivo geral deste trabalho foi conhecer a percepção dos alunos e pro-
fessores quanto à poluição sonora no ambiente da Escola Municipal “Manoel 
Cassimiro Gomes” (EMMCG) a partir da identificação dos tipos de sons, ruídos e 
barulhos internos e externos à escola que interferem no cotidiano escolar.

Referencial teórico
A Resolução nº 1, de 8 de março de 1990, do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (Conama) dispõe acerca de critérios e padrões de emissão de ruídos 
decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 
inclusive as de propaganda política. Esse documento destaca que:

I - A emissão de ruídos […] obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos 
padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público […] os ruídos com níveis superiores 
aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.15179 – Avaliação do Ruído em Áreas 
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT.

IV - A emissão de ruídos produzidos por veículos automotores e os produzidos no 
interior dos ambientes de trabalho obedecerão às normas expedidas, respectiva-
mente, pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e pelo órgão competente 
do Ministério do Trabalho. (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1990, p. 1).

Já nas diretrizes da Política Nacional de Trânsito, constam como objetivos 
no que concerne à poluição sonora os seguintes: “incentivar o desenvolvimento 
tecnológico de veículos para redução de emissão de poluentes e de ruído; 
implementar a fiscalização e o controle dos níveis de emissão de poluentes e 
de ruído veicular na frota em circulação” (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, 
2004, p. 10).
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Em nível internacional, é relevante aludir ao Decreto Lei nº 9, de 17 de janeiro 
de 2007, que se refere à Constituição da República Portuguesa, para exemplificar 
como esse país orienta as questões voltadas à poluição sonora. Portugal aprovou o 
“Regulamento Geral do Ruído” em 17 de janeiro de 2007, estabelecendo o regime de 
prevenção e controle da poluição sonora visando à salvaguarda da saúde humana e 
ao bem-estar das populações. Isso significa que a prevenção de barulhos, ruídos e 
toda e qualquer pressão sonora que exceda o permitido pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) constitui tarefa básica do Estado (PORTUGAL, 2007).

Conforme Marx e Santos (2010, p. 1), a poluição sonora se conceitua como 
“um conjunto de barulhos e ruídos de uma ou mais fontes acústicas, que se 
intensificam em um mesmo ambiente causando desconforto”.

A poluição sonora também pode ser compreendida como a produção de 
sons, ruídos ou vibrações em desacordo com as precauções legais, tendo como 
uma das causas o barulho de automóveis, aviões, obras, gritarias, etc., de acordo 
com a sua duração, repetição e intensidade (em decibéis).

A fim de esclarecer melhor o conceito de ruído e explicitar os efeitos nocivos 
destes sobre a saúde humana, Vieira (1999, p. 11) refere que ruído é uma espécie 
de som capaz de causar danos ao aparelho auditivo humano, não respeitando 
convenções nem classes sociais. É um inimigo “silencioso e sorrateiro”. Assim sendo, 
acredita-se que na contemporaneidade, com os avanços e adventos tecnológicos, 
os ruídos tendem a se intensificar, afetando cada vez mais a saúde humana e o 
meio ambiente.

De acordo com Franco (2011, p. 1), “a poluição sonora surge como ruído, que 
é um som indesejado ou desagradável, é uma forma de agressão ao ser humano 
e ao meio ambiente, sendo perigosa vista ser silenciosa e cumulativa, diferente-
mente dos outros tipos de poluição”. Assim, as pessoas dificilmente percebem ou 
associam precocemente um dano sofrido devido à poluição sonora. Os problemas 
referentes a esse tipo de poluição são tipicamente crônicos e reconhecidos apenas 
quando o indivíduo já manifesta os efeitos negativos gerados pela pressão sonora 
sobre sua saúde.

Souza (2007, p. 15) afirma que “em detrimento da intensificação do barulho, 
a poluição sonora provoca grande distúrbios a saúde levando a surdez”. Nesse 
sentido, também Zafarkiewicch (2010, p. 16) menciona que “os efeitos da polui-
ção sonora estão diretamente relacionados com o sentido da audição, tanto em 
humanos como em animais. Essa função é peça fundamental na integração com 
o ambiente e a construção do complexo de sistemas da comunicação”. E, ainda, 
Vieira (1999, p. 14) especifica que “ruído de impacto é um fenômeno acústico 
associado à explosão e é considerado um dos tipos de ruído mais nocivos à audição, 
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com intensidades que variam de 100 dB para o ruído de impacto1 e acima de 140 
dB para o ruído de impulso”.

