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Resumo: 
É evidente a necessidade de mudanças nos hábitos da sociedade em relação aos 
recursos naturais. A distorção da concepção de meio ambiente é uma constante 
na sociedade, na mídia e na escola. A problemática ambiental tem sido vista de 
forma dissociada ao cotidiano, com distanciamento. A distorção de visão, os 
atuais modelos econômicos, o forte individualismo gerado pelo modelo capitalista, 
o consumismo desenfreado e outros inúmeros fatores resultam na degradação 
ambiental, gerando a crise. Para promover transformações, a Educação 
Ambiental, calcada na visão holística do meio ambiente, tem papel fundamental. 
Neste trabalho ela foi realizada de forma pontual com o projeto “Pé-de-
Consciência”, aplicado na Escola Básica Municipal José do Valle Pereira, no 
município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil. O público alvo foram 
crianças do terceiro ano do ensino fundamental, pois seu caráter em formação faz 
com que se tornem agentes e multiplicadores destas mudanças. Com objetivo de 
disseminar esta visão integradora do meio ambiente, foram realizados cinco 
encontros, em que, de forma lúdica, alguns conceitos básicos sobre o tema foram 
abordados. A concepção de visão holística foi introduzida na dinâmica “Roda do 
Saber”, mas também durante todo o processo. A simbologia do “Pé-de-
Consciência” foi representada através de uma muda plantada na escola, 
representando a continuidade do cuidado com o Meio Ambiente e da busca pelo 
conhecimento. Algumas problemáticas foram apresentadas utilizando a mímica 
“Mimicando os Problemas da Terra” e com um amplo debate sobre a questão da 
água, dos resíduos sólidos, do aquecimento global (apesar das diversas 
controvérsias científicas a respeito do tema) e do consumo inconsciente, sendo 
que com este último foi possível estabelecer a causa dos outros três. Através de 
jogo da memória “Memorizando Nossas Atitudes”, algumas atitudes cotidianas em 
prol da melhoria da qualidade de vida e ambiental foram abordadas. Outros 
conceitos foram apresentados como o de desenvolvimento sustentável, 
permacultura, as ecovilas brasileiras e introdução ao conhecimento dos processos 
produtivos. A pesca industrial também foi discutida por representar um problema 
no município. Por fim, realizamos a atividade “Nós Podemos Plantar o que 
Comemos” onde foi possível fazer o resgate da horta escolar e especialmente 
proporcionar aos alunos uma vivência para melhor assimilação, resgatando a 
relação das crianças com a terra através da construção da horta orgânica caseira. 
Os resultados obtidos foram extremamente satisfatórios quanto à assimilação dos 
conteúdos expostos e o posterior cuidado que tiveram com a horta construída 
durante o projeto provou o envolvimento dos alunos e da escola – envolvimento 
este fundamental para o desenvolvimento do projeto. Pouco tempo depois da 
aplicação do projeto as crianças já puderam consumir os alimentos plantados na 
escola preparados pelas merendeiras, que também ajudaram os alunos a cuidar 
da horta. Apesar de pontual, este projeto trabalhou a percepção ambiental das 

                                                 
1 Técnica em meio ambiente pelo CEFET-SC e graduanda em Geografia na UDESC. 



crianças e abordou algumas temáticas do ensino de Geografia. Este trabalho 
pode ser considerado um subsídio para a escola na implementação da Educação 
Ambiental aplicada de forma não-pontual e sim interdisciplinarmente, conforme 
suas diretrizes, pois introduziu os conceitos-base às crianças, trabalhando 
profundamente e principalmente a questão da percepção ambiental. 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental. Séries Iniciais. Percepção Ambiental. 
Geografia. Meio Ambiente. 
 

 

Introdução 

  

Se no começo dos tempos, a relação homem-natureza exercia um 

mínimo de interferência do ambiente natural, hoje culmina numa forte pressão 

exercida sobre os recursos naturais. A população está cada vez mais envolvida 

com cenários urbanos perdendo desta maneira, a relação com a terra e suas 

culturas. Com essa perda de contato com a terra há uma visível distorção da 

concepção do meio ambiente.  

