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RESUMO: A pesquisa que segue foi realizada no âmbito do curso de Especialização em Educação 
Infantil, da Universidade Federal de Pelotas, e possui o objetivo de compreender como escolas de 
Educação Infantil investigadas utilizam materiais de consumo em suas práticas pedagógicas, inter-
relacionando-o às discussões sobre o consumismo nessas instituições. Além disso, buscou investigar 
os fatores que implicam na existência de uma lacuna entre as questões ambientais e as propostas 
pedagógicas desenvolvidas para as crianças. Baseada em uma abordagem de cunho qualitativo, 
contou como aporte teórico para a análise dos dados coletados as contribuições de autores como 
Esperança (2013), Tiriba (2018) e Piorski (2016). 
Palavras-chave: Educação Infantil; Educação Ambiental; Consumo; Meio Ambiente. 
 
ABSTRACT: The research that follows was carried out within the scope of the Specialization course in 
Early Childhood Education, from the Universidade Federal de Pelotas, and aims to understand how the 
researched Early Childhood Education Schools use the consumption materials in their pedagogical 
practices, interrelating it to the discussions about consumerism in these institutions. In addition, it sought 
to investigate the factors that imply the existence of a gap between environmental issues and the 
pedagogical proposals developed for children. Based on a qualitative approach, it counted as a 
theoretical framework to the analysis of the data collected the contributions of authors such as 
Esperança (2013), Tiriba (2018) and Piorski (2016). 
Keywords: Early Childhood Education; Environmental education; Consumption; Environment. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil não ficou por fora do mercado de produtos industrializados, 

especialmente no que se refere ao seu consumo cotidiano em atividades 

pedagógicas. O consumo e a geração de resíduos podem ser assuntos recorrentes 

nas ações das escolas, porém é comum não fazerem parte de um projeto de 

Educação Ambiental que sustente a percepção, a investigação e a transformação da 

realidade, ou seja, como proposta política e pedagógica institucional. Neste sentido, a 

Educação Ambiental vem construindo as bases teóricas e legais para a transformação 
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escolar (LOUREIRO, 2006). Como aponta Tiriba, “considerando a importância da 

escola na vida das crianças, e frente à necessidade de construção de uma nova 

sociedade planetária” (TIRIBA, 2006), a Educação Infantil deve priorizar a interação 

entre a natureza e a comunidade nas propostas escolares.  

Tomando por base estas discussões, assumimos como objetivo geral desta 

pesquisa compreender como as escolas de Educação Infantil investigadas utilizam os 

materiais de consumo em suas práticas pedagógicas, inter-relacionando este debate 

às reflexões teórico-conceituais sobre o consumismo nessas instituições. Implica-se, 

aí, a investigação de fatores que implicam na existência de uma lacuna entre as 

questões ambientais e as propostas pedagógicas desenvolvidas para as crianças. 

A pesquisa foi realizada no âmbito do curso de Especialização em Educação 

Infantil da Universidade Federal de Pelotas, e se constitui como parte do 

aprofundamento teórico-conceitual das leituras e estudos desenvolvidos na pós-

graduação, bem como dos temas tratados por este artigo. 

A formação e a experiência profissional da pesquisadora na área da Ecologia, 

da Educação e da Gestão Ambiental, sua vivência em comunidades tradicionais em 

diferentes contextos de interação com a natureza e distintos modos de viver a infância, 

assim como a sua atuação como gestora de uma Escola de Educação Infantil, são 

referências que justificam e motivam as reflexões construídas neste trabalho. 

Importante considerar, ainda, as experiências e estudos realizados no âmbito do curso 

de Especialização em Educação Infantil da UFPel, incluindo visitas a escolas com 

propostas de sustentabilidade e de integração com o ambiente no Uruguai (Escola de 

Jaureguiberry) e em Porto Alegre/RS (Escola Projeto e a Escola Amigos do Verde). 

Além disso, o curso proporcionou formação continuada à pesquisadora na temática 

que  investiga, principalmente ao assistir à palestra de Gandhy Piorski, um dos autores 

referenciados neste trabalho.  

A metodologia, especialmente, pautada em uma abordagem qualitativa, incluiu 

a utilização de um questionário semiestruturado com 10 perguntas como instrumento 

de pesquisa. As questões buscaram identificar se as escolas usam recursos 

pedagógicos da natureza e/ou industrializados, se questionam a origem, uso e 

disposição final de materiais, e se têm projetos de Educação Ambiental que embasem 

atividades pedagógicas. Com base na investigação de Loureiro (2006) sobre a 

inserção da Educação Ambiental nas escolas brasileiras após a homologação da 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA/1999), foram utilizadas duas 
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questões sobre as modalidades e temas mais frequentes de Educação Ambiental na 

escola. Participaram do estudo três professoras que atuam na coordenação 

pedagógica de Escolas de Educação Infantil do município de Pelotas/RS. Os 

questionários foram aplicados em 2019. A revisão bibliográfica buscou debater 

temáticas como o consumismo, recursos pedagógicos e a Educação Ambiental na 

Escola de Educação Infantil como proposta institucional.  