Franco (2011, p. 1) contribui para ampliar a dimensão dos problemas relativos 
à poluição sonora quando diz que ela “[…] gera problemas cardíacos, quando o 
indivíduo está submetido a ruído intenso e contínuo. É o terceiro maior tipo de 
poluição ambiental”. Nesse caso, há uma necessidade de orientação educativa a fim 
de se discutir nos espaços escolares sobre os ruídos oriundos de sons de carros, 
buzinas, propagandas e outros tipos de barulhos constituintes da poluição sonora.

De maneira geral, a poluição sonora está relacionada a ruídos e barulhos 
que trazem desconforto para aqueles que os escutam. Dentro da sala de aula, 
é importante mencionar que a poluição sonora também se constitui de: “[…] 
conversas paralelas, aparelhos eletrônicos, celulares, MP3”, entre outros (COSTA 
E SOUZA; ALMEIDA; COELHO, 2012, p. 3).

Taraciuk (2012) chama atenção para o fato de que, diferentemente das 
poluições visíveis, a poluição sonora no ambiente escolar é uma problemática que 
existe desde os tempos remotos e sempre foi motivo de preocupação. Esses autores 
enfatizam ainda que, apesar de a poluição sonora se fazer presente no cotidiano 
escolar, nem sempre lhe é dada a devida atenção.

Refletindo acerca dessa realidade, vê-se como alternativa o uso de ações 
relacionadas à EA para se buscar minimizar os efeitos da poluição sonora no 
ambiente escolar. No entanto, nota-se comumente que, ao se referir à EA, reme-
temo-nos a muitas formas de poluição, como as que se relacionam aos elementos 
água, ar, terra e fogo, deixando a sonora um tanto despercebida – devido, talvez, 
às pessoas não possuírem um conhecimento a respeito dessa questão.

Conforme Delazzeri (2009, p. 5), “a educação ambiental assume um papel 
transformador na vida dos educandos, uma vez que seu grande desafio é o de 
mudar hábitos e atitudes com o meio ambiente”. Entretanto, as pessoas pare-
cem resistir às mudanças, visto que o ser humano tem algumas dificuldades de 
adaptação, especialmente no que se refere aos assuntos relacionados à poluição 
sonora, que se apresenta entre os tipos mais atrativos na sociedade tecnológica 
da contemporaneidade.

No que se refere às práticas de educação ambiental, Boff (2012, p. 1) especi-
fica que “precisamos estar conscientes de que não se trata apenas de introduzir 
corretivos ao sistema que criou a atual crise ecológica, mas de educar para sua 

1 Níveis de impacto que apresentam “picos de energia acústica de duração inferior a um 
segundo, a intervalos superiores a um segundo” (RUÍDO…, s.d.). Devem ser avaliados com 
medidores de pressão sonora, em decibéis (dB).
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transformação”, de forma a superar uma visão reducionista e mecanicista ainda 
imperante e assumir a cultura da complexidade. É pertinente refletir sobre as ações 
ligadas a um posicionamento mais ecológico, para então minimizar na prática diária 
da sociedade os efeitos da poluição sonora, seja na escola, na rua ou em sua própria 
moradia, para assim ser possível produzir uma educação ambiental localmente.

Conforme Bezerra e Gonçalves (2007, p. 116), “[…] a educação ambiental 
pode ser uma ferramenta na mudança de mentalidades e de atitudes na relação 
homem-ambiente”. E, para efeito, é necessário discutir os mais diversos temas 
ambientais, propondo atividades educativas de maneira informativa e formativa 
em EA, com a comunidade escolar e extraescolar.

Procedimentos metodológicos
Este trabalho tem como campo de estudo a Escola Municipal “Manoel 

Cassimiro Gomes”, que está localizada próxima à RN-023, na cidade de Coronel 
Ezequiel, estado do Rio Grande do Norte (MUNICÍPIO…, 2014).

