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RESUMO 

 

O objetivo geral desta dissertação foi avaliar a contribuição da experiência da 

Granjinha Escolar para o Bem Viver dos educandos da Escola Municipal João Pio, 

localizada no bairro Águas Santas, no município de Tiradentes. Considerada uma 

vivência educomunicativa e transdisciplinar, a Granjinha Escolar é uma área da escola 

destinada ao cultivo de hortaliças para consumo próprio, de plantas ornamentais, 

como flores, para a venda, além de plantas alimentícias não convencionais e ervas 

medicinais para a elaboração de fitoterápicos. A intervenção cartográfica e a coleta 

de dados por meio da observação participante foram as metodologias utilizadas para 

descrever a experiência da horta escolar e os saberes envolvidos nessa prática, 

identificar os hábitos de consumo relativos à rotina alimentar dos estudantes, por meio 

da merenda servida na instituição, e relacionar a experiência da horta escolar com a 

saúde preventiva. Os signos relacionados à mudança de qualidade de vida foram, 

assim, mapeados, com base nos estudos de Paulo Freire, Ismar Soares, D’Ambrosio, 

e Helena Antipoff. 

 

Palavras-chave: Educomunicação, Granjinha Escolar, Cultivar, Bem Viver. 



ABSTRACT 

 

 
The general objective of this thesis was to evaluate the contribution of the Granjinha 

Escolar experience to the Well Being of the students of the João Pio Municipal School, 

located in the Águas Santas neighborhood, in the city of Tiradentes. Considered an 

educommunicative and transdisciplinary experience, Granjinha Escolar is an area of 

the school intended for the cultivation of vegetables for own consumption, ornamental 

plants, such as flowers, to be sold, in addition to unconventional food plants and 

medicinal herbs for the preparation of herbal medicines. Cartographic intervention and 

data collection through participant observation were the methodologies used to 

describe the experience of the school garden and the knowledge involved in this 

practice, to identify consumption habits related to the students' food routine, according 

to the lunch served at the institution, and to relate the experience of the school garden 

with preventive health. The signs related to the change in quality of life were, thus, 

mapped, based on the studies by Paulo Freire, Ismar Soares, D’Ambrosio, and Helena 

Antipoff. 

 

Keywords: Educommunication, Granjnha Escolar (School Farm), Cultive, Bem Viver 

(Well Being). 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como assunto a saúde preventiva e o Bem Viver1 das 

crianças em suas atividades escolares, realizadas em Granjinhas ou hortas de suas 

escolas. O foco desta experiência concentra-se na Granjinha da Escola Municipal 

João Pio, no bairro Águas Santas, município de Tiradentes, Minas Gerais. Avaliou-se 

como a experiência das crianças, ao entrar em contato com o próprio alimento e o 

ambiente da Granjinha Escolar, contribuiu para a elevação do padrão de qualidade de 

vida dos educandos.   

Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi analisar como a experiência da 

Granjinha Escolar, entendida como vivência educomunicativa, favoreceu o Bem Viver 

dos educandos da Escola Municipal João Pio. Especificamente, buscou-se descrever 

a experiência da horta escolar e os saberes envolvidos nessa prática, identificar os 

hábitos de consumo relacionados à rotina alimentar, observando-os por meio da 

merenda servida na Escola Municipal João Pio, e relacionar a experiência da horta 

escolar com a saúde preventiva. 

Há três pontos que justificam a escolha deste objeto de pesquisa. 

Primeiramente, apresenta-se uma justificativa pessoal, memórias afetivas que 

despertaram o interesse pelo objeto de pesquisa. Em segundo lugar, está a 

justificativa acadêmica, que reforça a necessidade de construir iniciativas como o 

Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, 

Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), que resgatam os valores culturais 

advindos das tradições. Finalmente, a justificativa sob a ótica científica, que expande 

o conceito de ciência reconhecendo a multiplicidade dos saberes. 

Em 2017, após colar grau em Arqueologia pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), viajei de bicicleta pelos estados das regiões Nordeste e Norte. 

Não havia roteiro programado, apenas um ponto de partida. Recife foi a cidade de 

                                                                 
1 “Bem Viver é uma filosofia em construção, e universal, que parte da cosmologia e do modo de vida 
ameríndio, mas que está presente nas mais diversas culturas. Está entre nós, no Brasil, com o teko 
porã dos guaranis. Também está na ética e na filosofia africana do ubuntu – “eu sou porque nós somos”. 
[...] está no fazer solidário do povo, nos mutirões em vilas, favelas ou comunidades rurais e na minga 
ou mika andina. Está presente na roda de samba, na roda de capoeira, no jongo, nas cirandas e no 
candomblé.” (ACOSTA, 2016, p. 14). 
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onde saí em direção a uma pequena cidade no Amapá, Calçoene, para visitar um 

observatório astronômico de mais de 1.500 anos, em meio à Floresta Amazônica. Fui 

visitando os sítios arqueológicos do caminho. Os megalíticos em Calçoene não seriam 

necessariamente o último sítio a ser visitado, já que encerrei a viagem em Rio Branco, 

no Acre. Seriam, entretanto, inevitavelmente parada obrigatória, uma vez que foi esse 

sítio que me despertou a vontade de cursar Arqueologia. 

O sítio AP-CA-18, também conhecido como Parque Arqueológico do Solstício, 

é constituído por blocos de granito, que fazem um círculo de cerca de 30 metros de 

diâmetro (figura 1). As escavações realizadas em suas bases, em 2008, pelo Instituto 

de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), esclareceram 

o seu processo de construção, mostrando a inclinação intencional dos blocos e 

também como foram talhados para que ficassem alinhados com fenômenos do céu e 

estrelas. 

Figura 1 - Parque Arqueológico do Solstício, Calçoene, AP. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

 

Um dos monólitos está alinhado com o Sol no dia do solstício de verão, quando 

este está no zênite. Nos dias 21 ou 22 de dezembro, o monólito não projeta nenhuma 

sombra no céu. Segundo o arqueólogo Michel Bueno (informação verbal)2, esse 

                                                                 
2 Informação veiculada em reportagem intitulada Rochas de sítio arqueológico em Calçoene mostram 

a chegada do verão no Amapá, exibida pelo programa Bom Dia Amazônia, no dia 22 de dezembro de 
2017. Disponível em <encurtador.com.br/tAS06>. Acesso em: 15 mar. 2020. 
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marco representaria o período em que as roças deveriam estar plantadas, já que 

sinaliza o início do período chuvoso no estado. As escavações revelaram que a base 

dos megalíticos também eram poços funerários, e que esse cemitério era 

constantemente reutilizado. 

Por meio dessa pesquisa, a equipe do IEPA, com a ajuda da ferramenta da 

geoarqueologia Sistemas de Informações Geográficas (SIG), constatou, 

preliminarmente, que os megalíticos e os abrigos funerários estão localizados nas 

montanhas, lugares de boa visibilidade, e que não são alagados durante o período de 

chuva. Essa boa visibilidade das estruturas rituais foi interpretada como um reflexo da 

“presença marcante dos ancestrais” (CABRAL; SALDANHA, 2008, p. 23) para os 

grupos que viviam na costa atlântica do Amapá. 

A vontade de conhecer essas estruturas rituais da costa atlântica do Amapá 

vinha desde os meus 14 anos, quando estava fazendo um curso on-line de 

cosmologia, oferecido pelo Observatório Nacional, em 2008. Logo no início do curso, 

tive contato com os saberes celestes dos povos de outrora. Ao ler sobre o sítio 

arqueológico, imediatamente decidi trocar minha futura profissão de astrônoma  

decidida aos 8 anos, enquanto estava lendo o livro Viagem ao céu (LOBATO, 1932), 

da série Sítio do Picapau Amarelo  para arqueóloga. 

A partir de então, as leituras de revistas e de livros e as pesquisas na internet 

deixaram de ser relacionadas à astronomia e à astrofísica. O foco passou a ser a 

arqueoastronomia. Cada vez mais, ficava encantada com os saberes astronômicos 

dos povos ancestrais: como observavam os astros para poderem cultivar o alimento 

e suas relações com a paisagem do céu noturno. Quando ia passar as férias no sítio 

do meu avô, olhar para o céu me fazia olhar para a terra; contemplava as estrelas e a 

lua, traçando uma relação direta com os pés que estavam carregados de frutas. Além 

de ir para a colheita, plantar pé de café e subir nas árvores, a outra brincadeira 

preferida era “buscar chuva” ao vermos o céu carregado. Os primos pegavam a 

bicicleta, e íamos pedalando em direção à nuvem escura. 

Assim, com a mesma inocência de criança, segui viagem em busca daquilo que 

me deixava plenamente satisfeita durante as férias no sítio Mandichúria – pedacinho 

de terra, a uma distância de 18 km do centro de Araxá, onde o vovô Madeira plantava 

café. Saí em busca da liberdade; da paz; da reconexão com a natureza, vivenciando-a 

e me sentindo parte dela. 
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A minha relação com a natureza quando criança me fez respeitá-la. E me ver 

como parte dela criou em mim a consciência de responsabilidade enquanto habitante 

da Terra. Por isso, aproximar crianças do meio ambiente e cooperar para que tenham 

a mesma oportunidade que tive significa plantar uma sementinha para despertar em 

cada uma delas a noção de comprometimento e respeito, de modo que possam fazer 

escolhas conscientes. 

Ao me preparar para a viagem, fiz exames médicos que me revelaram que 

estava com princípio de anemia. Tomei um remédio recomendado pelo médico; no 

entanto, não houve resultados favoráveis. Durante a viagem, no estado do Maranhão, 

a população me apresentou o açaizeiro (Euterpe oleracea) e a forma como se come 

o fruto na região. A polpa do açaí possui a mesma cor do remédio que eu havia 

tomado. Ao chegar no Oiapoque – AP, deparei-me com um livro da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), Açaí, fruto da fé, elaborado por uma aldeia Palikur, em que 

havia relatos de como o açaí era usado para tratar o cansaço, além de destacar o seu 

valor nutricional. Em razão de ser uma boa fonte de ferro, é usado para o tratamento 

da anemia, pelas comunidades tradicionais do Amapá. 

Já estava tomando açaí todos os dias, desde quando experimentei a forma 

tradicional de consumo na região. A partir de então, sempre que o encontrava, eu o 

saboreava e me nutria com o vinho do “fruto da fé”. Em Rio Branco, quando decidi que 

a viagem havia chegado ao ponto final, repeti os exames médicos e estava curada da 

anemia. Os maus hábitos alimentares fizeram com que o meu corpo carecesse de um 

nutriente essencial para o seu bom desempenho. Assim, com a modificação desses 

hábitos, consegui me recuperar. 

Ainda em Oiapoque, antes de seguir para Calçoene, fui visitar, com um membro 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a pequena 

Vila Rica, no meio da Reserva do Cabo Orange. O Parque Nacional do Cabo Orange 

possui mais de 600 mil hectares, distribuídos entre o município do Oiapoque e de 

Calçoene. Devido às suas riquezas, tanto biológicas como geomorfológicas e 

minerais, nele são realizadas inúmeras pesquisas científicas, e a maioria delas possui 

financiamento estrangeiro (MELO; IRVING, 2012). 

O fiscal da instituição foi à vila dar assistência ao processo de desocupação da 

região. A comunidade estava somente com dois habitantes. Ao conversar com o casal, 

eles lamentavam ter que ir para cidade, contavam sobre a fartura da natureza e diziam 
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que, apesar de não terem renda, ali nunca lhes faltava nada. Há anos, comunidades 

tradicionais vivem em harmonia com a natureza, sobrevivem com os recursos da 

floresta, manejando-a de forma sustentável. No entanto, hoje são pressionadas para 

que se retirem das terras de seus ancestrais para deixá-las “preservadas”. 

De Vila Velha, segui para Calçoene. Na tão esperada cidade, um senhor de 

Alagoas se ofereceu para me levar até o sítio arqueológico Parque do Solstício, uma 

vez que os monumentos ficavam a caminho da sua fazenda, onde cultivava açaí. Era 

época de colheita e, no dia seguinte, ele levaria cerca de 15 meninos para ajudar no 

processo. Durante o trajeto, contaram que, até 2011, os japoneses detinham a patente 

do fruto e que sementes de açaí haviam sido encontradas em potes de polpa 

destinados à exportação. O reconhecimento do açaí como fruta brasileira só foi 

possível em razão do aumento do consumo e da valorização em todo território 

nacional. 

Voltei de viagem em junho, a fim de cumprir o combinado de celebrar o 

aniversário de 80 anos do vovô Madeira. A comemoração foi na cidade de Lagoa da 

Prata. Próximo à casa dos meus avós, há uma horta comunitária, onde geralmente 

buscamos verduras e legumes. No entanto, nessa época do ano, não havia hortaliças 

folhosas, porque o herbicida utilizado pela usina de açúcar e álcool na monocultura 

de cana-de-açúcar, aplicado com a ajuda de aviões, afetou as hortas comunitárias. 

Como o herbicida é seletivo, mata as plantas de folhas largas, agindo, assim, 

justamente nas hortaliças folhosas. 

Essa realidade atinge munícipios do Brasil e interfere diretamente na vida de 

toda a população. Por isso, diante do contexto de biopirataria e insegurança alimentar, 

a experiência de elaborar uma horta em escolas faz com que as crianças reconheçam 

e valorizem as plantas úteis e medicinais nativas e exóticas, incentivando-as também 

a adotarem melhores hábitos alimentares.   

Retornando à narrativa da viagem, não planejei roteiros fixos, assim como nas 

brincadeiras de criança no sítio Mandichúria. Quem me levava aos sítios 

arqueológicos eram membros das próprias comunidades que, satisfeitos e possuídos 

de um sentimento de reconhecimento, iam mostrando a paisagem e contando as 

lendas e as sabedorias da região. Mostravam as montanhas, as plantas com suas 

virtudes e os pássaros. “Façam da terra um jardim, tornando-se um éden, dará a vocês 

aquilo que procuram: o pão e a paz”, já dizia Carlos Carreto (1981, p.170). E foi 
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exatamente isso que aprendi com os moradores das casas de pau a pique do sertão 

e das palafitas das várzeas dos rios amazônicos. Então, por que não começar a 

transformar o pedacinho de terra ou o canteiro que lhe é disponível? Por que não 

tornar jardim o espaço livre em um pátio de uma escola em conjunto com as crianças 

que nela estudam? 

Fui conhecer a Escola Municipal João Pio na manhã do dia de São João, com 

a proposta de realizar as atividades do estágio docência naquela instituição. No 

entanto, antes de começar a pedalar até as Águas Santas, bairro onde está localizada 

a escola, vejo o e-mail de quem estava me orientando até então. Ela não poderia mais 

me acompanhar, uma vez que, devido a problemas de saúde, teve de se afastar do 

Programa de Mestrado. Ao chegar à escola, avalio com a professora Filomena 

Bomfim, supervisora do estágio docência, a possibilidade de me orientar. Ela sugeriu 

mudar o tema de pesquisa para o projeto a ser desenvolvido na instituição, já que a 

temática anterior não corresponderia a sua área de pesquisa. 

Nos centros urbanos, o lixo e a distribuição de alimentos (fome), bem como a 

segurança alimentar, estão sempre em pauta nas políticas públicas, por se tratarem 

de questões que afetam todos os cidadãos das cidades brasileiras. Haja vista a 

desordem da cadeia produtiva da sociedade mercantilista, para que seja reduzida a 

produção exacerbada do lixo, Catalão, Zaneti e Araújo (2011) sugerem a 

harmonização do ciclo produção-consumo-descarte e a ressignificação da cidadania 

global. Isso implica a reeducação dos sujeitos para que se tornem seres responsáveis 

e pratiquem iniciativas sustentáveis. 