No âmbito da Educação Ambiental, tanto de forma política quanto pedagógica, 

Tiriba (2006; 2018) traz para o debate em relação à Educação Infantil a 

responsabilidade de trabalhar a construção de uma nova sociedade planetária. Neste 

sentido, propõe desemparedar a escola, integrá-la ao ambiente ao redor, com 

crianças interagindo com a natureza e com a cultura que compõem o meio onde 

vivem.  

 

Ao tomarmos a vida da comunidade como objeto principal de nossa 
investigação pedagógica, encontramos, também, os conteúdos e os 
instrumentos para essa investigação: os animais, as árvores, os minerais, a 
sua produção material e cultural. Esses conteúdos e recursos eram 
suficientes para atingirmos o principal objetivo do trabalho pré-escolar: 
possibilitar o conhecimento, a apropriação da realidade concreta, imediata 
(TIRIBA, 2018b. pág. 150). 

 

A autora problematiza questões ligadas às práticas consumistas incentivadas 

na/pela escola assim como o esquecimento de que a produção de materiais de 

consumo escolares “exigem, invariavelmente, domínio e controle da natureza, 

pressão sobre o meio em que vivemos” (TIRIBA, 2018, p. 205). Tiriba ressalta também 

que ao se considerar os materiais escolares industrializados no planejamento 

prejudica-se as práticas pedagógicas, ao menos quando existe o entendimento de que 

são as únicas possibilidades para o desenvolvimento de suas propostas. Além disso, 

a pensadora pontua as questões de acessibilidade econômica a esses produtos e 

relata a seguinte experiência: 

 

[a] “precariedade” material – a falta de recursos que julgávamos 
indispensáveis – é que me fazia, a princípio, duvidar da possibilidade de 
realizarmos um trabalho de qualidade, isto é, se conseguiríamos desenvolver 
uma pedagogia comprometida com a educação integral das crianças. 
Utilizando sucata, tentávamos amenizar os efeitos dessa carência. Mas 
quando descobrimos a comunidade como fonte inesgotável de 
conhecimentos e optamos por sair de dentro da escola, encontramos 
recursos mais ricos. (Tiriba, 2018b, pág. 150). 
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As escolas de Educação Infantil utilizam uma ampla variedade de produtos 

industrializados como recurso pedagógico. Entre eles está o acetato-vinilo de etileno, 

conhecido como E.V.A., produzido a partir de fontes não renováveis, processado 

industrialmente e não reciclável, entre outras características. As folhas ou placas de 

E.V.A. são utilizadas em muitas escolas para decorar salas, fazer lembranças de 

datas comemorativas e em atividades artesanais cotidianas. Num contexto de 

realização de um grande número de atividades pedagógicas nas escolas de Educação 

Infantil, podemos imaginar todas as crianças das instituições produzindo, 

semanalmente, um expressivo volume de materiais como este, que terão diferentes 

destinos finais. 

Na investigação sobre os materiais utilizados na rotina pedagógica da 

Educação Infantil sob a ótica do consumismo na escola e da Educação Ambiental, 

Esperança (2013) revela o cenário do consumismo e da entrada de materiais e de 

acessórios nas escolas também pelos (as) alunos (as). Da mesma forma, na 

Educação Infantil, há apelo ao consumo em todo tipo de material e de acessório 

escolar, como mochilas, lápis de cor e canetas coloridas. No âmbito escolar, nos 

deparamos com os materiais clássicos da lista, que não são acessíveis a todas as 

famílias, mas são mantidos no uso por uma pressão de consumo (uma vez que estes 

recursos são percebidos como essenciais para uma prática pedagógica de qualidade). 

Tiriba (2018) faz o seguinte relato de experiência que questiona o senso comum dos 

materiais industrializados, considerados suportes fundamentais para a prática 

pedagógica: 

 

[n]o início não conseguíamos pensar pré-escola sem imaginar uma sala com 
mesas e cadeiras, um pátio e materiais diversos (lápis, papel, tesoura, cola, 
brinquedos pedagógicos). Estávamos, naturalmente, fixados em um modelo 
de trabalho (o da pré-escola das classes favorecidas) que tem como suporte 
obrigatório esta infraestrutura material (TIRIBA, 2018b, p. 149). 

 

Na busca por alternativas e por exemplos para refletir sobre as possibilidades 

de materiais de consumo na Escola de Educação Infantil, encontramos em Piorski 

(2016) um amplo repertório de “brinquedos do chão”, brinquedos artesanais e 

engenhocas construídas com recursos como madeira, palha de milho, sementes e 

sucatas. Um repertório que possibilita identificar a variedade de recursos que a cultura 

e a natureza oferecem para o uso na escola. Seja na forma de resgate de brinquedos 

e de matérias primas, ou como alternativas para os recursos pedagógicos 
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industrializados e seus montes de resíduos não-orgânicos, o uso de artefatos 

provenientes da natureza e da cultura locais estreita a interação da criança com o seu 

meio ambiente, de uma forma geral. 