Para tanto, fez-se aplicação de questionários, que conforme Amaro, Póvoa 
e Macedo (2004, p. 4), seriam um “instrumento de investigação que visa recolher 
informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo 
da população em estudo”.

Com relação a esse instrumento de pesquisa, explica-se que ele era cons-
tituído por 10 questões, incluindo itens objetivos e discursivos. Foi aplicado com 
uma amostra de sete professores do ensino fundamental das séries finais e 15 
alunos de cada turma do 6º ao 9º ano, totalizando 67 participantes.

No que se referem aos questionamentos, estes versaram acerca dos impactos 
causados pela poluição sonora no ambiente escolar e dos incômodos correspon-
dentes aos processos de ensino e aprendizagem em sala de aula.

Resultados e discussão
Os resultados apresentados referem-se a uma amostra de questões de cada 

instrumento aplicado. Assim sendo, inicialmente serão discutidos os dados obtidos a 
partir da investigação feita com o corpo docente da EMMCG, destacando os seguintes 
pontos: nível de escolaridade, disciplinas ministradas e tempo de magistério; ruídos 
internos e externos que incomodam e atrapalham as atividades desenvolvidas em 
sala de aula; uso de fone de ouvido pelos alunos; aumento da intensidade da voz na 
atividade docente; e ocorrência de rouquidão entre os docentes. E, ainda, o que é 
poluição sonora, sugestões para reduzir a poluição sonora e providências do professor 
a fim de mudar hábitos relacionados a essa poluição em sala de aula.
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Formação dos professores
Quanto à escolaridade dos professores, 29% dos que responderam ao ques-

tionário se encontravam em formação, em nível de graduação. A situação desses 
docentes quanto a esse aspecto encontra-se no Gráfico 1.

Identificou-se que quatro dos professores entrevistados lecionam apenas 
uma disciplina específica, a saber, Matemática, Ciências, Português e Inglês. Os 
outros três professores ministram de duas a três disciplinas.

Acredita-se que o ensino se torna mais desafiador quando há uma carga 
horária maior, ou seja, quando um mesmo professor é responsável por mais de 
uma disciplina, especialmente considerando a problemática da poluição sonora 
no ambiente escolar como um fator que interfere nos processos de ensino e 
aprendizagem. Pois, como afirmam Nascimento e Lemos (2012), a pressão sonora 
no ambiente escolar, tanto dificulta o ensino e a aprendizagem quanto reflete em 
implicações à saúde dos alunos e professores. Seja esse barulho devido aos ruídos 
advindos do entorno ou do interior da escola, ou mesmo da própria sala de aula.

Gráfico 1 – Formação dos professores
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Fonte: Nossos dados

Tempo de magistério
No tocante ao tempo de magistério, destaca-se que este pode contribuir para 

que seja possível identificar a quanto tempo o processo de ensino aprendizagem 
vem sofrendo interferência em razão da poluição sonora. Verificou-se que 71,4% 
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dos professores exerciam o magistério entre um e cinco anos; 14,3%, entre seis e 
dez anos; e 14,3%, por mais de 20 anos.

Ruídos internos e externos ao ambiente escolar
Notou-se, com relação aos ruídos internos, que há uma preocupação no que 

se refere aos barulhos advindos de conversas paralelas entre os alunos (44%), do 
uso de MP3 (31%), do arrastar de cadeiras (19%) e de ventiladores e/ou ar-condi-
cionado (6%). Com relação aos barulhos externos, preocupam os carros de propa-
gandas (24%), gritos e assobios (20%), barulho do trânsito de veículos automotores 
e buzinas (20%), conversas (16%), barulho durante o intervalo dos alunos (12%) e 
escapamentos (8%). Esses achados se assemelham o que foi mencionado por Costa 
e Souza, Almeida e Coelho (2012, p. 3): “a poluição sonora na sala de aula pode 
advir das conversas paralelas, dos aparelhos eletrônicos, como celular, notebook 
e MP3, dos aparelhos elétricos como ventiladores e ar-condicionado […]”.