Nesse sentido, as crianças são as sementinhas do hoje, para a emergência de 

uma cidadania global, fundada em uma ética da cooperação. É preciso mudar 

paradigmas, os quais devem ser usados para adubar os ambientes educacionais das 

crianças. Segundo Boff (2015), a forma tradicional de ensino, que não considera toda 

a complexidade dos problemas que estamos vivendo atualmente, é incapaz de 

satisfazer a curiosidade das crianças. Assim, a presente pesquisa é relevante, porque, 

por meio do projeto educomunicativo de Granjinhas Escolares, cria-se um espaço 

transdisciplinar, registrando, assim, a possibilidade desses espaços serem capazes 

de colaborar para a compreensão da complexidade da natureza. Foi assim na Escola 

Municipal João Pio.  
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Conforme explicitado, há também uma justificativa de ordem acadêmica para 

esta pesquisa. O chamado modelo secundário, proposto por Freyer (1965), dominante 

nos paradigmas modernos, faz com que as indústrias e as instituições passem a 

procurar e a valorizar a modernização, esquecendo-se dos valores culturais 

tradicionais. Em seus discursos, esse modelo adota também a ética do mercado, 

preterindo a “ética universal do ser humano” (FREIRE, 2019, p.124). As instituições 

universitárias, por estarem inseridas nesse contexto, contribuem com a construção 

desse modo de ver o mundo. No entanto, também existem cursos que constituem a 

resistência a esse modelo dominante. O Programa Interdepartamental de 

Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) 

é um deles. A iniciativa procura se opor ao modelo secundário, a partir da construção 

de novas teorias e metodologias que conectam as artes e as urbanidades com a 

sustentabilidade, cooperando, assim, com a agenda sustentável (UFSJ, 2015). 

Para tanto, o programa conta com três linhas de pesquisas distintas: a primeira 

é chamada de Processos Criativos; a segunda de Processos de Difusão: 

Popularização, Educação e Aplicabilidade; a terceira leva o nome de Recepção, 

Crítica e Experiência: Narrativas Contemporâneas. O presente trabalho está inserido 

nesta última, a qual propõe o estudo de processos artísticos, socioculturais e 

históricos, desenvolvendo uma narrativa contemporânea transdisciplinar, com cunho 

sustentável, visão crítica e indicando soluções para os problemas encontrados. 

Portanto, o presente trabalho é condizente com esta linha, pelo fato de narrar a 

experiência de uma Granjinha Escolar, procurando, em conjunto com os educandos 

da Escola Municipal João Pio, alternativas de cultivar os alimentos e fomentar a 

elevação da qualidade de vida dessa comunidade. 

No mundo globalizado, a difusão do modelo secundário contribuiu para a 

depredação das Florestas Atlânticas e do Cerrado (figura 2). Contudo, essa questão 

não se iniciou somente na era da globalização, vem ocorrendo desde o século XVII, 

em Minas Gerais, com o adentramento dos colonos no território brasileiro, para a 

exploração mineral. Com o término do ciclo do ouro, no século XIX, a economia 

mineira passou a ser baseada na agricultura e na pecuária, sendo vastas áreas 

desmatadas para essas atividades. Esse desmatamento se perpetuou com a 

expansão da indústria madeireira, para alimentar os projetos siderúrgicos originários 

da industrialização, durante as décadas de 1940 a 1970 (BRANDÃO et al., 2010). 
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Figura 2 – Desmatamento do Cerrado na Serra de São José 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Tais injustiças ambientais e socioculturais são reproduzidas desde a 

colonização (FREIRE, 2019). Atualmente, o desmatamento perpetua, sobretudo 

devido à implantação de monoculturas para a produção de álcool, biodiesel e soja. 

Assim, muitas plantas nativas do Cerrado e da Mata Atlântica foram extintas, sem ao 

menos terem sido pesquisados seus princípios ativos. Para agravar narrativas 

relacionadas com a segurança alimentar, essas monoculturas recebem agrotóxicos 

(dentre outros elementos) que compactam e exaurem o solo de nutrientes, gerando 

uma série de problemas ambientais. 

Com o desaparecimento do Cerrado, também são progressivamente 

esquecidos os usos tradicionais de sua flora. A indústria farmacêutica contribui para o 

agravamento dessa situação ao utilizar plantas exóticas em medicamentos 

fitoterápicos, preterindo as nativas. Fato semelhante vem ocorrendo com as hortas 

verdes em quintais e jardins, sendo comum encontrar valeriana e babosa, enquanto 

carqueja e barbatimão são cultivados em proporção bem menor (VEIGA JUNIOR, 

2008). Por isso, Brandão et al. (2010) propõe, como necessários, trabalhos que 

valorizem a medicina tradicional das comunidades e as plantas como recursos 

terapêuticos, a fim de que sejam conservadas para benefício de muitos. Uma 

Granjinha Escolar é capaz não só de abordar questões relacionadas à nutrição com 

os educandos, por meio do cultivo e do consumo de hortaliças, mas também ensinar 
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o uso das plantas para prevenção e cura de enfermidades, além do cultivo de flores e 

plantas alimentícias não convencionais como forma de renda e economia. 

O desenvolvimento de uma Granjinha Escolar gera redes de relações e de 

trocas de saberes, sendo um canal de comunicação que é estendido para dentro da 

casa dos educandos. Isso acontece por meio de trabalhos de pesquisa sobre o cultivo 

de hortas, realizado com parentes, vizinhos e demais conhecidos dos estudantes e 

porque os próprios educandos adquirem novos hábitos do Bem Viver, assimilados 

durante as vivências da Granjinha e compartilhados em suas casas. 

Durante os encontros, a bagagem prévia dos educandos foi considerada. Seus 

relatos descrevem lembranças e aprendizados de vivências relacionadas à terra que 

já haviam compartilhado com os pais e outros familiares. Ao recordarem essas 

experiências, falavam do saber relativo à época do cultivo das plantas, observando a 

natureza, as chuvas e a Lua, dos conhecimentos referentes à colheita e das 

propriedades nutricionais das plantas; do saber sobre a distância e a quantidade de 

mudas para cada canteiro; da compreensão relativa às plantas alimentícias não 

convencionais, muitas vezes tidas como ervas daninhas. Assim, a pesquisa também 

se justifica por manter viva a memória de saberes locais não eruditos e desconhecidos 

dentro da academia.  

Por isso, foram observados os tipos de narrativas construídas ao longo do 

desenvolvimento do Projeto Granjinha Escolar; nesta pesquisa compreendido como 

um processo sociocultural artístico. A metodologia selecionada para análise foi a 

cartografia social, pois, à medida que a horta foi construída em conjunto com os 

alunos, as questões urbanas relacionadas à produção de lixo e ao descarte de cultura 

material foram problematizadas, estabelecendo elos entre os alimentos consumidos 

na merenda escolar, a saúde e o bem-estar das crianças. Uma vez que a própria 

prática de entrar em contato com a natureza já contribui para o bem-estar humano e 

para a valorização e o respeito ao meio ambiente, esta pesquisa utiliza em sua 

essência o conceito de “sustentabilidade urbana”, de Demantova e Rutkiwski (2007), 

adotado nas premissas do PIPAUS (UFSJ, 2015). 

No programa, a arte é conceituada “não como um ato formal, mas como uma 

intervenção na sociedade, de modo que o artista trabalha em equipes comunitárias 

interdisciplinares, e a criatividade artística já não é um ato de isolamento.” (UFSJ, 

2015, p. 2). Assim, nesta pesquisa, a intervenção artística foi o próprio processo da 
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experiência da horta, elaborada por uma equipe formada por alunos e pais, na medida 

em que cada um cooperou de forma vertical com o seu saber. Dessa maneira, a 

arte-natureza3 constitui ferramenta para que as propostas de ação que promovem a 

sustentabilidade urbana, apontadas pela Agenda 214, sejam efetivadas. Estas ações 

são as seguintes: 

 
Aperfeiçoar a regulamentação do uso e da ocupação do solo urbano 
e promover o ordenamento do território, contribuindo para a melhoria 
das condições de vida da população, considerando a promoção da 
equidade, a eficiência e a qualidade ambiental. [...] Promover 
mudanças nos padrões de produção e consumo da cidade, reduzindo 
custos e desperdícios e fomentando o desenvolvimento de tecnologias 
urbanas sustentáveis. (UFSJ, 2015, p. 6). 

 
 

Ao observar e optar pelos meios, instrumentos e métodos existentes para 

plantar e cultivar o próprio alimento, este trabalho privilegiou as tecnologias 

disponíveis na comunidade. Tais conjuntos de técnicas foram descobertos e 

escolhidos pelos educandos da Escola Municipal João Pio, a partir do que o educador 

Paulo Freire denomina “curiosidade crítica” (FREIRE, 2019, p. 33), ou seja, 

observa-se o processo de elaboração de canteiros para a produção de alimentos, 

compreendendo a razão de saber fazer. Para que essa aprendizagem seja efetiva, 

Boff (2015) considera que 

 
 

Os estudantes já não podem aprender apenas dentro das salas de 
aula ou fechados em suas bibliotecas, em seus laboratórios ou diante 
dos programas de busca da internet. Devem ser levados a 
experimentar na natureza, conhecer a biodiversidade, saber da 
história daquelas paisagens, daquelas montanhas e daqueles rios. 
Valorizar as personalidades que marcaram aquela região, seus 
poetas, artistas, escritores, arquitetos, sábios e pessoas veneráveis 
por suas virtudes e santidade. (BOFF, 2015, p.153). 
 

 

Celestin Freinet (1975), sob essa mesma inspiração, propôs, como instrumento 

pedagógico, vivências educativas fora da sala de aula, chamadas por ele de 

aulas-passeio. Nelas, o contato com o ambiente em que vive o educando possibilita 

                                                                 
3 Arte-natureza: natureza entendida como arte, na qual o belo é manifestado por meio da composição 
harmônica da paisagem. 
4Maiores informações em: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Cidades sustentáveis: subsídios à 
elaboração da agenda 21 brasileira. Brasília: MMA, 2000.  
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uma maior compreensão da realidade e uma quebra da verticalidade entre 

professores e alunos, por meio da horizontalidade expressa em uma relação mais 

fraternal (ARAÚJO; PRAXEDES, 2013). 

 
 

A aula-passeio constituía para mim uma tábua de salvação. Em vez 
de me postar, sonolento, diante de um quadro de leitura, no começo 
da aula da tarde, partia, com as crianças, pelos campos que 
circundavam a aldeia. Ao atravessarmos as ruas, parávamos para 
admirar o ferreiro, o marceneiro ou o tecelão, cujos gestos metódicos 
e seguros, nos inspiravam o desejo de os imitar. Observávamos os 
campos nas diversas estações: no inverno, víamos os grandes lençóis 
estendidos sob as oliveiras para receber as azeitonas varejadas; na 
primavera, as flores de laranjeira em todo o seu encanto, as quais 
pareciam oferecer-se às nossas mãos; já não examinávamos, como 
professor e alunos, em torno de nós, a flor ou o inseto, a pedra ou o 
regato. Sentíamo-los com todo o nosso ser, não só objetivamente, 
mas com toda nossa sensibilidade natural. E trazíamos as nossas 
riquezas: fósseis, nozes, avelãs, argila ou uma ave morta. (FREINET, 
1975, p. 23). 
 
 

Atualmente, o método tradicional de ensino deixou de ser eficaz para a 

aprendizagem significativa porque, de modo geral, desconsidera (ou não usa 

adequadamente) as tecnologias que atraem a atenção dos educandos e, ao mesmo 

tempo, não ressignifica os meios mais simples e disponíveis, como o ambiente escolar 

e seus aparatos, o entorno, a natureza e o saber popular. Como alternativa, Freinet e 

Boff sugerem a possibilidade de valorizar e resgatar os saberes ancestrais, de uma 

forma prazerosa e lúdica. Isso é exatamente o que acontece na experiência da 

Granjinha, quando os educandos se conectam com o território, com a terra, por meio 

do cultivo, e com as memórias das pessoas da comunidade que plantam, por meio de 

suas narrativas, de suas vozes. Freinet, ao comparar o educador com o bom 

agricultor, reitera a necessidade de adoção de novos métodos de ensino. 

 
 

A educação não é uma fórmula de escola, mas, sim, uma obra de vida. 
Há agricultores ditos modernos ou científicos que se gabam de obter 
uma boa colheita, quaisquer que sejam as condições do solo, do clima, 
da luz ou do esterco. Mas que abundância de enxofre e arseniatos, de 
inseticidas e caldas! Se isso não é suficiente, escondem-se os cachos 
de uvas em saquinhos protetores e colhe-se a pera ainda verde, para 
guardá-la sobre uma camada de algodão onde amadurecerá à 
vontade. O fruto está salvo, e tem bom valor de mercado. Mas está 
tão impregnado de tóxicos, que se torna veneno para quem o 
consome. E a árvore que o deu, esgotada e ferida antes do tempo, 
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seca antes mesmo de ter ousado lançar para o céu os seus braços 
audaciosos. É já na semente, ou no broto, que o jardineiro prudente 
cuida e prepara o fruto que virá. Se esse fruto é doente, é porque a 
própria árvore que o gerou estava enferma e degenerada. Não é do 
fruto que se deve tratar, mas da vida que o produziu. O fruto será o 
que fizerem dele o solo, a raiz, o ar e a folha. Deles é que deveremos 
cuidar, se quisermos enriquecer e garantir a colheita. Se, um dia, os 
homens souberem raciocinar sobre a formação dos seus filhos como 
o bom agricultor raciocina sobre a riqueza do seu pomar, deixarão de 
seguir os eruditos que, nos seus antros, produzem frutos envenenados 
que matam ao mesmo tempo quem os produziu e quem os come. 
Restabelecerão valorosamente o verdadeiro ciclo da educação: 
escolha da semente, cuidado especial do meio em que o indivíduo 
mergulhará para sempre as suas raízes poderosas, assimilação, pelo 
arbusto, da riqueza desse meio. A cultura humana será, então, a flor 
esplêndida, promessa segura do fruto generoso que amadurecerá 
amanhã. (FREINET, 2004, p.13). 

 

 
Considerando a justificativa científica que embasa este trabalho, não é possível 

compreender a complexidade do real por meio de posturas disciplinares. Sendo 

assim, é necessária uma abordagem holística para a solução dos problemas 

ambientais enfrentados durante o século XXI (LEFF, 2001). Nicolescu (1999) adverte 

que é preciso que a ciência passe a trabalhar com uma abordagem transdisciplinar, 

para que compreenda a complexidade do mundo, uma vez que a complexidade do 

real é manifestada em todos os fenômenos e está presente em todas as ciências. 

Embora a disciplinaridade tenha sido necessária para o aprofundamento do saber 

especializado, não é mais viável reproduzir esse paradigma se quisermos viver em 

uma sociedade fundada na ética universal do ser humano, que, por sua vez, nem 

sempre se enquadra em modelos e padrões. 

O ideal de uma sociedade simplista, em que é possível separar ciências exatas 

de humanas, arte de ciência, não reconhecendo a dinâmica universal que gera, sem 

cessar, um acúmulo de dados experimentais, acaba por estagnar a história. A ordem 

vigente, que decreta a morte da história, funciona como mecanismo de asfixia da 

liberdade, como um meio de controle social, no qual não é possível sonhar e que, pela 

negação da lei da impermanência, rejeita a possibilidade de mudança. (FREIRE, 

2019). 

Dessa forma, para a viabilidade e o desenvolvimento de todo projeto social 

sustentável, é preciso reconhecer a multiplicidade de perspectivas que compõem uma 

realidade e a tornam única. Assim, ao abordar a complexidade da experiência de uma 
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horta escolar, espera-se colaborar com a ciência, uma vez que, admitindo a 

profundidade dos saberes ali envolvidos, endossa-se essa natureza complexa como 

uma nova forma de conhecimento. 

A pesquisa foi realizada adotando-se o modelo transdisciplinar de realidade, na 

medida em que a compreensão da técnica de cultivar e de como esta pode influenciar 

a qualidade de vida das crianças é situada “entre as disciplinas, através das diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina” (NICOLESCU, 1999, p. 46), evidenciando a 

complexidade dos fenômenos que se realizam no mundo presente. 