Na próxima seção realizamos um debate a respeito do consumismo nas 

escolas de Educação Infantil focando, em especial, a análise do material de consumo 

utilizado no desenvolvimento das práticas pedagógicas. Além disso, refletimos sobre 

a importância da Educação Ambiental nestas instituições e, em especial, nesta etapa 

de escolarização. Para isso, baseamo-nos, principalmente, nas contribuições teóricas 

de autores como Esperança (2013), Tiriba (2006, 2018) e Piorski (2016). 

 

1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM DEBATE SOBRE 

CONSUMO E MEIO AMBIENTE NO CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Somos responsáveis pela informação que chega às crianças. Somos criadores 

de informações e veículo delas, daquilo que captamos e que chega a nós no ambiente 

em que vivemos, por nossas experiências e meios culturais. As diferenças culturais 

na educação das crianças e o modo de ver a infância, em seus âmbitos familiares, 

variam de distâncias continentais a três passos, à porta ao lado de nossa casa. Todas 

as casas têm porta, e em todo o lugar há escolas para as crianças. Porta adentro da 

escola, elas receberão informações das pessoas, do espaço, da estrutura, dos 

materiais, enfim, de tudo o que for considerado adequado para elas. Mas, o que é 

adequado para as crianças na Escola de Educação Infantil?  

As crianças se tornam alunas quando entram na escola, mesmo na Educação 

Infantil, já que a mesma é obrigatória a partir do pré-escolar. Essas alunas, as 

crianças, “são a espécie que se renova sobre a Terra. Uma espécie que faz história. 

Portanto, as crianças são, ao mesmo tempo, seres da natureza e seres da cultura” 

(TIRIBA, 2006, p. 3). Se as crianças são seres da natureza e da cultura, a escola deve, 

então, estar adequada a essas necessidades humanas básicas. 

Assim, a criança é inserida na cultura escolar, à rotina, às regras, aos 

brinquedos e recursos pedagógicos, e também a novas maneiras de viver a infância. 

Esperança (2013), com base em Narodowski, fala sobre esta adaptação da criança à 

escola e aponta que 
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[...] no contexto das ideias pedagógicas, o tipicamente infantil começa a ser 
explicado mediante conceitos e categorias que remetem ao âmbito escolar, 
em que a criança é identificada como um aprendiz ou aluno. Assim, a 
Pedagogia fundamenta a delimitação da infância a partir da característica de 
dependência ao adulto, a qual pode e deve ser transformada em 
independência por meio do ensino e da aprendizagem. “A pedagogia 
pedagogiza a infância na medida em que já não vai ser possível pensar a 
infância sem recorrer a categorias e conceitos pedagógicos (NARODOWSKI, 
2001, p. 187, apud ESPERANÇA, 2013, p. 44). 

 

Os novos contextos para viver a infância em uma sociedade de consumo 

transformam também a Educação Infantil em um serviço a ser utilizado e, neste 

sentido, há uma expectativa de que as crianças precisam produzir trabalhos 

cotidianamente para uma avaliação/mostra da eficiência deste serviço. Frente a isso, 

criou-se uma necessidade ilusória de produção para e pelas equipes pedagógicas, 

que resulta no uso indiscriminado de materiais quase diariamente. O uso 

desnecessário e excessivo, bem como o desperdício de materiais, segue o ritmo da 

efemeridade e da obsolescência programada dos bens de consumo. Como aborda 

Esperança, citando Bauman: 

 

[...] o excesso é um dos pilares sob o qual se assenta a sobrevivência da 
sociedade de consumidores e, para tanto, o caminho percorrido pelas 
mercadorias, da loja à lata de lixo, deve ser curto e sua passagem, rápida. “A 
sociedade de consumo não é nada além de uma sociedade do excesso e da 
fartura – e portanto da redundância e do lixo farto (BAUMAN, 2007, p. 111, 
apud ESPERANÇA, 2013, p. 23). 

 

Na sociedade consumista, mesmo dispondo da ciência, da arte e da filosofia, 

vivemos em um contexto paralelo aos demais sistemas do planeta, em desconexão 

com a natureza e causando efeitos negativos a toda organização da vida. Neste 

cenário, Tiriba (2006) buscou inspiração para tentar “identificar e compreender as 

possíveis conexões entre a visão de mundo moderna e as formas de organização do 

cotidiano de crianças e adultos em espaços de Educação Infantil”. A autora propõe 

desemparedar a infância, conceder-lhe a anistia, devolver a liberdade, propor-lhe a 

ocupação da rua, da comunidade, da natureza. “Como é possível questionar e intervir 

em busca da instituição de novas formas de viver e de pensar a vida?” (TIRIBA, 2006, 

s/p). Entre as respostas que a autora buscou para estas perguntas, estão as de que 

as escolas “são espaços de desconstrução e de reinvenção de estilos de vida”, de que 

“já não basta o discurso, a escola precisa dar o exemplo”, e de que há necessidade 
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de “Formação de educadores como questionamento do que está naturalizado” 

(TIRIBA, 2006, s/p).  