É possível verificar, nesse caso, as reclamações dos professores quanto à 
dificuldade para ministrar as aulas, uma vez que os alunos demonstram descon-
centração no momento da explicação e no desenvolver das atividades escolares em 
virtude da poluição sonora no ambiente. Assim, percebe-se que a poluição sonora 
interfere diretamente e dificulta o trabalho de docentes e discentes no ambiente; 
por conseguinte, interfere negativamente nos processos de ensino e aprendizagem. 
Além dos incômodos gerados no ambiente escolar, ela ainda afeta “a saúde e tem 
várias implicações como: problemas na audição (surdez), desconcentração, dentre 
outros, depressão que podem levar ao stress e culminar em diferentes patologias” 
(MARX; SANTOS, 2010, p. 1).

Frequência com que aumenta a intensidade da voz
Quanto ao questionamento acerca da frequência com que os docentes 

aumentam a intensidade da voz em sala de aula em virtude da poluição sonora no 
ambiente escolar, notou-se que 57,1% dos professores, para serem ouvidos pelos 
alunos, precisam aumentar sempre a intensidade da voz durante o trabalho em 
sala na referida escola. As razões citadas para justificar o aumento no tom de voz 
por parte dos docentes foram as seguintes: as conversas paralelas e a proximidade 
das salas de aula com a rua onde a escola está localizada.

O que é poluição sonora
Em se tratando da percepção dos docentes com relação ao significado da 

“poluição sonora”, os dados mostraram que 29% deles acreditam que poluição 
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sonora significa “barulho”; 14% responderam que significa uso de mídias; 43% 
deram respostas inespecíficas; e 14% não responderam. Pode-se conferir esses 
dados no Gráfico 2.

Diante das respostas obtidas, constatou-se que a maioria dos docentes apre-
sentava dúvidas quanto ao conceito de “poluição sonora”. Logo, é coerente esclarecer 
que tanto as respostas inespecíficas, que não apresentavam relação alguma com o 
questionamento feito, quanto os que não responderam revelaram a importância da 
busca de informações que esclareçam os próprios docentes sobre o referido tema.

Cita-se, portanto, algumas das respostas inespecíficas mencionadas: “é 
tudo que venha a incomodar o trabalho de alguém”; “o uso abusivo, inadequado 
e impertinente de mídias”.

Gráfico 2 – Percepção dos docentes quanto à poluição sonora
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Fonte: Nossos dados

De qualquer modo, constatou-se que os profissionais sofrem com essa 
poluição no ambiente escolar, mas não possuem um entendimento consistente 
acerca do assunto. É pertinente elucidar que a prefeitura do município de Coronel 
Ezequiel foi procurada para se verificar a respeito de diretrizes para nortear as 
questões relacionadas à poluição sonora. No entanto, constatou-se que, no que se 
refere às leis municipais, não existe nenhuma que regule tais questões e/ou que 
trate especificamente da poluição sonora.
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Sugestões para diminuição da poluição sonora
No item “sugestões dos docentes”, com finalidade de amenizar a poluição 

sonora em sala de aula, contatou-se que 42,8% dos professores identificaram as 
atividades educativas como ações relevantes. Enquanto que 29% deles acreditam que 
a realização de ações para alteração da infraestrutura da escola contribuirá para 
melhorar o ambiente escolar no que concerne à poluição sonora e 28% destacaram 
a importância de ações impeditivas, referindo-se à definição e aplicação de normas 
e regras para convivência no ambiente escolar, conforme mostra o Gráfico 3.

Gráfico 3 – Sugestões dos professores para reduzir a poluição sonora
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Fonte: Nossos dados

Explica-se que a EMMCG situa-se na via da BR-023 e que, por essa razão, 
tem-se um desafio quanto a resoluções imediatas que levem em consideração a 
poluição sonora e suas implicações no ambiente escolar. Salienta-se, portanto, 
que o referido desafio está relacionado aos custos quanto à infraestrutura, mas 
verificou-se a sugestão de promoção de atividades educativas voltadas para sen-
sibilização e orientação dos alunos sobre a poluição sonora no ambiente escolar, 
como forma de contribuição para amenizar tal questão.