A percepção ambiental alterada, os atuais modelos econômicos, o forte 

individualismo gerado pelo capitalismo, o consumismo desenfreado e outros 

inúmeros fatores resultam na degradação ambiental, gerando uma crise. Dentro 

deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento do homem em 

relação à natureza, no sentido de promover uma educação ambiental. 

As reflexões que dão início à implementação da Educação Ambiental 

devem contemplar aspectos que não apenas possam gerar alternativas para a 

superação desse quadro, mas que o invertam, de modo a produzir conseqüências 

benéficas (ANDRADE, 2000), favorecendo a paulatina compreensão global da 

fundamental importância de todas as formas de vida coexistentes em nosso 

planeta, do meio em que estão inseridas, e o desenvolvimento do respeito mútuo 

entre todos os diferentes membros de nossa espécie (CURRIE, 1998).  

 

 

Pé-de-Consciência 
 
 

O Projeto de Educação Ambiental Pé-de-Consciência, foi requisito à 



formação de educadores ambientais no curso técnico de Meio Ambiente no 

CEFET-SC. Aplicado para crianças do ensino fundamental, teve como objetivo de 

transmitir conhecimentos aos alunos, para que pudesse ocorrer uma 

conscientização sobre o meio ambiente, a fim de ajudar a sua preservação e 

utilização sustentável dos seus recursos. E especialmente proporcionar a eles 

uma vivência para melhor assimilação, resgatando a relação homem-natureza 

através da construção de uma horta orgânica caseira.    

Optamos por desenvolver esse projeto com crianças, pois acreditamos 

que elas sejam os principais agentes da mudança no futuro. Seu caráter ainda em 

formação é o elemento essencial a ser trabalhado para o alcance do despertar 

ambiental. 

As escolas sobressaem-se como espaços privilegiados na 

implementação de atividades que propiciem a reflexão ambiental, pois permitem 

atividades de sala de aula e atividades de campo, com ações orientadas em 

projetos e em processos de participação que levem à autoconfiança, à atitudes 

positivas e ao comprometimento pessoal com a proteção ambiental 

implementados de modo interdisciplinar (DIAS, 1992).  

O processo de sensibilização da comunidade escolar pode fomentar 

iniciativas que transcendam o ambiente escolar, atingindo tanto o bairro no qual a 

escola está inserida como comunidades mais afastadas nas quais residam 

alunos, professores e funcionários, potenciais multiplicadores de informações e 

atividades relacionadas à Educação Ambiental implementada na escola (SOUZA, 

2000). 

O projeto foi aplicado à alunos do terceiro ano do ensino fundamental 

uma Escola Básica do município de Florianópolis, com 26 crianças na faixa etária 

de 10 a 11 anos. 

 

Percepção Ambiental ou Uma Primeira Conversa 
 

 

A percepção ambiental é em essência, a visão que cada indivíduo possui 

ou a percepção de cada indivíduo sobre o ambiente, que o leva, a partir dessa 

percepção, a interagir (positiva ou negativamente) com o meio em sua volta, 



influenciando (positiva ou negativamente) as pessoas e o ambiente com o qual 

reage e interage (direta ou indiretamente), sendo o primeiro passo na direção do 

processo de conhecimento e do exercício da cidadania ambiental. Portanto, a 

percepção ambiental de cada indivíduo é produto dos componentes sensorial e 

racional, consolidados através da ética, em relação ao meio ambiente 

(OKAMOTO, 2003). 

Trabalhar com a percepção ambiental sem dúvida garante melhores 

resultados no processo de Educação Ambiental, pois mexe com o cerne da 

questão: o modo como vivemos e nos relacionamos com o meio em que estamos 

inseridos. Dá-nos a capacidade de olhar em volta e perceber que tudo faz parte 

do meio ambiente, inclusive nós mesmos. 