Nesse caso, o estudo da complexidade do mundo, por meio da 

transdisciplinaridade, também permite a quebra da 

 
 

[...] dualidade que opõe os pares binários: sujeito-objeto, 
subjetividade-objetividade, matéria-consciência, natureza-divino, 
simplicidade-complexidade, reducionismo-holismo, 
diversidade-unidade. Essa dualidade é transgredida pela unidade 
aberta que engloba tanto o Universo como o ser humano 
(NICOLESCU, 1999, p. 57). 
 
 

Outro binarismo advindo do processo de industrialização foi o de 

ciência-cultura. Apesar de as universidades estarem realizando, cada vez mais, 

pesquisas que reaproximam a arte da ciência, é preciso intensificar esses estudos 

para a compreensão do global. A experiência de cultivar uma horta com os educandos 

da Escola Municipal João Pio atravessa saberes de diversas disciplinas, 

demonstrando o equilíbrio da natureza: criação harmônica, cuja essência reflete-se 

em sua beleza estética. A ciência unifica a arte no ato de desenvolver uma horta. 

Portanto, para alcançar a preservação da natureza e superar a crise ambiental 

e educacional vigente, é preciso mudar o paradigma da sociedade do consumo. 

Brocchi (2008) destaca a noção de responsabilidade pelas mudanças ambientais e 

ainda a articulação entre comunidades e pessoas com diferentes modos e saberes 

para o enfretamento dessa situação. As vivências na Granjinha Escolar contribuem 

para que o educando reflita sobre sua relação com o ambiente e sua responsabilidade, 

por meio de suas transformações, além de ser uma ponte para a compreensão dos 

modos e dos saberes das pessoas que plantam em ciclo de relacionamento. 

Durante o desenvolvimento da horta, as crianças recuperam sua autonomia ao 

se assumirem como sujeitos responsáveis por suas próprias escolhas e capazes de 
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decidirem o que consumir e quais técnicas de plantio estão dentro de suas 

possibilidades. Assim, o projeto contribui para a elevação do padrão de qualidade de 

vida da comunidade, por meio do exercício da cidadania. Tal responsabilidade é citada 

na Carta da Terra (2000) como fundamental para que emerja uma sociedade civil 

global, democrática e humana. 

 
 

Para realizar estas aspirações, devemos decidir viver com um sentido 
de responsabilidade universal, identificando-nos com toda a 
comunidade terrestre, bem como com nossa comunidade local. 
Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um 
mundo no qual a dimensão local e global estão ligadas. Cada um 
compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo 
bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. O 
espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é 
fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, 
com gratidão pelo dom da vida, e com humildade, considerando em 
relação ao lugar que ocupa o ser humano da natureza (COMISSÃO 
DA CARTA DA TERRA, 2000, p. 2). 
 

O cultivo da terra, considerado como uma narrativa comunitária, contribui para 

que virtudes indispensáveis à conscientização da cidadania sejam desabrochadas. 

Para uma horta estar em conexão e comunicação com todo o cosmos e toda a 

paisagem, é necessária a cooperação de todos os envolvidos e também dos ciclos da 

natureza, como o da água e da matéria orgânica. Tal realidade implica a dependência, 

não somente de outros seres humanos, mas também de animais, micro-organismos 

e forças da natureza para que essa narrativa seja construída. Essa percepção ajuda 

a desenvolver um espírito de solidariedade e humildade nos cidadãos e resgata, 

consequentemente, a ética da natureza humana, pois os sujeitos passam a exercer 

suas funções sociais, cooperando para a superação dos desafios ambientais, 

econômicos, políticos, sociais e espirituais, enfrentados durante este século. 

Nesse sentido, a fim de que seja superada a crise ambiental que estamos 

vivenciando, parece cada vez mais necessária a relação entre a universidade e a 

comunidade. Juntas, elas são capazes de compreender o global e de agir localmente 

para que haja mudanças de paradigmas (LEFF, 2001). Esta pesquisa colabora para 

a compreensão de que a articulação ensino-pesquisa-extensão possa se unir por meio 

de projetos educomunicativos, demonstrando a horta como um espaço singular, capaz 

de iniciar o processo de uma educação transdisciplinar. Assim, o ato e a narração da 

experiência da horta escolar colaboram para que a academia reflita sobre a 
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possibilidade de a transdisciplinaridade ser capaz de estudar a natureza complexa, 

servindo, assim, como testemunho. 

 

Referencial teórico 

  

A plataforma conceitual que fundamenta esta pesquisa é composta pelos 

conceitos de Bem Viver (ACOSTA, 2016), agroecologia (LEFF, 2002), agricultura 

biodinâmica (SIXEL, 2003), agricultura urbana (SANTANDREU; LOVO, 2007), 

ecossistema educomunicativo (SOARES, 2011) e cidadania global (UNESCO, 2016). 

Esse referencial foi escolhido porque Granjinha Escolar é um exemplo de cultivo 

agroecológico que propõe a produção de alimentos de forma mais respeitosa com o 

planeta e com as pessoas que os consomem, o que a torna um aliado das lutas 

relacionadas à segurança alimentar e ao combate à fome. Assim também é a 

agricultura urbana, que, apesar de ser utilizada há milênios, teve um aumento em sua 

prática, durante o século XXI, em resposta a problemas enfrentados pelos centros 

urbanos. Já a agricultura biodinâmica foi selecionada para nortear a pesquisa por 

preconizar uma prática sustentável de cultivar a terra, considerando a sensibilidade 

de todo o cosmos em relação à dinâmica e à complexidade da realidade e ainda à 

arte da natureza. 

Os ecossistemas comunicativos, por sua vez, visam criar espaços em que seja 

fortalecida a cidadania global, consciência essencial a ser despertada nos seres 

humanos, para que ocorram mudanças de paradigmas que sejam capazes de superar 

os problemas enfrentados durante o século XXI. Portanto, esse conceito foi adotado 

porque a Granjinha Escolar promove a comunicação dialógica e as trocas de 

conhecimentos, de saberes e de técnicas. 

 

Objeto de pesquisa, problematização e hipótese 

 

A pesquisa narra as vivências educomunicativas realizadas para a 

implementação de uma Granjinha Escolar na Escola Municipal João Pio, bem como 

as diversas artes de cultivar a terra envolvidas nessa experiência. Para tanto, o 

princípio norteador das ações foi o diálogo entre facilitadores das vivências, os alunos 

do 3°, 4º e 5º anos do ensino fundamental e os seus familiares. Essas turmas, 
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compostas por nove alunos, estão reunidas em uma só classe, chamada na escola 

de sala da tia MA. Ao todo, 28 alunos, entre quatro a dez anos de idade, frequentam 

a instituição.  

Nesta pesquisa, as Granjinhas Escolares são consideradas como dispositivos 

educacionais, funcionando como ecossistemas educomunicativos. Nesse 

ecossistema comunicativo, as crianças aprendem sem dissociarem a experiência 

prática da teoria, em meio à natureza, de forma lúdica e criativa, abarcando toda a 

complexidade ambiental. Essa é uma forma de enfrentar um dos grandes problemas 

atuais da sociedade que, no mundo moderno, viu a relação entre alimento e natureza 

ser perdida com a industrialização da produção e da distribuição dos alimentos.  

Sob essa ótica, a indústria passou a utilizar a alimentação como forma de 

acumular capital. Como consequência, a qualidade do que nos é oferecido diminuiu. 

Por isso, compreender como a Granjinha influencia o consumo dos educandos e como 

a produção de alimentos, o consumo e a produção de resíduos associados às 

refeições podem estar relacionados às racionalidades ambientais, ao global-local e à 

relação agência-estrutura na escola, foi um dos problemas questionados na pesquisa. 

Em entrevista concedida ao jornal espanhol ABC, Vandana Shiva (apud 

ACOSTA, 2018) diz que a comida é o maior problema de saúde do mundo. O 

restabelecimento do vínculo entre a terra e a natureza com a comida é fundamental 

não só para a tomada de consciência da nutrição e da saúde, como também da 

percepção da responsabilidade ambiental, formando uma consciência de respeito e 

de cuidado com o meio ambiente e com nós mesmos. 

A prevenção de enfermidades, por meio da alimentação, e o uso de plantas, 

para reequilíbrio do organismo, representam uma das alternativas ao modelo adotado 

pelas indústrias durante a globalização. No entanto, a mesma globalização e o fluxo 

de informação tornam possível a criação de formas de resistência aos métodos 

impostos pelas culturas hegemônicas, construindo identidades que procuram outros 

modos de consumo, para as quais o próprio alimento se torna remédio. Para tanto, é 

necessário resgatar a relação entre os alimentos e a natureza, bem como as virtudes 

das plantas e o nosso vínculo com a terra. Quando também nos percebermos como 

parte da natureza, a nossa aproximação com as plantas úteis e medicinais, por meio 

do seu cultivo, é uma maneira de recuperar essa visão de mundo. 
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Além da hipótese de que a elaboração de Granjinhas Escolares permite essa 

reaproximação entre o alimento-terra e a reconexão humano-natureza, o projeto 

também estimula a produção de alimentos, cultivados pelas crianças, na terra do 

jardim da escola. Feita durante a merenda escolar, a colheita reduz o consumo de 

alimentos industrializados e/ou advindos de outros ambientes. E o reaproveitamento 

dos resíduos na elaboração dos canteiros acarreta a diminuição do lixo descartado. 

Esse processo gera um aumento na qualidade de vida das crianças, pois oferece uma 

boa alimentação e proporciona o contato com a natureza. 

Outro fator avaliado foi como os novos hábitos adquiridos podem influenciar no 

consumo dos educandos e como podem interferir na conscientização da 

responsabilidade ambiental e da produção de resíduos sólidos (lixo). Dessa forma, a 

pergunta que norteou todo o processo foi se a prática de cultivar hortas escolares traz 

mudanças de hábitos ou o Bem Viver para seus praticantes. 

Ao ser percebida a responsabilidade que cada um tem consigo, com seu corpo, 

sua saúde e seu planeta, o empoderamento dos sujeitos e o forjamento de novas 

identidades em comunicação com o local-global geram novos paradigmas 

necessários para uma ética ambiental (LEFF, 2002) capaz de superar as dificuldades 

enfrentadas no século XXI. Acredita-se também que o hábito de se cultivar o próprio 

alimento, bem como o senso de responsabilidade pelo o que é consumido por si, pode 

trazer mudanças de padrões de comportamento e senso de cidadania que repercutem 

no Bem Viver. Assim sendo, a autonomia no cultivo de alimentos pode atender aos 

desafios relacionados à segurança alimentar na atualidade. 

 

Metodologia 

 

Porque considera-se Granjinha Escolar uma vivência educomunicativa 

(SOARES, 2011), em que o diálogo entre facilitador e educando é essencial, e por ser 

a transdisciplinaridade (D’AMBROSIO, 1997) base sólida para construção de 

conhecimento no processo de cultivo da horta, a metodologia utilizada para a 

confecção dos canteiros e a reflexão sobre a prática foi a cartografia. Dessa forma, 

esta experiência é uma pesquisa de intervenção cartográfica ao observar e mapear 

signos relacionados à mudança de qualidade de vida. O foco, contudo, são os 

processos envolvidos na criação da Granjinha Escolar e, mais especificamente, as 
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mudanças de hábitos dos educandos. Por isso, a pesquisadora dedicou-se 

integralmente a acompanhar todas as etapas e a refletir, a analisar e a registrar essa 

vivência (URIARTE; NEITZEL, 2017).   

Palavra-chave para a execução do projeto foi compreender essa ação como 

prática de comunicação dialógica. Dessa forma, durante os encontros semanais, 

foram abordadas teorias e fazeres pedagógicos de Paulo Freire (2019)5 e Helena 

Antipoff6 (ANTIPOFF, 2002; ALMEIDA; CAMPOS, 2016). Devido à complexidade e à 

dinâmica do espaço educacional, a presente pesquisa tem abordagem qualitativa, ao 

apresentar a experiência e os saberes existentes na prática de uma Granjinha Escolar 

na Escola Municipal João Pio, admitindo-se a participação ativa do pesquisador, por 

meio do método de conscientização de Paulo Freire (2019). A abordagem qualitativa 

foi escolhida porque através dela é possível identificar e avaliar dados que não podem 

ser compreendidos pelos recursos estatísticos, sendo, assim, necessária uma 

aproximação entre pesquisador e comunidade (GOLDENBERG, 1997; THIOLLENT, 

2011). 

A pesquisa de intervenção cartográfica foi selecionada como método para o 

desenvolvimento deste trabalho em virtude de se poder colocar “em evidência os 

processos e as questões educacionais que respeitam as subjetividades e a 

experiência” (URIARTE; NEITZEL, 2017, p. 387). Esse método permite o diálogo com 

diversas áreas de conhecimento, por isso, é adequado às pesquisas 

transdisciplinares. A intervenção cartográfica pede que o pesquisador esteja imerso 

no local de desenvolvimento da pesquisa, pois trabalho e sujeito caminham juntos, ou 

seja, o pesquisador influencia e intervém no ambiente à medida que o trabalho é 

executado, e a pesquisa é constantemente adaptada conforme as ações realizadas e 

as respostas obtidas. 

                                                                 
5 O Método Paulo Freire tem como base as experiências de vida do educando. Foi elaborado durante 
a alfabetização da população de Angicos, RN, onde os educandos aprendiam a ler e a escrever 
palavras pertencentes ao seu universo. A partir dessas “palavras geradoras”, eram conhecidas outras 
palavras. Dessa forma, o método Paulo freire é dividido em três etapas: de investigação, tematização 
e problematização, resultando em uma visão crítica do contexto vivido. 
6 Para Helena Antipoff, Granjinhas Escolares, consistindo em um meio natural, é um local propício ao 
processo de educação aprendizagem. Ela utilizou o método de experimentação natural de Lazursky, 
em que as crianças são observadas realizando atividades em meio natural, para que seja conhecida a 
sua personalidade física e mental. Conhecer as crianças, para Helena Antipoff, era uma necessidade 
primordial do educador. 
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Assim, ao interagir com o território de pesquisa e com os sujeitos ativos do 

estudo, as redes de contato vão se tecendo e, com elas, as técnicas a serem 

utilizadas. Nesse transcurso, o trajeto é visto como primordial e a ênfase da pesquisa 

é dada aos processos, à compreensão e não a um objetivo concluído e a resultados 

reproduzíveis, permitindo que a experiência se expresse. Por isso, segundo a autora 

Uriarte e o autor Neitzel, 

 
 

A pesquisa de intervenção cartográfica visa à ampliação da 
compreensão das relações estabelecidas entre os indivíduos e, 
portanto, não busca explicar e prever resultados. Ela considera, na 
produção de conhecimento, as percepções dos sujeitos envolvidos e 
todo e qualquer signo produzido como imagens, sons, movimentos do 
corpo, palavras, etc., os quais produzem novos significados pessoais 
e coletivos. O trabalho do pesquisador cartógrafo é reflexivo e flexível 
porque necessita sempre repensar sobre o planejado, rever os dados 
coletados (o que aconteceu e questionar a própria prática e hipóteses) 
e considerar as contribuições do grupo pesquisado. (URIARTE; 
NEITZEL, 2017, p. 388). 

 
 

Como em um mapa de uma cidade que vai se modificando ao longo dos anos 

pela urbanização, no método cartográfico, os territórios também vão se modificando 

ao longo do percurso da pesquisa. Novos fios da rede são tecidos, outros desfeitos. 

O mapa vai seguindo o fluxo dinâmico da complexidade humana nos espaços de 

educação, respeitando, assim, a “dinamicidade que envolve a escola e seus agentes”. 

(URIARTE; NEITZEL, 2017, p. 390). 