É preciso realçar que a problemática da poluição sonora em escolas é uma 
realidade que também está ligada à sua localização, tendo em vista que, ao se referir a 
seu entorno, considera-se o tráfego de veículos, as aglomerações humanas e os serviços 
de sons utilizados nos espaços adjacentes à unidade. A esse respeito, Oiticica (2014, p. 
1) alerta que os “[…] prédios onde estão localizadas as instituições escolares, devem 
sobremaneira contribuir para o desenvolvimento das atividades escolares dos alunos”.
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Providências do professor quanto à poluição sonora
No tocante às providências que seriam tomadas pelo docente em sala 

de aula com o intuito de minimizar a poluição sonora, constatou-se que 57% 
dos professores priorizam o diálogo com os alunos, 15% optam por fazer um 
apelo à direção, 14% preferem parar as aulas e 14% fecham as janelas e portas a 
fim de minimizar barulhos e ruídos advindos do exterior da escola, conforme 
Gráfico 4.

Gráfico 4 – Providências tomadas pelos professores 
em relação à poluição sonora
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Fonte: Nossos dados

Notou-se que a poluição sonora no ambiente escolar interfere no andamento 
do trabalho docente e, por conseguinte, no processo de aprendizagem dos alunos da 
EMMCG, uma vez que os professores sentem dificuldades para ministrar as aulas. 
Verificou-se, adicionalmente, que as providências tomadas pelos profissionais 
nem sempre conseguem resolver o problema.

Assim, a EMMCG estava sendo afetada de forma contínua pela poluição sonora. 
Considerando que a comunicação é crucial no processo de ensino e aprendizagem, 
pois é uma ferramenta que permite a compreensão do assunto abordado dentro 
da ação entre locutor e interlocutor, percebe-se que esta condição se encontrava 
ameaçada, podendo tornar inviável a concretização dos objetivos educacionais 
na escola.
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Percepção quanto à existência de barulhos 
e ruídos por parte dos alunos

De acordo com o questionamento acerca da percepção dos alunos quanto 
aos barulhos e ruídos em sala de aula e no entorno da escola, verificou-se que 
apenas 7% deles reflete em implicações à saúde dos alunos e professores  alunos 
responderam não perceberem tais barulhos e ruídos, enquanto 75% notam 
a existência dos efeitos sonoros no ambiente escolar e sentem o incômodo 
destes. Esclarecendo que somente 18% dos estudantes responderam que às 
vezes notam barulhos incômodos em sala de aula, conforme demonstra o  
Gráfico 5.

Gráfico 5 – Percepção de barulhos e ruídos em sala de aula
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Fonte: Nossos dados

Uso de fone de ouvido pelos alunos
Verificou-se que 71% dos discentes utilizam fone de ouvido no decorrer das 

aulas. Entre as razões para o uso desses aparelhos, foram citados desinteresse 
na aula, conhecimento prévio do conteúdo e barulhos internos e externos como 
motivo de desconcentração. Esses dados corroboram e ajudam a compreender 
porque alguns professores aumentam o tom de suas vozes na tentativa de superar 
os ruídos.
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Tipos de barulhos internos e externos à 
escola percebidos pelos alunos

Na visão dos discentes, com relação aos tipos de barulhos mais frequentes 
em sala de aula e que chegam a incomodar, observou-se que 4% dos respon-
dentes acreditam que o uso de MP3/celular atrapalha o andamento das aulas; 
46% revelaram que as conversas paralelas atrapalham as aulas; 8% atribuem o 
incômodo aos ruídos de portas e janelas; 16% alegaram que o arrastar de cadeiras 
incomoda o entendimento dos assuntos ministrados em sala de aulas; 20% dos 
respondentes disseram que os gritos e os assobios interferem nas aulas; e 6% 
responderam que a queda de objetos é um fator de incômodo. Esses dados são 
mostrados no Gráfico 6.

Gráfico 6 – Barulhos mais frequentes no interior da 
escola conforme percepção dos alunos