Além dos estudos sobre a relevância do processo de interação com a natureza 

e com a comunidade, do desemparedamento da escola e da Educação Infantil, na 

Educação Ambiental encontramos o suporte legal para as transformações que a 

escola precisa assumir. A ferramenta que dispomos para repensar e transformar a 

escola é a Política Nacional de Educação Ambiental. A discussão sobre a crise de 

percepção ambiental e a revisão constante de nossas atitudes e modo de vida é uma 

questão vital para a humanidade, e a Educação Ambiental vem para trabalhar neste 

sentido. Em relação a este debate, Tiriba (2018) salienta que  

 

não podemos seguir alimentando um sistema econômico que se desenvolve 
graças ao consumo ilimitado de bens materiais, portanto, um sistema que se 
interessa pelos ciclos da natureza e seus seres na medida em que servem 
como matéria-prima, como combustível ou como mão de obra para 
indefinidamente produzir, pelo menos até que já não restem mais condições 
para a continuidade da vida nos moldes em que a conhecemos hoje (TIRIBA, 
2018, p. 205).  

 

A Lei nº 9.795/99 estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, e no 

seu artigo 2º está indicada a inserção da Educação Ambiental na escola, pois “a 

Educação Ambiental é um componente essencial e permanente na educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo” (BRASIL, 1999, s/p). O Artigo 3º, inciso II, 

complementa a ideia ao prescrever que cabe às “instituições educativas promover a 

Educação Ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que 

desenvolvem” (BRASIL, 1999, s/p). No entanto, as escolas e equipes não estão 

totalmente familiarizadas ou não se apropriaram destas diretrizes4. 

A escola pode estar desconexa da realidade de sua comunidade de diferentes 

formas. Em relação àquelas que estão situadas em comunidades ribeirinhas, por 

exemplo, destoam até em sua arquitetura. A paisagem de uma comunidade ribeirinha, 

conduz-nos à imagem das casas de palafitas, feitas de paxiúba, onde existem 

crianças brincando no seu entorno, acompanhando os adultos nas tarefas domésticas 

e comunitárias. Em meio a estas habitações, a escola para as crianças é uma 

construção monumental. Ela não está elevada como as palafitas, está fincada no 

                                                           
4 Discutimos este aspecto neste estudo, trazendo reflexões sobre a falta de formação em Educação 
Ambiental nas escolas e na formação de educadores (as) como fator essencial a considerar. 
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chão, sendo igual em todas as comunidades, pintada com cores da bandeira do 

Estado. A escola, neste cenário, tem paredes e janelas diferentes das outras casas 

da comunidade.  

A arquitetura e o uso da infraestrutura da escola também são importantes no 

processo de desemparedamento e interação com a natureza e comunidade (TIRIBA, 

2006). O desenho arquitetônico de escolas é tema de estudos e de projetos, como é 

o caso da escola pública em Jaureguiberry, em Canelones, no Uruguai. Neste caso, 

o arquiteto Michael Reynolds propôs a bioconstrução com barro e pneus reutilizados, 

por exemplo, e adaptou a estrutura do prédio às condições do clima da região. O 

corredor que dá acesso às salas de aula é também uma estufa de espécies frutíferas, 

verduras e plantas ornamentais, a proteção solar ajustável e a ventilação natural 

ajudaram a criar o microambiente para as plantas. O cuidado e manejo é coletivo e 

também fazem parte da proposta pedagógica da escola.  

Nas escolas Projeto e Amigos do Verde, localizadas na área urbana de Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul, é possível observar o planejamento do espaço em 

imóveis domiciliares previamente existentes e adaptados para receberem as crianças. 

As escolas prepararam o espaço externo, por exemplo, com casinha de madeira, 

balanço e escorregador, caixa de areia, instalações artísticas como pinturas, mosaicos 

feitos por artistas junto às crianças, plantas e pequenos cultivos de alimentícias.  

Parte do processo de desemparedamento pode ser também o de 

desempacotar de cada material utilizado com as crianças dentro da escola, perceber 

e repensar cada recurso pedagógico. O termo desempacotar é utilizado aqui em 

alusão aos vídeos de unpacking (desempacotamento), nos quais uma pessoa 

desembala brinquedos e fala sobre suas possibilidades de uso e de suas 

características. São vídeos com forte apelo consumista e poucas referências culturais 

para as crianças, e muito populares na internet. Aqui propomos fazer o unpacking em 

relação ao imaginário ligado ao material escolar: tirar da embalagem do marketing, do 

produto específico para crianças, e questionar os seus atributos, das matérias primas 

aos processos de produção, da apresentação (publicidade), do tempo de vida útil, da 

possibilidade de reutilizar ou enviar para reciclagem. Tratamos de analisar a 

exclusividade com que esses materiais industrializados vêm sendo utilizados em 

detrimento de todas as outras possibilidades de recursos. Logo, nosso objetivo não é 

o de questionar a sua qualidade e/ou importância para cada proposta pedagógica. 