Para Uriate e Neitzel (2017), a cartografia não separa pesquisa/intervenção, 

nem sujeito/objeto. Ambos vão sendo criados e recriados, sendo imprescindível um 

olhar atento para estabilizar o diálogo com o outro; para observar as expressões, as 

necessidades e os saberes do outro. Dessa forma, deve existir um 

contrabalanceamento do olhar voltado para a Granjinha Escolar e do coletivo de 

forças atuantes no território de pesquisa, reforçando, assim, a intervenção e a 

necessidade da presença do cartógrafo no território da pesquisa, que passa a 

compreendê-lo, a partir da experiência. 

Ao cartografar o território de pesquisa, na experiência da Granjinha Escolar, 

foram encontrados signos7. A arte da natureza é transcendental ao criar, não sendo 

                                                                 
7 Na perspectiva de Deleuze, o signo é o responsável por incitar os questionamentos e os pensamentos, 
sendo elaborado pelo indivíduo quando este se concentra em algo que desperta a sua atenção. O 
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mera reprodução. Os signos acolhem as mais diversas sensações experienciadas 

pelos educandos, englobando os sons, as visões, os gestos, os trejeitos, as 

expressões corporais, os sabores, entre outras que criam uma nova forma de ver o 

mundo, de vivê-lo, que têm como princípio a conscientização dos educandos sobre 

uma ideia, sobre o escolher uma determinada técnica, o recordar do seu potencial 

criativo. 

Durante a pesquisa, signos que foram sendo percebidos entraram para o mapa; 

outros foram esquecidos, como explicam Uriarte e Neitzel. 

 
 

Como, ao longo da trajetória, signos vão se apresentando - alguns 
ficam latentes outros exigem o abandono -, é fundamental a busca por 
dispositivos mais adequados para comunicar os resultados. A 
proposta pela cartografia exige uma mudança das práticas de narrar, 
pois ela faz uso de diversos textos, de diversas linguagens, que se 
conectam com outros saberes, que não coloca o olhar do pesquisador 
como prioridade e, por isso, exige uma outra proposta de escrita, um 
texto que se comporte de forma mais rizomática. Um texto que traz 
como vetores as palavras entremeadas com imagens, figuras, notas, 
depoimentos, devaneios, mapas e tantos outros signos se compõem 
de forma hipertextual. É uma narratividade que apresenta o resultado 
de um coletivo de forças, e não apenas o olhar do pesquisador sobre 
a realidade observada. (URIARTE; NEITZEL, 2017, p. 392). 

 
 

Ao se considerar a visão de mundo de todos os atuantes no território de 

pesquisa, é dissolvida a dicotomia entre sujeito-objeto. O pesquisador deixa de ser 

caracterizado como retentor de um saber único. Ao contrário, torna-se um sujeito 

inacabado também, que recorre aos saberes que se conectam no rizoma ou na rede 

entrelaçada durante o período de desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, a 

pesquisa faz o exercício de narrar de forma cartográfica (URIARTE; NEITZEL, 2017). 

A técnica de coleta de dados é a observação participante (GOLDENBERG, 

1997) feita na Escola Municipal João Pio. Nas pesquisas qualitativas, essa técnica 

consiste no contato pessoal do pesquisador com o grupo estudado. Assim, as 

vivências na Escola Municipal João Pio, durante as oficinas do Projeto Granjinha, 

foram acompanhadas e registradas por meio do instrumento de pesquisa diário de 

campo, no qual todas as atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto, 

                                                                 
processo de aprendizagem, para Deleuze, se dá à medida que os signos são sentidos. “Aprender é, de 
início, considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem decifrados, 
interpretados” (DELEUZE, 2003, p. 4). 
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como também os signos encontrados durante a presença da pesquisadora na escola, 

foram descritos. 

As vivências e a observação participante foram realizadas com o viés da 

educomunicação. Nos termos de Brandão (1991), configurou-se uma “história coletiva 

de criar e fazer”, já que a postura educomunicativa preza o dialógico em todas as 

etapas da pesquisa. Já na década de 1970, Paulo Freire ressaltava a importância do 

diálogo. Para ele, ser dialógico “é vivenciar o diálogo, é não invadir, é não manipular, 

é não sloganizar. O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo 

mundo, pronunciam-no, isto é, transformam-no e, transformando-o, humanizam-no” 

(FREIRE, 1976, p. 43) 

A análise de dados privilegiou uma abordagem fenomenológica, em razão do 

caráter cartográfico da pesquisa. Nesse tipo de verificação, os fenômenos, as 

vivências, são analisados a partir de como os sujeitos os percebem, sendo, assim, 

possível narrar a experiência vivida. 

 

Os capítulos que compõem esta dissertação 

 

Nesta introdução, foram discutidas as justificativas de ordem pessoal, 

acadêmica e científica, além de salientar os motivos para o desenvolvimento deste 

trabalho e por que está inserido na Linha de pesquisa Recepção, Crítica e Experiência: 

Narrativas Contemporâneas, do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em 

Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, da Universidade Federal de São João del-Rei. 

Destacou-se também a relevância da pesquisa para a ciência. 

Nos capítulos subsequentes, será apresentado o referencial teórico. O primeiro, 

intitulado Semeando arte, apresenta as artes de cultivar, abordadas durante as 

vivências da Granjinha Escolar. Dessa forma, são enfatizados os conceitos de 

agroecologia, agricultura biodinâmica e agricultura urbana. Além dessas técnicas 

hibridizadas de cultivo que forjam novas identidades, os conceitos de soberania e 

segurança alimentar, a prática de cultivo de farmácias vivas e a flora e sua degradação 

do território de estudo são discutidos. 

No capítulo nomeado Cultivando o diálogo, são elencadas novas 

metodologias do ensino-aprendizagem, mais eficientes e fundadas na ética universal 

do ser humano, nas quais a criança entra em contato com a natureza e existe uma 
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comunicação entre ambiente, aluno e professor. Dessa forma, os conceitos de 

ecossistema comunicativo e cidadania global, adotados na pesquisa, são 

apresentados, assim como também a metodologia freiriana e antipofiana, adotadas 

durante o desenvolvimento do Projeto Granjinha. Nesse capítulo, a Granjinha Escolar 

será apresentada como um ecossistema comunicativo, em que a educomunicação é 

a metodologia de ensino. 

A contextualização da área de trabalho, a Escola Municipal João Pio, e o objeto 

de pesquisa, a experiência da Granjinha Escolar, são apresentadas no capítulo, 

intitulado A escola, uma Granjinha Escolar, o lixo. Já o capítulo Colhendo 

narrativas destina-se a detalhar a metodologia aplicada. Nele, foram narradas as 

vivências na Escola Municipal João Pio. O último capítulo é reservado às 

considerações gerais sobre o trabalho.
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1 SEMEANDO ARTE 

 
De acordo com a visão de mundo vigente na globalização, os recursos naturais 

são vistos como um produto a ser explorado para incentivar a economia. Como fonte 

financeira, o ambiente passou a ser depredado até o seu esgotamento ou até a 

impossibilidade de uso de recursos da natureza em determinados locais (LEFF, 2001). 

Desse contexto de exploração indiscriminada da natureza, dentro de um 

paradigma de crescimento econômico, passou-se à atual compreensão da 

necessidade do desenvolvimento sustentável, pautado no critério socioambiental. A 

noção de justiça ambiental advoga que todos têm o direito de viver em um ambiente 

seguro, sadio e próspero. Para Ascerald, Mello e Bezerra (2009, p. 17), “esse direito 

pode ser livremente exercido, preservando, respeitando e realizando plenamente as 

necessidades individuais e de grupo, bem como a dignidade e a autonomia das 

comunidades.”. Contudo, a justiça ambiental ainda não é uma realidade de nossa 

sociedade. 

O desenvolvimento de ações sustentáveis promovidas por grandes 

empreendedores se restringe a grupos sociais economicamente favorecidos. Há uma 

ausência de políticas públicas para a solução de problemas de natureza 

socioambiental de comunidades especificamente não inseridas no contexto urbano, 

economicamente produtivo e consumista. Quando essas políticas existem, elas são 

ineficazes, não atingindo o propósito de melhoria das condições socioambientais das 

populações excluídas desse panorama. Os processos de organização do trabalho, 

das atividades e das instituições atuantes no mundo seguem, hoje, paradigmas que 

emergiram durante o século XX, com as revoluções industriais e o capitalismo 

monopolista, que coloca tudo quanto possível como mercadoria, com o fim de 

acumular capital. Sendo assim, pode-se relacionar os modelos de gestão presentes 

nas instituições e nas organizações, incluindo o mercado alimentício e também o da 
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saúde, como as redes farmacológicas e hospitalares, com a racionalidade funcional 

ou instrumental.8 

Com a intenção de manipular e dominar o ambiente, o ser humano passou a 

se enxergar como diferente da natureza, dissociando-se, dessa forma, de si mesmo e 

gerando diversas dicotomias presentes nos paradigmas modernos, entre elas 

natureza-cultura, sujeito-objeto, passado-presente (LATOUR, 2001). Nessas 

dicotomias, o artificial/sintético passou a ser mais valorizado que o natural/orgânico. 

Com tal inversão de valores, lembram Souza e Carrieri (2011), o indivíduo também é 

reduzido a um produto, sendo visto como uma “não pessoa” — o que provoca a perda 

da sua dignidade e da sua autonomia. 

Outra dissociação presente nessa visão de mundo é o enquadramento das 

ações e das sensações humanas, categorizando-as como racionais ou emocionais. 

Os empreendimentos e os setores de serviço passaram a considerar o caráter racional 

como dominante, sendo o emocional “incorporado apenas como um elemento 

subjacente a ser tolerado pela impossibilidade de ser eliminado e não como uma força 

viva a ser respeitada”. (SOUZA, 1989, p. 4). Essa racionalidade funcional, presente 

nas instituições e nas organizações, constituiu o modelo secundário, teorizado por 

Freyer (1965). 

Tal perspectiva dominante nos paradigmas modernos faz com que as indústrias 

e as instituições passem a procurar e a valorizar a modernização, esquecendo-se dos 

valores naturais/orgânicos, presentes nas comunidades tradicionais. Assim, nesse 

modelo, a legitimidade que surge da tradição, ou seja, que vai se construindo pouco 

a pouco em função de necessidades e de limitações reais da sociedade, é deixada de 

lado (SOUZA, 1989). No mundo globalizado, as formas tradicionais de fazer as coisas, 

o artesanato, as práticas ancestrais de cura, o cultivo orgânico, por exemplo, vão 

deixando de ser usadas, por não seguirem os padrões considerados modernos, de 

                                                                 
8Para Tenório (2009), a racionalidade instrumental é um processo organizacional que irá 

instrumentalizar a ação social dentro das organizações, por meio da formalização mecânica das 
relações sociais. Está, pois, relacionada às atividades padronizadas, em que o modo de fazer as ações 
está predeterminado, havendo uma única maneira de realizar as atividades. Já a racionalidade 
substantiva considera a forma como o sujeito desenrola suas relações, e sua forma de produzir deve 
ser construída a partir da sua percepção da ação racional. A racionalidade substantiva abre, portanto, 
a possibilidade para que as ações sejam percebidas de outras formas, ao considerar a percepção de 
cada pessoa sobre a atividade. 
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acordo com as bases da sociedade mundial atual. Essas formas têm sido vistas, 

muitas vezes, como atrasadas, caindo no desuso e, com isso, no esquecimento. 

Segundo Souza e Carrieri (2011), nesse modelo de gestão, governado por uma 

racionalidade funcional, a meta justifica a conduta. O objeto torna-se o meio para 

atingir um dado objetivo, e esse objetivo, o acúmulo de capital. Essa engrenagem 

perversa desvaloriza o homem ao transformar os valores humanos em valores 

econômicos. Nesse contexto, em que o indivíduo vale pelo que consome, estão 

inseridas as redes alimentícias. Nele, há uma inversão de valores, e o “ter” é mais 

valorizado pela sociedade que o “ser” (FREYER, 1965). Dessa forma, o que é 

oferecido como alimento pela indústria, ao procurar somente resultados quantitativos, 

perde a qualidade. Devido a tal fato, Vandana Shiva (apud ACOSTA, 2018, s./p) afirma 

que “A comida é o maior problema de saúde no mundo.”.  

Na era da globalização, a história é manipulada por sociedades hegemônicas, 

que transmitem apenas os acontecimentos considerados dignos de serem 

preservados e passados adiante. Isso contribui para a perda da identidade e da noção 

de pertencimento das comunidades locais, permitindo assim a apropriação da 

natureza (o ambiente onde vivem as comunidades tradicionais, o locus da produção 

de alimento) por culturas dominantes (LEFF, 2001). Isso faz com que a autonomia de 

cada ser seja perdida, a liberdade dos indivíduos não seja respeitada por serem 

apenas “consumidores do tempo-mercadoria”. 

Segundo Acosta (2016, p. 34), a lógica competitiva do consumismo caminha 

para um “suicídio coletivo”. O padrão de consumo desenfreado, de acordo com o qual 

possuir bens materiais é sinônimo de viver melhor, exaure os recursos naturais, 

devastando a natureza enquanto concentra os recursos econômicos nas mãos de 

poucos. As consequências imediatas dessa lógica são o agravamento das 

desigualdades sociais e o aprofundamento dos conflitos individuais e coletivos. 

Esse suposto “desenvolvimento” consumista pode também provocar a extinção 

em massa da diversidade do planeta, afetando todos os reinos da natureza (ACOSTA, 

2016), inclusive, a própria diversidade cultural entra em decadência. Para que 

alcançassem o desenvolvimento, sinônimo de viver melhor e bem-estar (na ótica 

eurocêntrica), os países do Hemisfério Sul incorporaram um conjunto de políticas 

propostas pela homogeneização ocidental, que devastam o ambiente e não são 
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condizentes com os direitos humanos e da natureza. Um exemplo é o cultivo 

monocultural.  

Vandana Shiva (2003) afirma que a diversidade da Terra está sendo destruída 

em nome do crescimento econômico do “desenvolvimento”. Para que a diversidade 

seja preservada e o consumo feito de forma consciente, a filósofa defende a 

necessidade da permanência das variedades culturais e modos de Bem Viver: 

 
 

No plano social, os valores da biodiversidade em diferentes contextos 
culturais precisam ser reconhecidos. Os bosques sagrados, as 
sementes sagradas, as espécies sagradas têm sido meios culturais de 
tratar a biodiversidade como algo inviolável e nos dão os melhores 
exemplos de preservação. Além disso, precisamos reconhecer que o 
valor de mercado e o valor em dólares são apenas valores limitados e 
muitas vezes perniciosos à biodiversidade. A biodiversidade tem 
outros valores, como o de prover sustento e significado, e esses 
valores não precisam ser tratados como subordinados e secundários 
aos valores de mercado. (SHIVA, 2003, p. 111). 

 
 

Se as recomendações de Shiva não forem consideradas, homem e mulher se 

tornam mercadorias, e a ética do mercado passa a atuar sobre as relações, ficando 

ao relento e ecoando no vento “a ética universal do ser humano” (FREIRE, 2019, p. 

126). No entanto, existem instrumentos para transcender tal ordem; ferramentas de 

libertação que possibilitam a manifestação de ideias e verdades interiores, que são 

permeadas pela racionalidade substancial, a qual “trata de valores transcendentais, 

arraigados à crença no bom, no belo e no verdadeiro” (SOUZA; CARRIERI, 2011). 

Essas alternativas permitem que os indivíduos tenham consciência daquilo que os 

satisfaz verdadeiramente. Um desses instrumentos é a arte, nas suas mais variadas 

formas de atuar: no circo, no teatro, na música ou, até mesmo, na simples 

contemplação da natureza; a conexão e a reconexão com a natureza, o cultivo do o 

alimento. 