A presença, em todas as práticas educativas, da reflexão sobre as 

relações dos seres entre si, do ser humano com ele mesmo e do ser humano com 

seus semelhantes é condição imprescindível para que a Educação Ambiental 

ocorra (VASCONCELLOS, 1997). 

Mesmo quando pontual este tipo de abordagem funciona muito bem se 

comparada a outras. Quando há uma ação pontual em que se trata da 

problemática do meio ambiente - como lixo, água, aquecimento global, 

desmatamento, queimadas – sem que se trabalhe a percepção ambiental, a visão 

desagregadora persiste. É preciso envolver os ouvintes, chamá-los para que haja 

um trabalho em conjunto, despertar a vontade da contínua busca pelo 

conhecimento, agregar valores, habilidades, abordar cidadania e ética. Para isso, 

é indispensável que percebam o mundo como um todo, com partes 

profundamente interligadas.  

A Roda do Saber foi a primeira atividade do Pé-de-Consciência. Foi essa 

atividade que propiciou uma conversa inicial com os alunos acerca da visão 

sistêmica do ambiente. Nela, as crianças escolhiam figuras diversas e tinham que 

relacioná-las com o meio ambiente. Havia figuras de elementos naturais, de 

construções humanas e de seres humanos. Essa atividade é muito válida, porque 

é possível não só abordar a visão holística do meio ambiente, mas também a 

origem das coisas, como a produção dos objetos é possível, que caminho elas 

fazem até as nossas mãos, ou seja, os processos produtivos e ainda, como tudo 

isso afeta o ambiente natural. Com atividades assim, inúmeras pontes com a 



temática podem ser feitas, sendo ideal para uma primeira conversa. 

 

 

Simbologias 
 
 

Sempre é possível criar simbologias na Educação Ambiental, sobretudo 

com crianças das séries iniciais. A simbologia acaba sendo uma forma lúdica que 

facilita o entendimento e faz criar associações, além de ser grande fortalecedora 

de laços.  

O nome do projeto foi previamente escolhido e pensado para que a 

simbologia pudesse ocorrer durante a prática da Educação Ambiental. O Pé-de-

Consciência foi plantado logo no primeiro encontro, representado por uma muda 

da frutífera Goiabeira (Psidium guajava), plantada no pátio da escola. 

Explicamos às crianças que aquela muda representava a consciência. 

Para que a consciência crescesse deveria ser regada, ou seja, as crianças 

deviam “regar” sua consciência com o conhecimento, a “água”. Apenas com a 

busca pelo conhecimento seria possível que o Pé-de-Consciência virasse uma 

árvore e desse frutos.  

Além dessa associação, este tipo de simbologia faz-se interessante no 

caso das práticas pontuais de Educação Ambiental, pois as crianças 

provavelmente não se esquecerão que foram elas que plantaram aquela muda, 

criando a relação afetiva.  

No final de cada encontro, íamos com as crianças até o Pé-de-

Consciência para regá-lo. 

  

 

O Que está acontecendo com a Nossa Terra? 
 
 

   Que problemas ambientais devem abordar um projeto de educação 

ambiental todos sabemos: poluição das águas, do ar, lixo, esgoto, aquecimento 

global, desmatamento, queimadas e muitos outros. Estes costumam ser os mais 



usuais.  No Pé-de-Consciência abordamos Aquecimento Global, Água, Lixo e 

Consumo Inconsciente.  Este último dá coesão a todos os outros, quaisquer que 

sejam eles. Vivemos na era do globalismo e consequentemente numa sociedade 

impregnada de ismos: consumismos, competitivismos, egoísmos. A educação 

ambiental vai contra todos esses princípios que caracterizam nossa era. Ela 

busca, digamos os “ãos”, conscientização, articulação, cooperação.  