 
 

9 
 

Barros (2018) reforça a relação entre o repertório de materiais e o desemparedamento 

da escola: 

 

A reflexão sobre o desemparedamento das crianças também passa pela 
escolha dos materiais que oferecemos a elas, pois quando ampliamos o 
repertório de elementos e recursos para o brincar e o aprender - no sentido 
sensorial e motor -, ampliamos também as possibilidades de imaginação, 
criação, aprendizado e movimento (BARROS, 2018. p. 76). 

 

O debate vai além das possibilidades e dos recursos que a tecnologia brinda à 

educação e que devem ser empregados para o desenvolvimento das crianças e da 

nossa sociedade. O que está em questão é a coerência e a sustentabilidade do seu 

uso constante e quase exclusivo nas escolas, bem como o acesso não igualitário aos 

materiais escolares industrializados. Organizações, como a Rebrinc, monitoram o 

tema e disponibilizam informações por meio de campanhas, especialmente nas redes 

sociais, dirigidas às famílias e às escolas.  

 

A lista de material das escolas particulares de Educação Infantil costuma ser 
imensa. Papel almaço, cartolina, crepom, fantasia, camurça… Por que as 
escolas não trocam os papéis novos por revistas velhas, embalagens e outros 
tipos de material que as crianças podem trazer de casa para usar nas aulas 
de artes? Sempre é possível reduzir a longa lista de material escolar por 
ideias mais ecológicas e econômicas. Basta boa vontade (RUAS, 2018). 

 

As crianças tornam-se consumidoras involuntárias de materiais escolares 

considerados clássicos, uma definição do senso comum que tem origem na escola de 

classe alta (TIRIBA, 2018b), e também no apelo comercial. As crianças crescem 

absortas nesse modo de vida. Como aponta Esperança, 

 

[a] participação das crianças na esfera do consumo se intensifica 
vertiginosamente e a expansão estarrecedora de um mercado de produtos e 
serviços voltados especificamente para elas é um sintoma das mudanças 
econômicas e culturais que configuram as sociedades do presente e que 
afetam as experiências e os modos de vida dos sujeitos infantis 
(ESPERANÇA, 2013, p. 35). 

 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) recomenda 

a utilização de materiais de origens diversas, e ressalta que os materiais são a base 

da produção artística. Assim, o documento destaca a relevância de que as crianças 

possam ter “acesso a uma grande diversidade de instrumentos, meios e suportes. (...) 

Cada região brasileira possui uma grande variedade de materiais próprios, tanto 
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naturais quanto artesanais e industrializados” (RCNEI, pág. 112). Tiriba cita as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e aponta que 

“buscamos caminhos no sentido de que as práticas pedagógicas ‘promovam a 

interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 

sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos 

naturais’” (TIRIBA, 2018, p. 204).  

Os materiais escolares e os recursos pedagógicos consumidos nas escolas de 

Educação Infantil têm, em sua maioria, itens de origem artificial e/ou industrializada. 

Porém, enfatizamos a importância de buscarmos outras fontes para construir os 

processos pedagógicos, os quais poderão explorar a riqueza dos elementos naturais: 

“Quando descobrimos a comunidade como fonte inesgotável de conhecimentos e 

optamos por sair de dentro da escola, encontramos recursos mais ricos” (TIRIBA, 

2018b, pág. 150). Assim, é na natureza e nas culturas locais que propomos buscar a 

fonte de investigação, seus instrumentos e recursos pedagógicos. No contexto da 

busca por repensar o grande volume de material de consumo industrializado e 

requisitado para a prática pedagógica, Piorski (2016) nos oferece um repertório de 

inspirações e um retrato do brincar com/na natureza e na cultura. Os resultados de 

sua pesquisa sobre o mapeamento de brinquedos e de brincadeiras populares pelo 

Brasil, distinguem, aproximadamente, 

 

duzentos brinquedos e brincadeiras, quantidade resultante do 
desdobramento de materiais usados para a construção de cada tipo de 
brinquedo. Por exemplo, mais de vinte tipos de boneca foram catalogados em 
sua diversidade de materiais: tecidos, capim, flores, pedra, milho, melancia, 
madeira, fibras, sementes, ossos, barro e outros (PIORSKI, 2016, p. 21).  

 

O autor nos leva ao mundo dos brinquedos, brincadeiras, acessórios e 

instrumentos de brincar que são próprios das culturas infantis. É a partir dessa 

perspectiva, do brincar com a natureza, com o ambiente e com a cultura dos quais 

somos parte, que reside uma importante contribuição para a transformação do modo 

de pensar o material de consumo escolar. Com registros da realidade do mundo 

infantil consequentes do contato com a natureza, de possibilidades de brincar com 

infinitas intenções e interesses pedagógicos, o autor também versa sobre o brinquedo 

a partir dos elementos naturais:  
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Os verbos dos brinquedos da terra – palavras das crianças no brincar – são 
nomes de resistência, de reconhecimento das propriedades e capacidades 
dos materiais e, sobretudo, do atrito e da veemência do mundo. Vejamos: 
cavar, construir, esconder, enterrar, quebrar (para investigar dentro), 
esvaziar, encher, empilhar, desempilhar, pisar, bater, jogar, carregar, raspar, 
ralar, esfregar, lixar, empurrar, rolar, arrastar, puxar, soltar, morder, levantar, 
cortar, serrar (PIORSKI, 2016, p. 100). 