Durante a prática da elaboração da Granjinha Escolar, os alunos trouxeram 

considerações a respeito desses aspectos que influenciam o reino vegetal, 

proposições e soluções necessárias para o desenvolvimento dos canteiros. As fontes 

das informações foram os familiares dos alunos. Sugeriu-se também que 

questionassem seus parentes sobre experiências anteriormente vivenciadas, nas 

quais as plantas foram empregadas para curar algum desequilíbrio, sendo, assim, 
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proposto o plantio dessas espécies nos canteiros. Dessa forma, as crianças foram 

incentivadas a conversar sobre histórias e vivências de seus avós e de seus parentes, 

em busca de exemplares a compor os canteiros. Com ações assim, além de 

conservarem a memória dos mais velhos, passam a valorizar os seus saberes e as 

pessoas das comunidades e, consequentemente, sua própria identidade. 

O recordar da memória ancestral e a preservação das práticas populares e dos 

vestígios são canais para a realização da justiça ambiental, pois, dessa forma, há o 

reconhecimento das soluções sustentáveis já inerentes ao conhecimento das 

populações e comunidades, permitindo sua preservação. Por isso, Carrieri, Perigão e 

Aguiar (2014) destacam a prática de narrar, de recordar as histórias, uma vez que, 

 
 
[...] ao se narrarem as práticas dos sujeitos de pesquisa, se estarão 
narrando, também, as experiências particulares, as frequentações, as 
solidariedades e as lutas que organizam o espaço em que essas 
narrações constroem significações culturais e identitárias (CARRIERI; 
PERDIGÃO; AGUIAR, 2014, p. 704). 
 
 

De acordo com Le Goff (2012), a memória é constituinte do que é classificado 

como identidade. E a constante busca identitária dos sujeitos, quase como uma 

necessidade fisiológica, torna-se uma forma de enfrentar o período no qual a 

racionalidade substantiva é esquecida pelas corporações. Isso porque a memória 

individual, o recordar das histórias de vida, faz com que seja despertado o sentimento 

de pertencimento, fortalecendo minorias excluídas e plantando a semente da 

identidade (NORA, 1993). 

Por isso, Pollak (1989, p. 10) salienta que “o que está em jogo na memória 

também é o sentido da identidade individual e do grupo”. Logo, as histórias de vidas 

transmitidas através das entrevistas orais são capazes de reconstruir identidades, 

podendo ser usadas como um meio, sendo também a própria mensagem. Muitas 

vezes, essas memórias ficam conservadas em vestígios, petrificadas, esperando o 

momento para que os sedimentos sobre elas sejam retirados. Ao emergirem, passam 

para o espaço público, de onde podem adquirir força e potencial para contestar e 

reivindicar as suas vozes silenciadas pela submersão (POLLAK, 1989). 

Reforçando o caráter coletivo da memória, Halbwachs (2006) sugere que, 

durante a execução de tarefas cotidianas, pessoas relacionadas à atividade são 
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lembradas. Assim sendo, mesmo que elas não se apresentem em forma física, estão 

presentes na memória dos participantes da vivência. A horta enquanto ecossistema 

comunicativo pode promover o afloramento das lembranças durante o 

desenvolvimento das vivências com a terra, visto que as atividades relativas ao cultivo 

e à alimentação como uma rede são tecidas por diversos indivíduos. Assim, as 

Granjinhas envolvem a memória coletiva pelo fato de constituírem um processo de 

recordação de um passado vivo em constante transformação, construído por meio de 

lembranças de um grupo de pessoas que compartilham entre si uma experiência em 

comum. 

Segundo Guattari (1995, p. 30), o mundo contemporâneo “engendrou um 

imenso vazio na subjetividade”, ao mesmo tempo em que houve um grande salto 

técnico-científico, no qual os progressos sociais e culturais decaíram, acompanhados 

de um profundo desequilíbrio ambiental, que, se não for harmonizado, pode culminar 

em uma grande catástrofe e extinção em massa. O resgate de identidades, o 

preservar a memória das tradições e o sentimento de pertencimento a uma cultura e 

a um coletivo ajudam a solucionar problemas sociais, gerando lazer criativo, 

segurança e mudanças de paradigmas (MARTINELL, 2003). 

O discurso da racionalidade instrumental coloca a identidade como um 

produto acabado, ao longo de todos os processos que atravessam a nossa vida. 

Assim, os sujeitos procuram ter uma conduta de acordo com a identidade que lhes é 

atribuída, fazendo com que saiam em uma eterna busca de seu self idealizado. No 

entanto, Carrieri, Perdigão e Aguiar (2014, p. 702) consideram que “as significações 

culturais e identitárias são resultados das práticas sociais, desse estar no mundo, em 

meio a uma rede de relações, de sentidos, de visões de mundo e de ações no 

mundo.”. Assim, são historicamente construídas a partir das experiências singulares, 

vivenciadas e concebidas, de formas distintas, por cada sujeito. 

Tendo em vista que a história de vida de um indivíduo se relaciona com 

histórias de vida de outros, cada sujeito pertencente a essa rede de relações vai 

criando visões de mundo diversas e edificando sua identidade. A construção 

identitária também é consolidada quando o indivíduo se relaciona com a cultura 
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material, ao consumir determinados produtos. Alvesson (2007) adverte que a cultura9 

pode ser usada como meio de manipulação, fazendo com que os sujeitos percam sua 

liberdade de escolha, ao procurarem seguir um determinado padrão de consumo 

imposto pela sociedade, e, assim, se identificar com uma certa identidade coletiva. 

Na perspectiva marxista, o consumo é tido como algo imposto pela 

globalização, sendo relacionado à alienação do consumidor, o qual não possui 

autonomia. Assim, a globalização é vista como um fluxo de direção única, que forja e 

homogeneíza identidades (SOUZA, R., 2015). No entanto, há estudos que consideram 

o caráter multidirecional do fluxo da globalização, interpretando-a como geradora de 

influências, tanto globais como locais. No âmbito local, as mensagens globais são 

concebidas de formas diferentes; assim, o consumidor ressignifica e se apropria de 

bens, antes não disponíveis ou desconhecidos, originando as identidades híbridas. 

Dessa forma, o consumidor não passa a ser um sujeito passivo, e, sim, autônomo, 

capaz de construir novos modos de vida, por meio da construção da sua vida cotidiana 

e de sua identidade (CANCLINI, 1998). 

A escolha por remédios fitoterápicos e a procura pela medicina antroposófica e 

ou a medicina preventiva são exemplos de práticas de consumo que se contrapõem 

à racionalidade instrumental existente na gestão das instituições de saúde, gerando 

novas formas de interagir com o mundo e identidades locais. Ressalta-se que, para a 

medicina preventiva, a qualidade de vida é essencial para a prevenção de doenças 

(MOTA; KAMEL; BARTHOLO, [20-], implicando, assim, a prática de uma alimentação 

balanceada e de qualidade, o que torna o alimento o próprio remédio. 

Dessa maneira, no âmbito do consumo de alimentos, grupos de indivíduos 

buscam produzir o seu próprio alimento ou buscam empreendimentos que gerem seus 

negócios de forma colaborativa, em resposta às grandes indústrias alimentícias que, 

por procurarem apenas o lucro, passam a produzir produtos alimentares sem valor 

nutricional. Surgem grupos e comunidades que reinventam a sua identidade, ao 

desenvolverem, por exemplo, hortas orgânicas, sistemas agroflorestais, produção de 

                                                                 
9 Alvesson adota o seguinte conceito de cultura: “’Culture is then understood to be a system of common 
symbols and meanings. It provides ‘the shared rules governing cognitive and affective aspects of 
membership in an organization, and the means whereby they are shaped and expressed’ (KUNDA, 
1992, p. 8 apud ALVESSON, 2007, p. 3-4). Culture is not primarily ‘inside’ people’s heads, but 
somewhere ‘between’ the heads of a group of people where symbols and meanings are publicly 
expressed, e.g. in work group interactions, in board meetings but also in material objects.” (ALVESSON, 
2007, p. 3-4). 
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alimentos biodinâmicos e agricultura urbana. Muitas dessas formas de cultivar usam 

técnicas tradicionais de produção, que são hibridizadas com o avanço da tecnologia 

e da ciência. Esses modos de cultivo possuem suas origens nas lutas das 

comunidades tradicionais por soberania alimentar. 

Considerando o contexto do modelo secundário nos setores da saúde e da 

segurança alimentar, na Granjinha Escolar, as plantas úteis e medicinais foram 

cultivadas de forma orgânica e biodinâmica, exemplificando a agricultura urbana. A 

biodinâmica, desenvolvida por Steiner, em 1924, precedeu uma onda de métodos que, 

sem deixar de lado os avanços tecnológicos e científicos, valorizam as técnicas 

tradicionais de plantio. Desse movimento agroecológico, fazem parte a agricultura da 

fertilidade, desenvolvida na década de 1940, proposta por Howard, a agricultura 

orgânica, desenvolvida por Rodale, a agricultura holística e a permacultura, ambas 

surgidas na década de 1980 (AQUINO; ASSIS, 2007). 

Segundo os métodos agroecológicos, o solo deve ser manejado de maneira 

ecológica. As técnicas usadas no manejo ecológico têm como objetivo revigorar o 

equilíbrio do solo e de suas interações com o ecossistema. 

 
 
A agroecologia é terra, instrumento e alma da produção, onde se 
plantam novas sementes do saber e do conhecimento, onde enraíza 
o saber no ser e na terra; é o caldeirão onde se amalgamam saberes 
e conhecimentos, ciências, tecnologias e práticas, artes e ofícios no 
forjamento de um novo paradigma produtivo. (LEFF, 2002, p.37). 
 
 

Para o pesquisador e teólogo Henrique Leff (2002), a agroecologia representa 

a essência da produção de alimentos, sendo um processo de vir a ser uma nova 

percepção de mundo, na qual não são almejados somente os resultados, mas, sim, o 

diálogo de saberes. Como em uma alquimia, os múltiplos saberes hibridizam-se, 

constituindo não só uma técnica agrícola, mas também um modo de viver, uma nova 

política e uma nova sociedade, um novo paradigma emergente. Outro autor que 

considera os aspectos sociais, culturais e ecológicos na constituição do conceito de 

agroecologia é Altieri. 
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Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios 
agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e à 
avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a 
sociedade como um todo. Ela utiliza os agroecossistemas como 
unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional – genética, 
agronomia, edafologia – incluindo dimensões ecológicas, sociais e 
culturais. Uma abordagem agroecológica incentiva os pesquisadores 
a penetrarem no conhecimento e nas técnicas dos agricultores e a 
desenvolverem agroecossistemas com uma dependência mínima de 
insumos agroquímicos e energéticos externos (ALTIERI, 2004, p. 23). 

 
 

Desse modo, para Altieri, a agroecologia é uma ciência recente e 

interdisciplinar, cujo objeto de estudo central são os agroecossistemas, que são 

estudados com uma abordagem alternativa, por meio de métodos e técnicas 

multidisciplinares, empregados pela agronomia moderna para compreender os 

impactos das tecnologias sobre esses biossistemas. A agroecologia fundamenta-se 

em conceitos ecológicos a serem implantados em sistemas agrícolas, para que ocorra 

a reciclagem de nutrientes e de matéria orgânica em contexto local, não sendo 

necessária a produção dependente de empresas que negociam sementes, 

fertilizantes, inseticidas e agrotóxicos. 

Tanto Leff (2002) quanto Altieri (2004) consideram a agroecologia como uma 

nova perspectiva emergente em resposta aos problemas ambientais do século XXI. 

Altieri a caracteriza como uma nova abordagem, enquanto Leff, como um novo 

paradigma em construção. Ao apontá-la como paradigma, Leff ultrapassa o campo 

das ciências, lançando a agroecologia no viver e permeando o campo transdisciplinar 

do conceito. Nesse sentido, a concepção leffeiana dá à luz à integração entre 

ecologias, tecnologia e culturas. 

Considerando a transdisciplinaridade que envolve o desenvolvimento de uma 

Granjinha Escolar, o conceito mais coerente a ser usado nesta pesquisa é o apontado 

por Leff, que, de forma poética, caracterizou agroecologia. No entanto, o conceito de 

Altieri, por ser mais técnico, satisfaz às pesquisas que procuram soluções ecológicas 

para sistemas locais de produção alimentar. Assim, os dois conceitos se somam, ao 

serem colocados lado a lado, por trazerem em suas raízes as mesmas bases de 

ecologia, sociedade, cultura, sustentabilidade e Bem Viver. 

Quando se focaliza o caráter transdisciplinar da agroecologia, ela pode ser 

compreendida como arte-ciência; que envolve o homem integrado à natureza; que 
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evidencia as polaridades, sabedoria popular e conhecimento científico. A agroecologia 

manifesta também tecnologia e práticas tradicionais, não como opostos, mas, sim, 

como pertencentes a uma tríade, em que o elemento neutro que as interconecta busca 

formas hibridizadas de preservar a fertilidade do solo e de cultivar a terra em prol da 

cura do planeta, que representa a nossa própria cura. 

Em vista da segurança alimentar, os movimentos agroecológicos que adotam 

sistemas de cultivo como a agricultura biodinâmica, a agricultura da fertilidade, a 

agricultura orgânica, a agricultura holística e a permacultura vêm ganhando cada vez 

mais espaço em centros urbanos. Esses movimentos zelam pela diversidade e pela 

rotação de culturas, ao contrário da tendência homogeneizante da agroindústria. 

O sistema de cultivo monocultural pode causar o aumento das pragas, ao 

eliminar a diversidade de legumes e oleaginosas que contribuem para a nutrição e 

fertilidade do solo. À medida que a biotecnologia desenvolve a uniformidade em 

plantas, chamando-as de “variedades melhoradas” por possuírem a característica que 

levará a safra a ter uma maior valorização no mercado, a diversidade genética é 

diminuída. Essas variedades são mais vulneráveis a doenças e pragas. Isso significa 

que, se uma única planta melhorada desenvolver um desequilíbrio, todo o cultivo do 

qual essa planta faz parte pode ser comprometido, tornando toda a cultura suscetível 

a uma epidemia (SHIVA, 2003). 

A respeito da agricultura biodinâmica, Kathía Possa (2016) lembra a 

importância de se buscar um equilíbrio, por meio do conjunto constituído por uma 

trindade que unifica as dualidades. 

 
 

Há que se buscar sempre um equilíbrio em movimento, um equilíbrio 
dinâmico, pois o meio centraliza o ritmo dos opostos, o meio resolve o 
conflito dos opostos complementares, o meio é o elo que cria uma 
unidade, que unifica estes opostos: positivo e negativo, yang e yin ou 
masculino e feminino, vida e morte, dia e noite, o interior e o exterior, 
o inspirar e o expirar, verão e inverno, ordem e caos, céu e terra, luz e 
escuridão, ciência e espiritualidade e muitos outros. O ritmo do meio é 
o neutro, é a base para a expressão das polaridades, em que cada um 
é o contrário do outro e em que um se transforma no outro, mas juntos 
formam uma unidade na diversidade, formam uma harmonia cósmica. 
O caminho do meio é o equilíbrio. Ele também representa o impulso 
do Cristo (POSSA, 2016, p. 69). 

 
 



44 

 

Uma das derivações da agroecologia, a agricultura biodinâmica busca esse 

equilíbrio dinâmico. 

 
 

A agricultura biodinâmica quer ajudar os que lidam no campo a vencer 
a unilateralidade materialista na concepção da natureza, para que 
possam, cada qual por si, achar uma relação ético-espiritual com o 
solo, as plantas, os animais e com os coirmãos humanos. [...] A 
biodinâmica quer lembrar a todos os homens que a agricultura é o 
fundamento de toda cultura, que ela tem algo a ver com todos. [...] O 
ponto central da agricultura biodinâmica é o ser humano, que conclui 
a Criação a partir de suas intenções, baseadas numa verdadeira 
cognição da natureza (SIXEL, 2003, p.19). 