No Pé-de-Consciência esses quatro temas foram trabalhados através de 

mímica para que fosse explicado cada um deles. Depois desse momento, houve 

um grande debate. Não foi nada difícil para as crianças perceberem que os 

problemas Aquecimento Global, Água, Lixo eram conseqüência do Consumo 

Inconsciente.   

Com qualquer problemática ambiental pode-se fazer essa relação. Falar 

sobre consumismo com crianças é de extrema importância, pois esse tema 

desenvolve um senso crítico que raramente se têm. Quanto mais cedo adquirimos 

esse senso mais fácil é abdicar do consumismo desenfreado que nos é imposto 

pela mídia e pela sociedade cotidianamente.  

 

 

 

 

 

Sustentabilidade 
 
  

O conceito de sustentabilidade, dependendo da escala em que é 

utilizado, pode tornar-se evasivo. De acordo com o texto elaborado pela 

Comissão Brundtland (1987), no documento intitulado Nosso Futuro Comum, “o 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas 

próprias necessidades” (DIAS, 2003). 

Perguntamos: acreditamos no desenvolvimento sustentável no âmbito 

mundial? Ele é possível? Está ao alcance das nossas mãos? Se visto na escala 

global a resposta é não. Mas o conceito de sustentabilidade pode ser abordado 



na escala local e tornar-se válido. 

A forma com que trabalhamos o tema foi utilizando o exemplo de uma 

prática insustentável no município de Florianópolis: a pesca da tainha. Uma 

quantidade significativa das crianças em questão têm parentes que vivem da 

pesca, logo esta questão os afeta diretamente.  

Todos os anos, as tainhas saem da lagoa dos Patos (RG), pegam uma 

corrente marítima e migram para o nordeste, em busca de águas quentes para a 

reprodução. Mas a maioria não chega ao destino final: estima-se que só no ano 

de 2007 foram capturadas 800 toneladas do peixe no litoral catarinense. 

A pesca sem limites afeta a espécie. O desperdício é grande: alguns 

barcos chegam a virar, por causa do peso. O excedente vai para outros estados 

como São Paulo e Rio de Janeiro, onde não se tem o hábito de comer a tainha, 

que estraga nas prateleiras. A pesca industrial se constitui o maior problema, já 

que se vale da tecnologia para a localização dos cardumes, prejudicando os 

pescadores locais. 

O exemplo da tainha nos faz repensar a prática da pesca, nos leva a 

questionar o cotidiano. Se houvesse apenas a prática da pesca artesanal ou 

ainda, se a pesca industrial fosse controlada haveria menor prejuízo. A pesca 

industrial põe toda uma cultura secular em risco.  

O uso desses exemplos do dia-a-dia é a única forma de conceitos tão 

difíceis como o de desenvolvimento sustentável serem introduzidos e trabalhados. 

Conceitos que vemos freqüentemente de forma distanciada. 

 
 
O Mundo ao Alcance das Mãos 

 
 

Algo que acontece comumente nas salas de aula e precisa ser 

notabilizado é o distanciamento dos conteúdos passados com o cotidiano das 

crianças e do próprio educador. Se o educador não acredita que pode fazer a 

diferença provavelmente terá atitudes contraditórias na frente de seus alunos, 

mesmo sem perceber. Os comportamentos contraditórios do educador são 

perceptíveis pelas crianças e as afetam diretamente, pois passam a ver os temas 



estudados apenas como conteúdos, sem utilidade na vida real, fora da escola. 

Como vemos, ainda hoje, o exemplo é a melhor maneira de se ensinar e um 

professor deve ter consciência da responsabilidade que recebe ao se expor numa 

sala, diante de seus alunos. É importante que as crianças aprendam que a 

responsabilidade é de todos, que os atos de cada um refletem sobre o futuro de 

toda a humanidade. Isso é importante até mesmo para diminuir o sentimento de 

impotência que às vezes atinge as pessoas. Diante de tantas agressões, alguns 

chegam a pensar se sua atitude correta terá algum resultado. Por isso, deve-se 

ter a certeza de que as ações locais podem levar a resultados globais, além de 

conquistar mais adeptos, através de exemplos. (SILVA, 2008). 