 

Piorski ressalta, ainda, a importância do suporte natural na trajetória da nossa 

cultura, que está em constante transformação, e também da qual vamos absorver a 

informação de gerações e de contextos da nossa realidade, que serão bases para 

transformar o nosso futuro. Assim, o brincar na/com a natureza é uma necessidade 

natural. Sob o viés pedagógico, movimentos como o Território do Brincar 

(MEIRELLES, 2015) discutem o brincar não-estruturado com recursos da natureza: 

 

Na natureza, as crianças são solicitadas a agir de dentro para fora, pois há 
apenas sugestões do que, como e por que fazer algo. Ao contrário dos 
brinquedos prontos, ou da televisão, que já possuem forma, função e 
conteúdo definidos, os elementos da natureza convidam a criança a agir 
ativamente no mundo, transformando a matéria a partir de sua imaginação e 
ação (MEIRELLES, 2015, p. 64-65). 

 

Um contraponto comum ao brincar com artefatos naturais é que eles podem 

ser vistos como sujeira na Escola de Educação Infantil. Talvez haja uma expectativa 

de que na escola as crianças atuem mais entre mesas, cadeiras, massinha colorida e 

equipamentos como avental e manguitas para não sujar a roupa, o que também é 

uma forma de cuidado e aprendizado. Possivelmente, com base nesta visão, esses 

artefatos que soltam cascas e pedrinhas e o brincar livre com água na terra do canteiro 

da escola, com os pés descalços e o corpo o mais livre possível, sejam vistos como 

uma hora do recreio ou mesmo uma bagunça. Em relação a essa naturalidade na 

relação da criança com os recursos pedagógicos da natureza, Piorski defende que 

 

[n]ão podemos ausentar as crianças do barro, da lama, da pedra, do lenho, 
das folhas, do ferro, das lagartas, das oficinas mecânicas, dos fazeres do 
amolador de tesouras, do pedreiro, do escultor, do sapateiro, das matérias 
primitivas, dos restos que fazem o brinquedo nascer com naturalidade 
(PIORSKI, 2016, p. 118). 

 

O repertório de brinquedos residuais do meio ambiente e das pessoas em suas 

atividades nos lembra Walter Benjamin em Reflexões sobre a criança, o brinquedo e 

a educação, cujos textos foram tema de debate na Especialização em Educação 

Infantil. Benjamin (2009), no texto Canteiro de Obras, escreveu que 
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a Terra está repleta dos mais incomparáveis objetos da atenção e da ação 
das crianças. Objetos dos mais específicos. É que as crianças são 
especialmente inclinadas a buscarem todo o local de trabalho onde a atuação 
sobre as coisas se processa de maneira visível. Sentem-se irresistivelmente 
atraídas pelos detritos que se originam da construção, do trabalho no jardim 
ou em casa, da atividade do alfaiate ou do marceneiro. Nesses produtos 
residuais o mundo das coisas volta exatamente para elas, e somente para 
elas (BENJAMIN, 2009, p. 103). 

 

Trazemos, agora, essa discussão teórica sobre os recursos pedagógicos na 

Escola de Educação Infantil para a análise da realidade local. Nesse contexto, os 

questionários aplicados às professoras que atuam como coordenadoras pedagógicas 

em Pelotas deram suporte ao debate sobre os fatores que implicam na existência de 

uma lacuna entre as questões ambientais e as propostas pedagógicas desenvolvidas 

para as crianças. 

Na coleta dos dados da presente pesquisa, uma das questões que integrou o 

questionário semiestruturado apresentava uma lista de materiais de consumo escolar. 

Esta lista foi construída tendo como base algumas listas de material de escolas de 

Educação Infantil que foram disponibilizadas na Internet, nos RNCEI e de iniciativas 

como a ReBrinc, o Território do Brincar e o Instituto Alana. Além dos materiais 

industrializados comumente utilizados, foram incluídos itens naturais, como, por 

exemplo, cenoura, beterraba, areia, água, folhas e galhos de plantas no questionário. 

A Figura 01, a seguir, apresenta um gráfico que facilita a visualização das proporções 

de material industrializado, de material natural e de material reutilizado apresentados 

nas respostas obtidas.  

 

Figura 01 - Origem/Fabricação dos materiais de uso pedagógico  
segundo as professoras entrevistadas 

 
Fonte: elaboração própria 
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A partir da tabulação e da análise dos dados coletados, destacamos que, dentre 

os quarenta e seis (46) materiais dispostos na lista que compôs o questionário, as 

entrevistadas indicaram o uso de trinta e cinco (35) deles como recursos pedagógicos 

consumidos cotidianamente. 