 
 

Para Sixel (2003), a agricultura biodinâmica, com base em uma ciência 

espiritual e vinculada à antroposofia, surgiu como alternativa à agricultura moderna, 

que possui apenas finalidade econômica. Nela, o ser humano manifesta o seu 

propósito, interagindo com a natureza de forma ética. Para cocriar os seus anseios, 

alia-se aos outros indivíduos que o cercam, assim como também aos animais, às 

plantas, ao solo e ao ambiente. 

Na apostila Introdução à agricultura biodinâmica (2018), material do curso 

oferecido pelo Instituto Open4Sustainability, a agricultura biodinâmica é caracterizada 

como: 

 
 

[...] um movimento agrícola globalmente reconhecido que envolve uma 
visão holística da natureza, que leva em conta as forças físicas, 
cósmicas e espirituais que trabalham ritmicamente no universo. Esta 
vê o solo como um organismo vivo, que atua como base para plantas, 
animais e pessoas saudáveis. A ideia de um organismo agrícola é 
promovida, tendo como objetivo ser uma entidade autossustentável 
que possa fornecer todas as suas necessidades. A utilização de 
adubos e métodos que construam a fertilidade natural, semelhante à 
agricultura orgânica, é um aspeto integral da Agricultura Biodinâmica. 
De igual modo, também rejeita a utilização de fertilizantes químicos, 
herbicidas, antibióticos e modificação genética. Através de estudo, 
conhecimentos e sua compreensão, as forças não físicas e energias 
que afetam a vida podem ser aproveitadas para a obtenção de 
melhores resultados. Os preparativos utilizados na biodinâmica são 
produzidos naturalmente e são usados para promover a atividade de 
certas forças dentro das plantas, dos animais e das pessoas. Estas 
preparações podem auxiliar o processo de construção da fertilidade e 
cura das terras degradadas. O conhecimento da astronomia é 
incentivado, e os calendários astronômicos de plantio mostram ciclos 
estelares e lunares, fornecendo informações que podem ser usadas 
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para descobrir os melhores dias para semear e realizar determinadas 
tarefas agrícolas, a fim de complementar as suas forças energéticas. 
(OPEN4SUSTAINABILITY, 2018, s./p).  
 

 

O método da agricultura biodinâmica foi elaborado, no princípio do século XX, 

por Rudolf Steiner10, sendo atualmente bem-aceito e difundido em todo o mundo. Esse 

método procura trabalhar em sintonia com a dinâmica da terra, interpretando o solo 

como um organismo complexo, que não está isolado dos demais processos vivos e 

forças de mudanças atuantes na terra. O solo é compreendido como um ser vivo, em 

que cada órgão trabalha em cooperação com os demais para que possa se sustentar 

e estabelecer o equilíbrio. Ao manter o equilíbrio do organismo, não é necessário 

recorrer a fatores externos que modificam a fertilidade natural, como fertilizantes 

químicos e agrotóxicos. Estes são “substituídos” por compostos naturais que auxiliam 

no desenvolvimento e no reativamento das forças vitais das plantas e dos animais 

(incluído o ser humano), ajudando também a restituir os solos degradados. 

As concepções de Sixel (2003) e as apresentadas pelo curso oferecido pela 

plataforma Open4sustainbility (2018) fundamentam a biodinâmica em uma ciência 

espiritual que trabalha a natureza de forma holística, evidenciando a importância de 

uma integração e de uma interdependência do solo, das plantas, dos animais e das 

pessoas. No entanto, Sixel focaliza sua atenção no ser humano, colocando a intenção 

deste como determinante nos processos relacionados ao cultivo. Essa intenção é fruto 

de saberes da consciência, adquiridos quando o sujeito experiencia e compreende a 

natureza. Já a concepção defendida na apostila Introdução à Biodinâmica (2018) 

enfatiza o solo como um indivíduo autossustentável. 

Embora os elementos destacados nas duas abordagens sejam diferentes, elas 

são complementares. Sixel coloca em pauta uma questão fundamental para esta 

dissertação, a autonomia do ser humano, com senso de responsabilidade pelas 

criações que suas escolhas autogeram. Essas escolhas, na agronomia biodinâmica, 

possuem como propósito superar a visão materialista da natureza emergente no 

mundo moderno.  

Outro fator fundamental para esta pesquisa é a forma de tratar o solo. Na 

agricultura biodinâmica, devem ser escolhidos métodos que contribuam para um solo 

                                                                 
10 Informação dada em curso on-line, Introdução à Agricultura Biodinâmica, oferecido pela 

Open4sustainbility, em janeiro de 2018. 
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saudável, uma vez que ele não é apenas um recurso a ser exaurido, para produzir 

alimentos a serem comercializados. É, na verdade, um organismo vivo, um 

ecossistema complexo, o sustento da saúde das plantas e das pessoas. Dessa forma, 

tal conceito foi empregado durante o desenvolvimento da Granjinha Escolar na Escola 

Municipal João Pio, pelo fato de contribuir para a manutenção de um solo saudável, 

resultando em alimentos saudáveis e na elevação do padrão de vida das crianças. 

O curso da Open4sustentability exemplifica outra escolha incentivada na 

agronomia biodinâmica, para que a “unilateralidade materialista na concepção da 

natureza” (SIXEL, 2003) seja vencida, recomendando o plantio seguindo ciclos 

estelares e lunares. Embora a conceituação de Sixel não englobe e sintetize 

diretamente essas possibilidades de escolhas, sendo sucinta, é capaz de, em poucas 

palavras, demonstrar toda a complexidade que requer a agricultura biodinâmica, por 

se tratar de um método holístico. 

Assim, a agricultura biodinâmica, na qual as pessoas usam seu livre arbítrio 

para realizarem escolhas mais conscientes, fundamentadas na ética universal do ser 

humano quanto aos métodos agrícolas a serem empregados, embasou esta pesquisa. 

Esses métodos abrangem toda a complexidade holística da natureza, ao 

considerarem a necessidade de se trabalhar em conexão com os ritmos e os 

processos do cosmos, uma vez que suas forças e energias influenciam as plantas e 

os animais. Ao sincronizar as forças físicas, espirituais e cósmicas atuantes na Terra, 

os alimentos cultivados à luz da biodinâmica conseguem atingir o seu máximo valor 

nutritivo, e o cultivo também se torna autossustentável. Dessa maneira, a biodinâmica 

constitui não somente uma forma de cultivar, mas também promove a sustentabilidade 

e a segurança alimentar, além de lidar e preservar a memória e os saberes das 

tradições culturais. 

As monoculturas e as formas de produzir sem respeito ao meio ambiente 

trazem insegurança tanto em relação à qualidade do que é produzido quanto sobre 

até quando a Terra poderá sustentar formas tão agressivas de cultivos. Esses modos 

de produção, visando somente ao lucro, substituíram os animais pelos fertilizantes 

químicos. A contribuição dos animais para o fornecimento de fertilizantes orgânicos 

para o solo, consequentemente, é ignorada. Espécies contribuintes para o equilíbrio 

ecológico, como insetos que fazem a polinização e o controle biológico de outros 
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insetos e micro-organismos importantes por manter um solo saudável, são dizimadas 

pelos agrotóxicos. 

Por ser realidade no século XXI, um outro ponto que merece ser considerado é 

a questão da segurança alimentar, da fome e da pobreza em centros urbanos. Uma 

das práticas que pode ajudar a minimizar essa problemática é a agricultura urbana. 

Os pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

Adriana Aquino e Renato de Assis, mostram que uma agricultura com fundamentos 

da agroecologia é capaz de “oferecer instrumental tecnológico adequado para a 

agricultura urbana” (AQUINO; ASSIS, 2007, p.137). O Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento brasileiro define agricultura urbana: 

 
 

A definição de agricultura urbana refere-se à localização dos espaços 
dentro e ao redor das cidades ou áreas urbanas. A área intraurbana 
refere-se a todos os espaços dentro das cidades que podem ter algum 
tipo de atividade agrícola. Podem ser áreas individuais ou coletivas ou 
ainda áreas públicas dentro e entre os contornos das cidades, 
incluindo as vias públicas, praças, parques e áreas ociosas como lotes 
e terrenos baldios. A área periurbana é mais complexa quanto à 
definição de sua localização. Deve estar próxima à cidade, mas o limite 
pode variar de 10 a 90 km, dependendo do desenvolvimento da 
infraestrutura de estradas e dos custos de transporte (MACHADO; 
MACHADO, 2002, p. 12). 

 
 

Dessa forma, os locais destinados ao cultivo de alimentos, sejam cereais, 

grãos, legumes ou hortaliças, nas cidades ou nas redondezas das cidades, são 

exemplos da prática da agricultura urbana. 

Alain Santandreu e Ivana Lovo (2007) consideram Agricultura Urbana e 

Periurbana (AUP) não só a produção agrícola em áreas urbanas, mas também a 

criação de animais, seja para atividade econômica ou hobbies. No entanto, essas 

atividades devem cooperar para que as cidades se tornem sustentáveis e zelar pelos 

saberes da população local, aliados ao uso de tecnologias com responsabilidade, de 

modo que o padrão de qualidade de vida dos habitantes da área urbana seja elevado. 

Assim, os autores lembram a complexidade da atividade de agricultura urbana, 

apresentando o seu caráter multidimensional e multifuncional: 

 
 



48 

 

A AUP é um conceito multidimensional que inclui a produção, a 
transformação e a prestação de serviços, de forma segura, para gerar 
produtos agrícolas (hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais, 
cultivados ou advindos do agroextrativismo, etc.) e pecuários (animais 
de pequeno, médio e grande porte) voltados ao autoconsumo, trocas 
e doações ou comercialização, (re) aproveitando-se, de forma 
eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais (solo, água, 
resíduos, mão de obra , saberes etc.). Essas atividades podem ser 
praticadas nos espaços intraurbanos, urbanos ou periurbanos, 
estando vinculadas às dinâmicas urbanas ou das regiões 
metropolitanas e articuladas com a gestão territorial e ambiental das 
cidades. Essas atividades devem pautar-se pelo respeito aos saberes 
e conhecimentos locais, pela promoção da equidade de gênero 
através do uso de tecnologias apropriadas e processos participativos, 
promovendo a gestão urbana social e ambiental das cidades, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população 
urbana e para a sustentabilidade das cidades (SANTANDREU; LOVO, 
2007, p. 5). 

 
 

Portanto, a percepção de multifuncionalidade da AUP considera seu potencial 

para promover cidades produtivas e ecológicas que respeitam a diversidade social e 

cultural e que promovem a segurança alimentar e nutricional. Embora ambas 

abordagens considerem a variável localização como critério de definição da atividade 

da agricultura urbana, diferem-se não só por Santandreu e Lovo incluírem a atividade 

pecuária, mas também por não se limitarem ao espaço geográfico, considerando 

também os aspectos ambientais, sociais, políticos, éticos e econômicos. 

O pesquisador francês Santandreu e a pesquisadora brasileira Ivana Lovo 

abarcam a complexidade da agricultura integrada ao sistema urbano, considerando o 

seu aspecto sustentável nas três áreas da sustentabilidade: social, ambiental e 

econômica. Por isso, o conceito é capaz de dialogar com as questões relacionadas às 

urbanidades e à sustentabilidade, presentes nesta pesquisa. 

Dessa forma, quando se trata de agricultura urbana neste trabalho, tal conceito 

é compreendido como atividade destinada ao cultivo e à criação de animais, em 

espaços introduzidos na área urbana ou suburbana que se relacionam com a cidade, 

ao perpetuar saberes integralizados ao desenvolvimento econômico, contribuindo, 

assim, com o combate à pobreza e com a segurança alimentar e nutricional. Além 

disso, a agricultura urbana é baseada na cooperação familiar e na produção em 

pequena escala, busca formas alternativas e sustentáveis para gerir o território urbano 

e periurbano e pauta-se no respeito e no reconhecimento das diversidades sociais e 

culturais. 
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Sendo assim, o objeto de estudo desta pesquisa, a experiência da Granjinha 

Escolar na Escola Municipal João Pio, corresponde a um caso de agricultura urbana, 

que usa métodos de cultivo da agricultura biodinâmica, sendo desenvolvida junto aos 

educandos, com a perspectiva da metodologia freiriana de ensino. 
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2 CULTIVANDO O DIÁLOGO 

 

Para o educador Paulo Freire (2019), a comunicação dialógica é capaz de 

libertar os sujeitos, devido ao caráter transgressor da educação. Entretanto, o 

verdadeiro diálogo apenas se concretiza quando a singularidade de cada indivíduo é 

respeitada. Cada ser carrega consigo as suas próprias verdades, oriundas das 

experiências vividas ao longo de sua história de vida, da reflexão crítica de suas 

vivências. Quando o sujeito se expressa, seu mundo é objetivado e exposto para os 

outros. Como em uma rede ou rizoma, linhas de forças geradoras de experiências se 

entrecruzam com linhas de outros indivíduos. Esse entrelaçar é o encontro de algo 

em comum, próximo, não necessariamente concordante, mas, impreterivelmente, 

respeitoso para que haja comunicação. Dessa forma, o diálogo crítico é uma 

cooperação entre os indivíduos que, em conjunto, criam e recriam, de forma crítica, o 

seu mundo. 

Quando a pedagogia utiliza a comunicação dialógica como princípio de todo 

método pedagógico, ela passa a produzir e a reproduzir os processos dialéticos da 

própria historicização. Logo, o diálogo não é um produto histórico e, sim, um processo 

de humanização do mundo, no qual, em comunhão, os sujeitos cooperam uns com os 

outros, fazendo com que a tomada de consciência seja um caminho para a prática da 

liberdade. Essa práxis dos valores éticos universais do ser humano por homens e 

mulheres atravessa o campo de forças atuantes na antropologia, estabelecendo um 

diálogo inter/transdisciplinar com a pedagogia. 

Durante o processo de execução da Granjinha Escolar, após cada prática, os 

conteúdos programáticos foram pensados e repensados, de forma crítica, e 

selecionados, a partir dos objetivos e das indagações surgidos a cada encontro, de 

acordo com as curiosidades de todos os participantes do processo. Dessa maneira, o 

papel do educador foi o de orientar e auxiliar na busca de meios, de ambientes e de 

pessoas que pudessem instruir, sanar dúvidas ou a curiosidade que originou todo o 

processo de investigação. Essa dinâmica configurou um verdadeiro processo de 

pesquisa, com a formação permanente do pesquisador (FREIRE, 2019). 

A relação dos educandos uns com os outros e com o ambiente que os cerca 

faz com que ocorra o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Os saberes 

adquiridos desse processo permanente, cuja engrenagem é a curiosidade, foram 
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sendo revelados durante a realização das atividades da Granjinha. Tais práticas, por 

sua vez, geravam novas dúvidas, norteando a seleção de conteúdos e teoria/prática 

a serem trabalhados. Por conseguinte, ao compor as aulas com base no respeito aos 

saberes do outro e no diálogo, o aprendizado deixou de ter como propósito a 

transferência de conhecimento e a mera adaptação às normas vigentes, passando a 

ser transgressor da realidade, nela interferindo diretamente. Tudo isso traz a 

esperança de que mudar é possível (FREIRE, 2019). 

Uma das exigências ao desenvolvimento escolar, segundo o método libertador 

de Paulo Freire (2019), é a inconclusão do ser, o qual reflete o processo permanente 

de educar e se educar, de aprender educando e educar aprendendo. A partir dessa 

inconclusão, não estando acabado o transcurso histórico da conscientização, do vir a 

ser, a mudança se torna possível. Para Freire, quando aceita e compreende o seu 

movimento contínuo de formação, o homem não só se harmoniza com o mundo, mas 

também (re)significa o ambiente à sua volta. Assim, essa consciência origina 

processos históricos plurais, despertando a semente da esperança em cada ser. 

 
 

A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição se, 
inacabado e consciente do inacabamento, primeiro, o ser humano não 
se inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar de um 
movimento constante de busca e, segundo, se buscasse sem 
esperança. (FREIRE, 2019, p. 70). 