4%

6%

8% 16%

20%

46%

Arrastar cadeiras

Conversas paralelas

Gritos/assobios

MP3/celular

Queda de objetos

Ruídos

Fonte: Nossos dados

Conforme a percepção dos alunos, entre os barulhos que mais incomodam 
em sala de aula encontram-se aqueles que estão sob o controle deles próprios, a 
saber, conversas, gritos e assobios e arrastar as cadeiras, que totalizam 82% dos 
ruídos. É também curioso perceber a tolerância dos estudantes com relação ao 
MP3/celular em comparação aos professores, já que o incômodo foi registrado 
foi de 4% e 14,3%, respectivamente. Ou seja, esses aparelhos causam 3,5 vezes 
mais incômodo aos professores do que aos alunos. No que concerne aos ruídos 
externos que incomoda os discentes, 25% citam os carros com propaganda e 23%, 
as conversas.
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Conforme Ramos (2012, p. 3), “os aparelhos eletrônicos em sala de aula são 
um convite à distração, durante as aulas, utilizados em excesso por muitos alunos 
e muitas vezes prejudicam o aprendizado”. Um fator determinante nos processos 
de ensino e aprendizagem é a concentração, a qual é necessária ao entendimento 
e compreensão das informações, uma vez que é preciso gerar uma comunicação 
que resulte no compartilhamento do conhecimento entre os sujeitos envolvidos 
nesses processos.

Classificação da poluição sonora e impacto desta sobre os alunos
Quando se questionou sobre a poluição sonora no ambiente escolar, para 

12% dos alunos não ocorre esse tipo de poluição na escola; para 41% os ruídos 
existiam, mas eram razoáveis ou suportáveis; e para 47% os ruídos na escola eram 
insuportáveis. Esses dados estão expressos no Gráfico 7.

Gráfico 7 – Classificação da poluição sonora
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No Gráfico 5, percebe-se que 7% dos alunos negam a existência de barulhos e 
ruídos na escola, e nesse item, 12% negam incômodo. Talvez a expressão “poluição 
sonora” não seja devidamente compreendida por eles e, portanto, não fazem a 
devida associação desta com os barulhos e ruídos. Por outro lado, vale observar 
88% admitem que a poluição sonora ocorra na escola e que 47% dos respondentes 
a consideram insuportável.

Na realidade, para 92% dos alunos os barulhos e ruídos causam desconcen-
tração em sala de aula. Para 36%, interferem na compreensão da aula e 7% preferem 
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sair da sala em situação de barulho. Os detalhes dos impactos dos barulhos sobre 
o comportamento dos alunos estão mostrados no Gráfico 8.

Gráfico 8 – Efeito do barulho sobre os alunos
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Fonte: Nossos dados

Um aspecto recorrente nas diferentes perguntas é o percentual de alunos 
que não é afetado pelos barulhos, seja afirmando que isso não atrapalha a con-
centração em sala ou que compreende a aula a despeito dos ruídos. Isso deve ser 
objeto de investigação para melhor compreensão por outras áreas específicas do 
conhecimento. No entanto, este trabalho tem como objetivo obter esses conheci-
mentos e tomá-los como base para ações de EA.

Sobre essa questão, percebe-se a necessidade de os docentes desenvolverem 
em suas atividades educativas discussões acerca da poluição sonora, a fim de esti-
mular a busca por conhecimento e aprofundamento do assunto por parte de todos 
que compõem a comunidade escolar. Dessa forma, espera-se que medidas sejam 
tomadas para minimizar ou, de preferência, solucionar a problemática em questão.

Entre os questionamentos feitos, perguntou-se se os discentes sabiam dos 
aspectos negativos da poluição sonora, considerando os danos que esta pode vir 
a causar à saúde das pessoas, bem como pode atrapalhar no desempenho escolar 
dos alunos. Entretanto, verificou-se que apenas 22% tinham este conhecimento.

Por outro lado, quando foi perguntado se o ambiente escolar em que 
eles convivem favorece a aprendizagem, observou-se que 44% responderam 
que a EMMCG é um ambiente favorável à aprendizagem. Na realidade, são 
muitos os componentes ambientais que atuam favorecendo ou dificultando a 
aprendizagem escolar, mas é provável que a dissiparidade no resultado dessas 
duas respostas se deva, pelo menos em parte, à falta de conhecimento dos 



Capítulo 11 – Poluição sonora no ambiente escolar

217

alunos sobre o que vem a ser poluição sonora e seus impactos negativos para 
a saúde e o bem-estar.

Com relação ao espaço adequado à aprendizagem, Oiticica (2014, p. 1) declara 
que “as edificações que abrigam as escolas devem ser capazes de produzir condi-
ções favoráveis ao desenvolvimento das atividades de seus usuários, satisfazendo 
diferentes necessidades ambientais”. Infelizmente, a escola-alvo deste estudo não 
atende ao requisito concernente ao conforto acústico.