Quando questionadas se evitavam utilizar algum ou alguns dos materiais da 

lista, e por qual motivo, as professoras responderam que sim, que vêm avaliando o 

consumo após informarem-se, através da mídia e de campanhas, sobre os impactos 

produzidos pelo material. Os excertos das respostas a seguir mostram que a 

motivação dos contrapontos aos materiais amplamente utilizados na prática da 

Educação Infantil, como o E.V.A., foi a percepção das questões ambientais 

relacionadas à origem, processos e destino final dos materiais. A professora da escola 

01 relatou que, inicialmente, a equipe pedagógica foi resistente em substituir os 

materiais: 

 

Esta é uma briga bem grande. A gente aprendeu depois que eu entrei para a 
especialização. Eu brigava muito com elas a respeito do E.V.A. Eu chegava 
lá e me diziam “-Está faltando E.V.A.”; “-Não me fala em E.V.A.!”. Então fomos 
trabalhando para elas utilizarem outros materiais. (...) Utilizamos menos do 
que antes mas utilizamos alguma coisa, sim (Professora da escola 01). 

 

Sobre o uso deste material, a professora da escola 03 relatou que, além da 

motivação ambiental, nem sempre são as crianças que utilizam o E.V.A., e sim, a 

equipe pedagógica, e colocou a questão em pauta na reunião da escola: 

 

Estou tentando tirar o E.V.A. e o plástico, colocar no entendimento das 
professoras, porque elas dizem que sem E.V.A. não conseguem trabalhar. 
Pergunto a elas: e a criança usa o E.V.A. quando? Porque não é a criança 
que usa o E.V.A., é a gente que enfeita a porta, o mural. Daí esse 
questionamento ficou, que a criança não usa o E.V.A., quem usa é o adulto, 
então agora têm pedido menos. (...) Tem a questão da sustentabilidade e tem 
isso de que não é a criança que está utilizando o material (Professora da 
escola 03).  

 

A professora da escola 03 também relatou que a informação para a tomada de 

decisões para evitar o E.V.A. na escola chegou pela mídia: “Eu vi na mídia. A mídia 

expôs e a gente tenta”. As questões ambientais e as preocupações mundiais e locais 

são temas recorrentes nas notícias, nas redes sociais e em campanhas, em diferentes 

vertentes, como o consumo sustentável. Nesta perspectiva, os assuntos mais 
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comentados na mídia, provavelmente, serão aqueles com maior presença nas pautas 

escolares.   

Foi possível constatar, a partir da observação das respostas dadas ao 

questionário da presente pesquisa, que ações como esta, de utilizar critérios 

ambientais para selecionar materiais pedagógicos e de consumo, não são vistas em 

um contexto de Educação Ambiental na escola. As professoras questionadas 

relataram trabalhos com a comunidade e com temas ambientais diversos, como 

mostram os trechos a seguir, os quais não foram percebidos como Educação 

Ambiental pela equipe pedagógica. 

 

Quando a gente vai trabalhar algum tema, a gente tenta trazer a família para 
apoiar em relação a esse tema. E conscientizar um pouquinho, porque tudo 
o que a gente trabalha ali, eles levam para casa. De certa forma, a gente 
trabalha um pouco com a família. Não se chama projeto de Educação 
Ambiental, são atividades do contexto da escola. Está trabalhando o dia dos 
pais e puxa alguma coisa, dia da água, a horta, mas não projeto específico 
de Educação Ambiental (Professora da escola 01).  

 

Ao ser perguntada se utilizavam em algum momento o termo “Educação 

Ambiental”, a professora entrevistada relatou que a equipe pedagógica fala em “meio 

ambiente”. No seu entendimento, “a Educação Ambiental é todo dia você trabalhando, 

mesmo que hoje você vá trabalhar as cores, mas você vai especificar, trazer um 

pouquinho da Educação Ambiental ali” (Professora da escola 01). 

 

A gente trabalha na escola temas que são: projeto da água; a gente trabalha 
os animais, não sei se isso envolve a Educação Ambiental; a gente trabalha 
com o lixo reciclável e a horta. Esses são os quatro projetos que 
desencadeiam dentro da escola durante o ano. Aí, claro, chega no final do 
ano e a gente tem a renovação, a gente vê o projeto político pedagógico e no 
outro ano a gente vê, “ah, a gente trabalhou tal coisa, quem sabe ano que 
vem a gente trabalha outra?”. Mas nada específico de Educação Ambiental, 
são projetos, sucintos, mas que a gente não entende como sendo Educação 
Ambiental. A Educação Ambiental deveria ser trabalhada em todos os seus 
aspectos (Professora da escola 1). 