 
 

Esse movimento constante de busca é movido pela curiosidade. No processo 

de construção da Granjinha, as curiosidades mais marcantes foram registradas 

durante as atividades na escola. Para cada objeto ou fato gerador da incógnita, 

buscou-se uma razão, demonstrando, assim, ao educando, a possibilidade de 

analisar, de avaliar, de escolher, de optar. Com as decisões tomadas, a autonomia 

dos educandos foi sendo construída, eles foram percebendo-se como responsáveis 

por suas próprias escolhas (FREIRE, 2019). 

A troca entre pesquisadora, educandos e seus familiares interferiu no 

desenvolvimento da Granjinha e do lixo gerado durante a merenda. Assim, os novos 

hábitos adquiridos pelos educandos foram problematizados e considerados à medida 

que a pesquisa foi realizada. O desenvolvimento dos canteiros, considerado como 

campo de força, articulado e conectado com outras linhas existentes no universo do 
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educando, foi construído paralelamente à execução do projeto. Esse processo foi 

observado, por meio do método da cartografia, e registrado, em um diário de campo, 

destacando novas formas de perceber e de pensar o ambiente e também os sujeitos, 

fatores influentes para elevação do padrão de qualidade de vida. 

Para expandir a concepção de uma educação dialógica e transformadora 

proposta por Paulo Freire, esta pesquisa amparou-se numa visão holística da 

biodinâmica e sua natureza transdisciplinar. Assim, a Granjinha Escolar, elaborada 

com uma perspectiva da educomunicação, em conjunto com os educandos da Escola 

Municipal João Pio, é um espaço de educação transdisciplinar.  

Nicolescu (1999) destaca a importância da construção colaborativa do saber, 

para que o processo de inserção de uma educação libertária e de uma cultura 

transdisciplinar sejam efetivados de modo concreto. Na educação transdisciplinar, o 

tempo de lazer se torna o tempo de aprender, e o tempo de aprendizagem se torna o 

tempo de lazer, fazendo com que o educando construa uma percepção da realidade 

não somente por meio da observação e da inteligência analítica, mas também pelo 

corpo e pelo sentimento. Os estudantes, então, compreendem os saberes de forma 

holística, bem como o porquê de sua existência. 

A educação transdisciplinar é, segundo o autor, uma educação integral do 

homem e aborda, de forma ética, todos os aspectos do ser humano. Tendo como base 

os valores universais do indivíduo, traz a esperança, a confiança e a possibilidade das 

tensões econômicas, culturais e espirituais, existentes no momento presente, serem 

dissipadas. Essa nova forma de aprender contempla os quatro pilares da educação, 

apontados pela Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI11: 

“aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a 

ser” (NICOLESCU, 1999, p. 132). 

Concomitantemente à construção dos canteiros, diversas habilidades 

transdisciplinares foram trabalhadas, por exemplo: planejar e calcular a área de cada 

                                                                 
11 Em 1999, sob a coordenação de Jacques Delors, A Comissão Internacional sobre a Educação para 
o Século XXI elaborou o seu relatório, que foi publicado em forma de livro: Educação: um tesouro a 
descobrir, no qual foi proposto uma educação fundamentada nas quatro formas de aprender: aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a ser. “A Comissão Internacional 
sobre a Educação para o Século XXI foi criada oficialmente no início de 1993. Financiada pela UNESCO 
e dispondo de um secretariado posto à sua disposição por esta Organização, a Comissão pôde tirar 
partido dos preciosos recursos de que dispõe a UNESCO e da sua experiência internacional, assim 
como de um impressionante acervo de informações; no entanto, ela empreendeu seus trabalhos e 
elaborou suas recomendações com toda a independência” (DELORS, 2010, p. 39). 
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canteiro, a distância entre eles, a distância entre as covas e a proporção do número 

de covas para o número de sementes, além das variáveis que atuam no 

desenvolvimento das plantas. Dentre estas, estão as características do solo, o clima, 

a incidência solar, a água, os insetos e os micro-organismos que habitam o ambiente. 

Também estão as estações do ano, as fases da lua, a beleza da natureza e a simetria 

das flores, bem como as plantas nativas e suas virtudes. Essas habilidades são 

observadas e experienciadas, ao vivenciar a natureza, de forma curiosa. 

Assim sendo, se a Granjinha Escolar é considerada uma vivência 

educomunicativa, em que há o diálogo de forma transdisciplinar, ela também pode ser 

entendida como um ecossistema educativo. Um dos pioneiros da construção do 

conceito de ecossistema comunicativo foi Jesus Martín-Barbero (2000). Para o 

estudioso, um ecossistema comunicativo é tão fundamental quanto o ecossistema 

ambiental. 

 
 

A primeira manifestação e materialização do ecossistema 
comunicativo é a relação com as novas tecnologias – desde o cartão 
que substitui ou dá acesso ao dinheiro, até as grandes avenidas da 
Internet – com sensibilidades novas, muito mais claramente visíveis 
entre os mais jovens. [...] Trata-se de uma experiência cultural nova, 
ou, como chamou Walter Benjamin, um sensorium. Novos modos de 
perceber e de sentir, uma nova sensibilidade que, em muitos aspectos, 
se choca e rompe com o sensorium dos adultos. [...] é a dinâmica da 
comunicação, liga-se ao âmbito dos grandes meios, ultrapassando-os, 
porém ela se concretiza com o surgimento de um ambiente 
educacional difuso e descentrado, no qual estamos imersos. Um 
ambiente de informação e de conhecimentos múltiplos, não centrado 
em relação ao sistema educativo que ainda nos rege e que tem muito 
claros seus dois centros: a escola e o livro.  [...] E é aí que se situa a 
segunda dinâmica que configura o ecossistema comunicativo no qual 
estamos imersos: o saber é disperso e fragmentado e pode circular 
fora dos lugares sagrados, nos quais antes estava circunscrito e longe 
das figuras sociais que antes o administravam. (MARTÍN-BARBERO, 
2000, p. 54-55). 

 
 

Para o filósofo, o ecossistema comunicativo se configura nas relações culturais 

em que as novas tecnologias responsáveis pelo acesso à informação estão presentes, 

configurando uma nova dinâmica da comunicação. As mídias e as tecnologias da 

informação geram a ruptura com a forma tradicional de ensino, em que apenas 

determinadas “figuras sociais” eram capazes de transmitir conhecimento. Esse 

sistema educacional descentralizado possibilita o compartilhamento do saber pela via 
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da participação, da ação colaborativa e da divisão da responsabilidade na construção, 

na manutenção e na consolidação do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, a 

escola deixa de ser o único lugar de legitimação do saber. 

Por sua vez, o comunicador brasileiro Ismar de Oliveira Soares (2011) atuou 

de forma decisiva para a construção e o registro da plataforma conceitual relacionada 

à educomunicação. Especificamente ao sistematizar o conceito de educomunicação, 

Soares ressignifica a contribuição teórica de Martín-Barbero, aplicando-a a uma rede 

de pessoas integradas em movimento, em determinado espaço. 

 
 

[...] preferimos usar o termo ecossistema comunicativo como uma 
figura de linguagem para nomear um ideal de relações, construído 
coletivamente em dado espaço, em decorrência de uma decisão 
estratégica de favorecer o diálogo social. (SOARES, 2011, p. 44). 

 
  

Assim, para Soares, o ecossistema comunicativo é planejado em cooperação 

com todos os participantes, para que a meta de criar um ambiente centrado no diálogo 

possa ser realizada. Ambos os autores concordam que o ecossistema comunicativo é 

uma rede de relações tecida pela comunicação. No entanto, Martín-Barbero dá ênfase 

à tecnologia da informação, o que faz com que seja criada a característica mais 

relevante de um ecossistema comunicativo: a descentralização dos saberes. Já para 

Soares, o conceito de ecossistema comunicativo privilegia o ambiente em que o 

diálogo social e o Bem Viver estejam atuantes. 

Porque entendemos a Granjinha Escolar como um ecossistema comunicativo, 

endossamos, neste trabalho, a abordagem de Ismar Soares (2011). Sob essa ótica, 

um ecossistema comunicativo pode ser compreendido como um espaço educacional, 

no qual todos os contribuintes da teia de relações cooperam mutuamente para as 

trocas e a construção de conhecimento. Nesta pesquisa, esse ambiente educacional 

é a Granjinha Escolar, uma vez que hortas, jardins e canteiros não só fazem com que 

os seus edificadores se comuniquem, trocando experiências entre si, mas também 

possibilitam que essa comunicação seja realizada com o ambiente e a natureza. 

Para Magalhães (2019), a educação realizada em um ecossistema 

comunicativo, criado e fortalecido por meio da educomunicação, é um espaço de 

diálogo e cidadania, sendo assim capaz de contribuir para a resolução das 

dificuldades que atualmente assolam o sistema educacional. No entanto, para que 
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essas dificuldades sejam superadas e a educação se torne de fato um espaço em que 

a cidadania esteja presente e o fluxo de informações flua de forma democrática, é 

preciso entender a existência de vários ecossistemas comunicativos no processo de 

ensino-aprendizagem e promover o diálogo entre eles. Assim, a cidadania passa a 

atuar não só localmente, mas surge também um consenso de cidadania global. 

Em 2016, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), em texto intitulado Educação para cidadania global, considerou a 

educação para uma cidadania global como um de seus três propósitos para o setor. 

 
 

A cidadania global refere-se ao sentimento de pertencer a uma 
comunidade mais ampla e uma humanidade comum. Ela enfatiza a 
interdependência e a interconexão política, econômica, social e 
cultural entre os níveis local, nacional e global. (UNESCO, 2016, p. 
14). 

 
 

Reconhecer-se e ser cidadão global significa sentir-se integrado a um todo, 

compreendendo-se como parte da humanidade universal. Ao mesmo tempo, 

pressupõe a percepção da dinâmica entre a dimensão local, nacional e global, 

entendendo como elas se articulam e manifestam as diversas características que as 

compõem. 

Moacir Gadotti (1998, p. 7) chama a cidadania global de cidadania planetária. 

 
 

Não se pode falar em cidadania planetária ou global sem uma efetiva 
cidadania na esfera local e nacional. Uma cidadania planetária é por 
essência uma cidadania integral, portanto uma cidadania ativa e plena 
não apenas nos direitos sociais, políticos, culturais e institucionais, 
mas também econômico-financeiros. A cidadania planetária implica 
também na existência de uma democracia planetária. Portanto, ao 
contrário do que sustentam os neoliberais, estamos muito longe de 
uma efetiva cidadania planetária. Ela ainda permanece como projeto 
humano, inalcançável se for limitada apenas ao desenvolvimento 
tecnológico. Ela precisa fazer parte do próprio projeto da humanidade 
como um todo. Ela não será uma mera consequência ou um 
subproduto da tecnologia ou da globalização econômica. (GADOTTI, 
1998, p. 7). 

 
 

A cidadania global, para Gadotti, é um projeto impossível de ser realizado se 

for interpretado como consequência da tecnologia. Para que seja concretizado, é 

impreterível a participação atuante e frequente de cidadãos conscientes de seus 
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direitos e de suas responsabilidades nas esferas: social, política, cultural, institucional 

e econômica, no âmbito local e nacional. 

Sendo assim, é possível observar que, tanto na concepção de Gadotti (1998) 

como no texto da UNESCO, não apenas o local é colocado como nível de atuação da 

cidadania, mas também o nacional. As duas abordagens também estão de acordo que 

a cidadania deve se manifestar não só nas esferas de âmbito social, política e cultural, 

mas também na econômica. No entanto, apesar de Gadotti chamar a cidadania 

planetária também de global, não menciona a necessidade de ser efetiva também em 

nível global, como destacado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura. 

Há outra divergência relevante nas concepções de cidadania global 

apresentadas. Para Gadotti (1998), o conceito é um projeto ainda a ser desenvolvido 

pela sociedade. Portanto, para que seja efetivado, são necessárias mudanças nos 

paradigmas modernos. Já a UNESCO caracteriza a cidadania global como um 

“sentimento de pertencer”. Pertencendo ao plano dos sentimentos, a cidadania global 

já existe. Tomará forma quando um indivíduo passar pela experiência de ter a 

sensação de “pertencer a uma comunidade mais ampla”, compreendendo, então, o 

pertencer a uma “humanidade comum” e, com isso, saindo do plano das averiguações 

sobre o futuro e se manifestando no momento presente. 

Embora o conceito apresentado por Moacir Gadotti (1998) seja importante para 

a compreensão de cidadania global, ele se encontra ultrapassado, pois já há 

evidências da existência ativa de uma cidadania global e do desenvolvimento de 

projetos, no espaço educacional, que promovem uma cidadania planetária ou global. 

Um exemplo disso é o desenvolvimento de Granjinhas Escolares em cursos rurais, 

desde a década de 1950. 

Resumidamente, pode-se compreender cidadania planetária como consciência 

e aplicação dos direitos e das responsabilidades enquanto habitante da terra. Assim 

como os valores, tais direitos e deveres são os mesmos em toda a humanidade. A 

cidadania planetária constitui, dessa forma, uma compreensão, um sentimento e uma 

atuação nas esferas regionais, locais, nacionais e globais de uma cultura de paz em 

rede. 

As lutas relacionadas à segurança alimentar exemplificam uma forma de 

promoção da cidadania global. A produção adotada pelo agronegócio faz com que a 



57 

 

rede existente em comunidades seja desfeita, desintegrando os ecossistemas 

comunicativos existentes nas ocupações tradicionais e fragilizando a economia de 

subsistência. A insegurança alimentar se desdobra, por conseguinte, em insegurança 

política e econômica (LEFF, 2015; SHIVA, 2003). 

Durante a colonização da América, o mecanismo de controle adotado pelas 

colônias foi a violência física; na modernidade, esse mecanismo passou a representar 

a perda da soberania alimentar da população. O agronegócio faz com que a lavoura 

seja dependente de insumos agrícolas ao tornar o solo um sistema morto, incapaz de 

se nutrir (GLIESSMAN, 2005; SHIVA, 2003). Consequentemente, a produção de 

alimentos fica subordinada às grandes indústrias, fornecedoras tanto de sementes 

patenteadas quanto de aditivos químicos para sua produção. Abre-se um ciclo vicioso, 

pois a vida é transformada em mercadoria, ou seja, as plantas oriundas dessas 

sementes são incapazes de se reproduzirem, de crescerem e de germinarem 

sozinhas, sem os produtos químicos fornecidos pelas mesmas empresas “donas” das 

sementes (SHIVA, 2003). 

Segundo os princípios da cidadania global e do Bem Viver, todos são 

pertencentes a uma só humanidade. Assim sendo, é necessária a existência de justiça 

ambiental e social para com os povos tradicionais, valorizando os seus saberes 

quanto às técnicas e às tecnologias de cultivo, ao invés de considerá-los primitivos, 

maneira como são caracterizados pelos paradigmas científicos da modernidade 

(ACOSTA, 2016; LEFF, 2015; SHIVA, 2003). Dessa forma, os sistemas de trocas, o 

compartilhamento e o cultivo da terra das comunidades, verdadeiros ecossistemas 

comunicativos, devem ser preservados e difundidos para que a humanidade 

permaneça soberana quanto à sua alimentação. 

Assim, a hipótese desta pesquisa foi que o desenvolvimento da Granjinha 

Escolar, na Escola Municipal João Pio, pudesse promover a cidadania planetária, por 

meio do ecossistema comunicativo estruturado pela horta escolar. Essa hortinha foi 

trabalhada segundo as perspectivas das pessoas da comunidade, que são referências 

para os alunos. Portanto, por se configurar um espaço comunitário, a promoção de 

hortas urbanas nas escolas é apresentada como dispositivo educomunicativo e 

experiência agroecológica capazes de promover o Bem Viver (ACOSTA, 2016, p.15). 

Esses espaços comunitários, chamados aqui de ecossistemas comunicativos, são, de 

acordo com Acosta (2016), essenciais para que se possa ocorrer um processo de 
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desenvolvimento da cidadania individual e coletivamente. Acredita-se que só assim o 

Bem Viver terá oportunidade de ser consolidar na sociedade atual. 