Percepções acerca do que é a poluição sonora
Na questão acerca da percepção dos discentes sobre o que é a poluição 

sonora, identificou-se o seguinte: 69% dos alunos deram respostas inespecíficas 
e 31% disseram que a poluição sonora se refere a barulho. Elementos que são 
constantes na realidade dessa escola, como trânsito de veículos automotivos e 
buzinas de automóveis e motocicletas, não foram mencionados.

Em se tratando das respostas inespecíficas referente ao que é poluição 
sonora, foram citados, por exemplo: “muitas coisas”, “porque a poluição não dá 
a saúde dá só doença”, “poluição sonora agride o meio ambiente”, “o feno polui 
a cidade e o lixo também”; “desinteresse nas aulas e etc.”, “entendo que é muito 
perturbador”.

Assim sendo, constatou-se, mais uma vez, que a maioria dos discentes 
não soube explicar o que de fato é a poluição sonora, significando que eles não 
compreendem o que é poluição por falta de informação ou porque acreditam que 
esse tipo de poluição é algo natural, uma vez que se apresentam acostumados e/
ou habituados com a situação que vivenciam.

Sugestões para diminuição da poluição sonora
Seguindo a mesma tendência das respostas anteriores, quando foi solici-

tado para que os alunos sugerissem ações para diminuição da poluição sonora 
no ambiente escolar, obteve-se o seguinte resultado: 35% dos discentes deram 
respostas inespecíficas, sem muita clareza sobre o que estava sendo proposto ou, 
ainda, respostas que não estavam relacionadas ao que foi solicitado. Outros 3% 
acreditavam que deveria haver uma separação entre os alunos que fazem barulho 
e os que são considerados comportados; 17% responderam que pediriam silêncio 
para os colegas; 2% disseram que a poluição sonora não tem solução; e 13% não 
responderam, conforme se verifica no Gráfico 9.
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Gráfico 9 – Minimização da poluição sonora
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Fonte: Nossos dados

Alguns exemplos de resposta inespecífica para essa questão são listados 
a seguir: “os professores é muito legal é muito importante para todos os alunos 
(a)”, “eu diria que separasse os barulhentos dos calados”, “fazia todas atividade 
todos com colega” – 6º ano; “se a escola não fosse tão incompetente e os alunos 
também, porque jogam tudo no chão” – 7º ano; “as salas sem janelas, portas bem 
fechadas” – 9º ano.

A poluição sonora é um problema óbvio na situação estudada, pois atinge 
e interfere em um ambiente que deveria ser preservado quanto ao equilíbrio 
acústico, tendo em vista a necessidade de concentração tanto de docentes quanto 
discentes durante o processo de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, é fundamental a escola dispor de um ambiente saudável para 
pleno desenvolvimento dos alunos, o que inclui os aspectos cognitivo, motor, físico 
e emocional. Em um ambiente dito saudável, a qualidade acústica favorece o bom 
desempenho cognitivo dos alunos, já que propicia maior concentração e reflexão 
sobre os assuntos abordados em sala de aula.

Considerações finais
Os barulhos e ruídos interferem nos processos de ensino e aprendizagem 

na instituição estudada, sendo que as conversas paralelas entre os alunos e o uso 
de aparelhos de MP3 são as ações mais vivenciadas e/ou encontradas no ambiente 
interno às salas de aula.
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Carros de propagandas, gritos e assobios, trânsitos e buzinas foram os 
elementos mais mencionados como eventos incômodos, que mesmo estando no 
entorno da escola acabam por interferir no trabalho pedagógico nas salas de aula.

Os professores identificam as atividades educativas como ações relevantes, 
mas demonstraram preferir enfrentar esse problema conversando com os alunos. 

Já estes demonstraram não compreender devidamente o significado da 
expressão “poluição sonora”, pois sobre esse aspecto apresentaram muitas res-
postas inespecíficas.

Em suma, acredita-se na importância de se realizar atividades de EA que 
tratem da poluição sonora e demonstrem suas causas e consequências em se 
tratando do convívio em sala de aula e também no que se refere à saúde humana 
em geral.
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