 

Loureiro (2006) aponta a falta de percepção por parte das equipes escolares 

em relação às ações que realizam e vão ao encontro dos objetivos da Educação 

Ambiental. Em seu estudo, o autor salienta que, “[n]o decorrer da entrevista, 

acabavam surgindo experiências interessantes de intervenção direta da escola junto 

ao poder público local ou à comunidade escolar para a melhoria da qualidade de vida, 

sem nomeá-las como Educação Ambiental” (Loureiro, 2006, p. 76). O autor também 
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mostra dados apresentando as escolas que têm projetos de Educação Ambiental 

registram a diminuição dos resíduos e a conservação das áreas coletivas da escola. 

O autor chama a atenção para as atividades e resultados comportamentais, como 

poupar água ou jogar o lixo na lixeira, os quais são esperados, mas são uma etapa no 

processo da Educação Ambiental.  

 

A redução do lixo pode estar vinculada a uma atitude comportamental, ou 
seja, as crianças da escola assimilaram que devem jogar o lixo nas lixeiras. 
A mesma análise pode ser aplicada aos outros resultados: a melhoria do 
ambiente físico e conservação do patrimônio. Não são resultados a serem 
ignorados, são positivos e esperados (LOUREIRO, 2006, p. 75). 

 

Na escola, a informação oficial chega por meio da formação continuada e pelo 

projeto político pedagógico da instituição, bem como pelo mosaico cultural que cada 

pessoa da equipe ajuda a formar, com suas experiências e contextos de vida. Ao 

responderem os questionários, as participantes ressaltaram a falta de recursos 

humanos especializados para a formação e para a elaboração de projetos de 

Educação Ambiental. Estes dados convidam a refletir que a formação das equipes 

pedagógicas em Educação Ambiental, sua percepção e as discussões que realizam 

sobre as questões naturais e os saberes/culturas locais e planetárias são 

insuficientes. O conhecimento da Política Nacional de Educação Ambiental e seus 

instrumentos, assim como a formação em Educação Ambiental são extremamente 

desejáveis e necessários para as reflexões propostas e para a transformação da 

escola discutidas no âmbito deste estudo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A presente pesquisa teve como objetivo compreender como as escolas de 

Educação Infantil investigadas utilizam os materiais de consumo em suas práticas 

pedagógicas, inter-relacionando este debate às reflexões teórico-conceituais sobre o 

consumismo nessas instituições. A partir da análise dos dados investigados, 

consideramos que é fundamental estimular, junto às professoras e à coordenação 

pedagógica das escolas de Educação Infantil, a reflexão sobre o crescente apelo ao 

consumismo dos materiais pedagógicos utilizados e a necessidade de explorar 

alternativas mais sustentáveis, ancorados na Educação Ambiental.  
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Além disso, os dados evidenciam que há deficiência na formação de recursos 

humanos em Educação Ambiental, aspecto que evidencia uma lacuna no processo 

de formação profissional. Neste sentido, os temas e os projetos que tratam sobre o 

meio ambiente acabam sendo vinculados à vontade e ao interesse individual destas 

profissionais em relação ao tema. Assim, não existe uma consciência e um 

planejamento coletivo para explorar a Educação Ambiental nas escolas de Educação 

Infantil. Conforme destacado, muitos temas e propostas pedagógicas que foram 

relatadas pelas docentes e são trabalhadas nas escolas, apesar de estarem inseridas 

nas reflexões sobre os processos de consumo exacerbado na sociedade atual, sobre 

a degradação e preservação da natureza, não são percebidos, por essas 

profissionais, como conteúdos que integram a área de conhecimento da Educação 

Ambiental. 

A questão da gestão dos resíduos, recorte da presente pesquisa, é apenas um 

exemplo do conhecimento que podemos utilizar para evitar o consumismo e buscar a 

sustentabilidade nas rotinas escolares. Mas ela inevitavelmente abre uma janela para 

a discussão da proposta política e pedagógica da escola como instituição que opera 

junto à comunidade para construir uma nova sociedade planetária. Nesta perspectiva, 

enfatizamos o espaço da Educação Infantil como fundamental para realizar uma 

reflexão crítica sobre a inter-relação entre as práticas pedagógicas cotidianas, o 

consumismo e as questões ambientais. 

No entanto, para desenvolver ações sobre os temas relacionados à Educação 

Ambiental, é necessário conhecimento e entendimento das questões ambientais. Os 

resultados da pesquisa mostram que há a necessidade imperativa de reforçar a 

formação em Educação Ambiental, na formação inicial e continuada das(os) 

professoras(es), desde a teoria até a legislação, sendo incorporados os 

conhecimentos às práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. Desta forma, será 

possível buscar uma educação transformadora e que não se limite a ações 

comportamentais, imediatistas e restritas.  

A Escola de Educação Infantil tem seu sentido e lugar no ambiente, mas dissipa 

as oportunidades e possibilidades de inter-relação com a natureza e com as culturas 

locais ao restringir o material àqueles industrializados. Muito além da origem e destino 

dos materiais, por meio da Educação Ambiental, é possível pensar na origem e no 

destino da humanidade e potencializar a Educação Infantil como transformadora da 

realidade. 
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