É preciso motivar os alunos na mudança de atitudes, numa ação conjunta 

e continuada. Foi isso o que buscou o encontro chamado “Nós Podemos Mudar 

Nossas Atitudes”. Depois de trabalhar a percepção ambiental, abordar os 

problemas ambientais, mostrar como eles afetam diretamente o cotidiano da 

comunidade escolar e a vida das crianças, esse é sem dúvida o próximo passo. 

Como podemos mudar a situação? É o que deve ser questionado. No Pé-de-

Consciência foi realizado um debate sobre como nós podemos contribuir com a 

mudança. Que atitudes diárias poderiam ser tomadas por todos nós para que a 

situação ambiental melhorasse. Depois do momento de conversa com a turma, 

abrimos a roda para a brincadeira “Memorizando Nossas Atitudes”, um jogo da 

memória com desenhos que ilustravam tais pequenas atitudes. Durante a 

brincadeira as dúvidas surgiam e o debate continuou. As crianças concluíram, 

num momento final que tais atitudes estavam ao alcance de suas mãos e que 

elas podiam sim motivar a mudança, não que fosse ocorrer de forma imediatista, 

mas se praticadas de forma continuada, os resultados apareceriam.  

Outro recurso interessante é a Carta da Terra para Crianças, elaborada 

pela UNESCO. No Pé-de-Consciência ela foi usada como um tratado, firmado por 

todos os alunos e educadores, que a assinaram, se comprometendo com a 

mudança. 
 

Nós, as crianças, faremos pequenos esforços diários, para transformar as 
coisas ruins em coisas boas. Iremos tratar a todos muito bem e dividir 
melhor o que temos. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos 
com muito mais alegria e felicidade. Além disso, pediremos um maior 
esforço por parte dos adultos: nossos pais, parentes e vizinhos para que 



se empenhem em construir um mundo melhor para todos: que seja justo, 
sustentável, que respeite os direitos humanos, que preserve a natureza e 
defenda a idéia da paz. (UNESCO, 2002). 
 

Fizemos alusão nessa atividade aos tratados que são assinados por 

organismos internacionais pela paz, pelos direitos humanos, pela preservação 

ambiental entre tantos outros. Explicamos que a mudança deveria começar por 

nós. Que nós éramos capazes de cumpri-las no nosso dia a dia. Quando houve 

um consenso, nosso compromisso foi firmado.   

 

 

Um outro mundo é possível e já é praticado 
 
 

Um de nossos objetivos foi a implementação de uma horta orgânica na 

escola, para que a relação com a terra pudesse ser resgatada. Mas antes da 

confecção da horta, alguns conceitos fundamentais foram introduzidos como o 

que é a produção orgânica, como os agrotóxicos influenciam a saúde das 

pessoas, modificam a terra, o que é permacultura e o que é ecovila. 

As ecovilas são um bom exemplo de sustentabilidade local. Elas 

possuem hortas, composteiras, banheiros secos, ecocasas, restaurantes 

comunitários, captação da água da chuva, placas de energia solar e o excedente 

da produção é comercializado. 

Pedimos às crianças que desenhassem como seriam suas casas numa 

ecovila, que materiais utilizariam para isso, como elas imaginam ser uma 

comunidade como esta. 

Depois partimos para construção da horta orgânica na escola, 

distribuímos mudas, semente e colocamos as mãos na terra, para resgatar esse 

contato. As merendeiras da escola ajudaram e se comprometeram a usar os 

alimentos produzidos no lanche escolar. Cada criança ficou responsável por 

cuidar de uma fileira da horta, e cada merendeira ficou responsável por 5 

crianças. A idéia da horta escolar já era idealizada pela escola.  

Comprometimento escolar, rendimento triplo. 

 



 

A importância da cartilha 
 
 

No fim de cada encontro do Pé-de-Consciência entregamos aos alunos 

uma cartilha explicativa. A cartilha continha os conceitos passados verbalmente 

durante o projeto, curiosidades, ilustrações e atividades a serem preenchidas 

pelas crianças. Os textos eram curtos e de fácil entendimento. As perguntas 

também serviram de avaliação do projeto, para perceber a assimilação dos 

conteúdos passados. 

A cartilha foi impressa em papel de rascunho. As crianças ficaram 

curiosas ao receberem papéis iguais na frente e diferentes no verso, e logo no 

primeiro encontro introduzimos o conceito de reuso. Optamos pela utilização de 

papel de rascunho ao invés do papel reciclado porque o conceito de reuso 

costuma ser menos utilizado que o da reciclagem. 

No final do projeto o que era cartilha virou apostila, que foi devolvida aos 

alunos que puderam guardá-la como registro do projeto além de possibilitá-los 

futuras consultas. 

 
 
 
 
Resultados observados 

 

 

As atividades da apostilas consideradas para a obtenção dos resultados 

do projeto foram: 1) O que as máquinas, as fábricas, os carros e os aviões 

queimam e emitem?; 2) O que é desenvolvimento sustentável?; 3) Que material 

você usaria para fazer sua casa numa ecovila?; 4) Observe as figuras e escreva 

que atitudes são estas que ajudarão na preservação do Meio Ambiente. 

De acordo com os resultados apresentados (Fig. 1), pode-se observar 

que nas quatro questões, houve acerto superior a 90%, o que mostra que houve 

uma boa assimilação dos conteúdos apresentados, por parte dos alunos. As 



respostas foram variadas, e não havia certo e errado, mas sim esperado. 

Consideramos, sobretudo, as observações feitas pelos alunos durante nossos 

encontros, a articulação das crianças, o envolvimento, a participação. 

Salientamos que os resultados deste Pé-de-Consciência são intabuláveis, e 

imensuráveis, pois o conhecimento é um processo, dado não apenas por nós 

realizadores do projeto, mas pela família e pela comunidade escolar. Qualquer 

consideração contrária a esta vai contra os próprios princípios da educação 

ambiental. O contentamento por parte da escola e da professora responsável pela 

turma foi fundamental para a avaliação dos resultados. 
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                                  Figura 1. Resultado das atividades da apostila 

 
 
Conclusão 

 

 

Estamos vivendo um momento único de transição e incertezas, onde 

existe uma parte da população que desconhece os problemas ambientais, uma 

outra parte conhece, mas não sabe que atitude deve tomar, e há ainda aquela 

parte que simplesmente ignora a problemática ambiental.  

 
“A educação ambiental tenta articular subjetivamente o educando à 
produção de conhecimentos e vinculá-lo aos sentidos do saber. Isto 
implica fomentar o pensamento crítico, reflexivo e propositivo face às 
condutas automatizadas, próprias do pragmatismo e do utilitarismo da 



sociedade atual (...) Neste sentido, a educação ambiental adquire um 
sentido estratégico na condução do processo de transição para uma 
sociedade sustentável” (LEFF, 2001).  

 

Com o objetivo de transmitir conhecimentos aos alunos, para que ocorra 

uma posterior disseminação sobre o meio ambiente, a fim de ajudar a sua 

preservação e utilização sustentável dos seus recursos, este projeto foi proposto 

e aplicado. Esperamos que a sociedade continue realizando projetos nas escolas 

a fim de auxiliar o processo de educação ambiental e conscientização de todos, 

num ato de cidadania. Esperamos ainda, que este artigo possa auxiliar nesses 

futuros projetos.  

O trabalho continua, cotidianamente, pois não esperamos imediatismos, 

acreditamos no processo. Continuamos nesta era da globalização, continuamos 

seres muitas vezes contraditórios. Mas cada um faz o que pode alcançar com 

suas próprias mãos e a opção da mudança fará toda a diferença no futuro 

(esperamos que ele não demore muito a chegar). 
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