 
 

Com sua proposta de harmonia com a Natureza, reciprocidade, 
relacionalidade, complementariedade e solidariedade entre indivíduos 
e comunidades, com sua oposição ao conceito de acumulação 
perpétua, com seu regresso a valores de uso, o Bem Viver, uma ideia 
em construção, livre de preconceitos, abre as portas para a formulação 
de visões alternativas de vida. [...] O Bem Viver é uma filosofia de vida 
que abre as portas para a construção de um projeto emancipador. Um 
projeto que, ao haver somado histórias de lutas, de resistência e de 
propostas de mudança, e ao nutrir-se de experiências locais, a que 
deverão somar-se contribuições como ponto de partida para 
estabelecer democraticamente sociedades sustentáveis. (ACOSTA, 
2016, p. 33-39). 

 
 

Assim, o conceito de Bem Viver ainda não pode ser concluído pelo fato de estar 

em permanente construção e reconstrução. Esse termo tem sua origem em línguas 

indígenas da região amazônica e andina, como os dialetos kíchwa (sumak kawsay), 

aymara (suma qamaña), guarani (nhandereko). Portanto, mais do que um conceito, é 

uma forma de viver que carrega consigo a percepção de mundo desses povos 

indígenas e grupos marginalizados por processos histórico-sociais. Por esses povos 

também terem sido explorados e excluídos, o Bem Viver propõe a descolonização do 

pensamento científico, da política, da economia e da cultura. 

Segundo Floresmilo Simbaña (apud ACOSTA, 2016), para governos socialistas 

e estadistas, o Bem Viver é interpretado como 

 
 

[...] acesso a serviços. Quanto mais se investe em saúde, educação, 
obras públicas e serviços sociais – opina o governo –, mais se 
aproxima do sumak kawsay. Tudo sem colocar em questão o modelo 
econômico. Assim, não importa que se afete a natureza ou que não se 
mude substancialmente as relações capital-trabalho. Para o 
Executivo, trata-se de aumentar a renda (pela venda de recursos 
naturais ou via impostos) e logo redistribuí-la mais equitativamente 
(SIMBAÑA apud ACOSTA, 2016, p. 92). 
 
 

As interpretações que priorizam o Bem Viver como gestão político-estatal 

ignoram a sua origem em culturas tradicionais, desconsiderando também as lutas de 

povos indígenas, quilombolas e núcleos produtores rurais familiares. Assim, não se 

posicionam quanto aos problemas ambientais, relacionados ao extrativismo, à 
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segurança alimentar e à biodiversidade, apoiando a megamineração e as 

monoculturas, tanto agrícolas como culturais. Por isso, a concepção adotada neste 

trabalho vai ao encontro do conceito de Bem Viver proposto por Acosta (2016), que é 

compreendido como conceito holístico, inacabado, em processo de vir a ser 

construído. É o conjunto de ideias e modos de se viver, no qual o ser está em 

sincronicidade com o meio, vivendo em harmonia e compreendendo as leis naturais 

em equidade com as polarizações e em equilíbrio com o cosmos por se perceber como 

constituinte da natureza. 

Ao considerar o humano como parte da natureza, o indivíduo e a coletividade 

vivem harmoniosamente. Essa harmonia do Bem Viver permite que o indivíduo tenha 

a experiência de viver em comunhão/coletividade global e, com isso, compreenda a 

existência de uma "humanidade comum" (UNESCO, 2016, p.14), assumindo-se, 

então, como cidadão global. Ao tomar tal posição, o indivíduo passa a reivindicar seus 

direitos, e o Bem Viver, como proposto por Acosta, torna-se uma vivência na qual as 

pessoas organizam-se “para recuperar e assumir o controle das próprias vidas” 

(ACOSTA, 2016, p. 27).  

À vista disso, assumir o controle das próprias vidas implica a soberania de 

decidir como, o quê e para quem produzir, ou seja, o direito de escolher técnicas de 

cultivar alimentos que respeitem os direitos da natureza e a autonomia de consumir 

alimentos produzidos de forma respeitosa. E a tríade de conceitos agroecologia, 

agricultura biodinâmica e agricultura urbana, que foram a base da pesquisa, 

representam formas de cultivar a terra, de modo a considerar os direitos da natureza 

como garantia de segurança alimentar e nutricional. E os conceitos de ecossistema 

comunicativo, cidadania global e Bem Viver são formas de promover a segurança 

alimentar. Por esses motivos, todo esse referencial foi a base conceitual deste estudo. 

Segurança alimentar e soberania alimentar representam uma das lutas que os 

povos tradicionais vêm enfrentando com a emergência do modelo secundário12 

(FREYER, 1965; LEFF, 2015; SHIVA; 2003). Além disso, são pontos essenciais a 

serem discutidos para que possamos viver em harmonia, o Bem Viver de cada dia. 

 
 

                                                                 
12Conforme foi registrado na página 18 deste texto. 
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A segurança alimentar e nutricional, enquanto estratégia ou conjunto 
de ações, deve ser intersetorial e participativa, e consiste na 
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 
o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis. O modelo de produção e consumo de alimentos é 
fundamental para garantia de segurança alimentar e nutricional, pois, 
para além da fome, há insegurança alimentar e nutricional sempre que 
se produz alimentos sem respeito ao meio ambiente, com uso de 
agrotóxicos que afetam a saúde de trabalhadores/as e 
consumidores/as, sem respeito ao princípio da precaução, ou, ainda, 
quando há ações, incluindo publicidade, que conduzem ao consumo 
de alimentos que fazem mal a saúde ou que induzem ao 
distanciamento de hábitos tradicionais de alimentação. [...] A 
soberania alimentar é um princípio crucial para a garantia de 
segurança alimentar e nutricional e diz respeito ao direito dos povos 
de definirem as políticas, com autonomia sobre o que produzir, para 
quem produzir e em que condições produzir. Soberania alimentar 
significa garantir a soberania dos agricultores e agricultoras, 
extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, sobre sua 
cultura e sobre os bens da natureza. (MACHADO, 2017, s./p)13 

 
 

Ignorar os saberes de comunidades tradicionais para cura e prevenção de 

doenças também é uma forma de não promover a segurança alimentar e nutricional 

e, consequentemente, o Bem Viver. Nas comunidades tradicionais, há milhares de 

anos, as essências das plantas são usadas para curar enfermidades, exemplos são 

os indígenas e os quilombolas que passam seus conhecimentos de geração a 

geração. No entanto, com a emergência do positivismo nas ciências, a disciplinaridade 

do saber e a crença do método científico ser superior aos saberes populares, presente 

nos paradigmas adjuntos da globalização, o conhecimento das comunidades 

tradicionais começou a ser reprimido, sendo caracterizado como misticista.  

Dessa forma, o uso tradicional de plantas medicinais passou a ser visto como 

ineficiente diante de medicamentos à base de drogas sintéticas. A expansão da 

indústria farmacêutica e a miscigenação de culturas no território brasileiro também 

contribuíram para o esquecimento do uso de plantas medicinais (BRANDÃO et. al.; 

2010). 

                                                                 
13MACHADO, R. L. Segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar. Portal do Planalto. 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/consea/acesso-a-informacao/institucional/conceitos> Acesso em: 29 jan. 
2020. 
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Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, com o encarecimento dos 

remédios alopáticos e a elevação dos efeitos colaterais (GADELHA, et al.; 2013), além 

do aumento e do agravamento das doenças, o uso das plantas medicinais voltou a 

ser interpretado como benéfico e, por isso, divulgado e incentivado. Os antibióticos 

desenvolvidos durante a guerra nunca chegaram a solucionar as enfermidades da 

maior parte dos indivíduos, uma vez que 80% da população sequer possui acesso à 

assistência médica, seja por determinação geográfica ou socioeconômica (VEIGA 

JUNIOR, 2008). 

Segundo Henrique Leff (2001), novas doenças e epidemias estão se 

propagando no mundo moderno devido à degradação ambiental. 

 
 

[Essas doenças são] provocadas pelas inadequadas condições de 
saneamento em que vivem as populações, mas também pelos 
inadequados serviços médicos de que a sociedade dispõe e pela falta 
de sistemas preventivos e de atenção prioritária pela saúde da 
população. As condições sociais que afetam a gênese e a solução das 
doenças está piorando, justamente no momento em que a medicina 
segue uma orientação curadora e que as políticas neoliberais tendem 
a mercantilizar tudo, inclusive o corpo humano e as práticas médicas, 
ao sujeitá-las à lógica da produtividade e do lucro econômico. A saúde 
ambiental vem, portanto, apresentar um desafio ao impacto da cultura 
de nosso tempo na produção de doenças e nas práticas da medicina. 
(LEFF, 2001, p. 311). 
 
 

Ante a mercantilização do corpo e as práticas individualizadas da medicina, as 

artes tradicionais de curar estão voltando ao uso, assim, as “terapias alternativas são 

as principais formas de tratamento, e as plantas medicinais, os principais 

medicamentos” (VEIGA JUNIOR, 2008, p. 308). No entanto, Seu Dalci, (mestre de 

saber da farmácia popular de Olhos D’água, MG) enfatiza a importância das plantas 

não só nos processos de cura, mas também na prevenção de doenças: “prevenir é 

melhor que curar, planta é uma prevenção, é remédio preventivo porque está ao seu 

alcance”, afirma (informação verbal)14. 

Assim também são os alimentos. Muitos provenientes das plantas, estão ao 

nosso alcance, nutrem prevenindo que doenças se instalem no corpo físico. 

                                                                 
14Informação concedida por Seu Dalci, durante roda de conversa realizada no dia 10 de setembro pela 
Disciplina Artes da Cura, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e 
Ambiente, pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
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Entretanto, podem ser usados para que o equilíbrio seja reestabelecido. A saúde 

preventiva também integra o conceito de Bem Viver. Para as indígenas Maria 

Aparecida da Conceição e Giselene Braz da Conceição (informação verbal)15, a 

alimentação também possui importância fundamental na prevenção de doenças. As 

mestras do saber relatam não se lembrarem de ter adoecido quando crianças. Maria 

Aparecida atribui o bem-estar e a vitalidade à caça e à roça, dizendo: “nunca adoeci, 

também... comia só caça” (informação verbal). 

Há anos, as comunidades tradicionais não só usam o bioma onde estão 

inseridas como fonte de matéria-prima para curar enfermidades, mas também como 

meio de obter alimento, seja caçando, coletando ou cultivando de forma sintrópica16, 

aproveitando a biomassa da vegetação nativa. Além disso, também retiram das 

plantas que crescem no ambiente onde vivem a matéria-prima para moradia e para 

confecção de adornos e utensílios. No entanto, com o avanço da monocultura, as 

áreas de vegetação nativa estão sendo derrubadas para dar lugar a pastos e a 

alimentos mais valorizados no mercado (SHIVA, 2003). Consequentemente, os 

saberes das comunidades estão desaparecendo, e as formas de subsistência das 

culturas tradicionais estão se tornando inviáveis em razão da situação do meio 

ambiente (LEFF, 2001). 

As plantas nativas, as quais são a base do sustento de muitas culturas locais, 

estão deixando de ser consumidas. O mercado de alimentos oferece, em sua maioria, 

espécies que vêm de fora. Além disso, restringe em poucas variedades o consumo de 

hortaliças, verduras e grãos, enquanto oferece, cada vez mais, diversidade de 

produtos industrializados. De acordo com Recine e Radaelli (2002), esses produtos 

ultraprocessados são chamados de “alimentos com caloria vazia”, por não possuírem 

nutrientes, ou seja, para serem digeridos, o corpo gasta mais energia do que recebe. 

Segundo Bielemann et al. (2015), a escolha por consumir produtos ultraprocessados 

tem sido o principal fator para o aumento de obesidade, desnutrição e doenças 

crônicas. 

                                                                 
15 Informação concedida por Maria Aparecida da Conceição e Giselene Braz da Conceição, durante 
roda de conversa, realizada no dia 9 de outubro, pela Disciplina Artes da Cura, oferecida pelo Programa 
de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e Ambiente, pela Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri. 
16 No cultivo sintrópico, usa-se somente o que é oferecido pelo ambiente, o espaço, e a energia do 
sistema é preservada o máximo possível ao fazer associações entre plantas (PASSINI, 2017) 
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Embora os alimentos cultivados pelas culturas tradicionais sejam chamados de 

“safras marginais” ou “grãos de má qualidade” pelo agronegócio, eles possuem maior 

teor de nutrição (SHIVA, 2003). Assim, essas sementes são tiradas do mercado de 

alimentos enquanto são introduzidas espécies que necessitam de maior adubação e 

mais agrotóxicos, por não serem nativas. 

O uso de herbicidas é outra preocupação para a segurança alimentar. As 

semente vão sofrendo modificações genéticas17, e, assim, as safras se tornam cada 

vez mais resistentes a esses venenos, o que culmina com o aumento do uso de 

agrotóxicos. Com a monocultura, a diversidade genética das sementes também 

diminui, tornando-as mais vulneráveis quanto a possíveis ataques de pragas. Dessa 

forma, a biodiversidade, base de sustento das comunidades e essencial para uma 

vida em equilíbrio e para o Bem Viver vai sendo aos poucos perdida. (LEFF, 2015; 

SHIVA, 2003).

                                                                 
17 Essa modificação genética, quando não é realizada por processos naturais, é feita por meio da 
engenharia genética (SHIVA, 2003). 
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3 A ESCOLA, UMA GRANJINHA ESCOLAR, O LIXO 

 
Neste capítulo, apresenta-se o ambiente onde a Granjinha Escolar foi realizada: 

a Escola Municipal João Pio. A área de pesquisa é contextualizada a partir de uma 

descrição do ambiente, seguida de um breve histórico do uso das Granjinhas como 

dispositivo educacional. Nessa parte, além da contextualização do objeto de pesquisa, 

também se delimita a relação existente entre lixo e consumo, uma vez que os rejeitos 

da merenda escolar foram aproveitados em concomitância com o desenvolvimento da 

Granjinha. 

O presente trabalho tem como objeto de pesquisa, portanto, a experiência de 

elaborar uma Granjinha Escolar, na Escola Municipal João Pio, localizada no bairro 

Águas Santas, no município de Tiradentes (figura 3). “A Escola Municipal João Pio foi 

fundada no ano de 1996 e, atualmente, oferece ensino regular do 1º ao 5º ano e 

educação infantil para crianças de 4 e 5 anos, promovendo a alfabetização e a atenção 

primária das 7 horas às 11:30 horas.” (LIMA, 2019, p.26). 

 

Figura 3 - Escola Municipal João Pio, Tiradentes - MG. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Atualmente, a escola é resultado do Projeto Fonte18. Esse método de ensino 

inovador foi vigente na escola durante quatro anos. No Projeto Fonte, a educação era 

                                                                 
18 O projeto pedagógico Fonte foi implantado pelo professor José Pacheco, um dos fundadores da 
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multisseriada e as crianças construíam o conhecimento por meio de projetos, 

dialogando com o educador. Assim, os 28 educandos matriculados na instituição são 

divididos por idade, em três turmas diferentes. Os menores de 5 anos, totalizando 10 

crianças, estão na chamada sala da tia S. Na sala da tia MC, estão 10 educandos, 

correspondendo ao primeiro e ao segundo anos do ensino regular. Os educandos que 

estão no terceiro, no quarto e no quinto anos do ensino regular são reunidos na salada 

da tia MA, ao todo, são oito crianças. 

Embora o bairro das Águas Santas pertença ao município de Tiradentes, a 

maioria dos moradores possuem uma maior ligação com o município de São João 

del-Rei, local de trabalho e estudo para crianças, matriculadas, em geral, na rede 

particular de ensino (LIMA, 2019). Tal ligação se deve tanto a origens sócio-históricas 

como geográficas pelo fato de o bairro ficar separado do centro da cidade de 

Tiradentes pela Serra de São José, caracterizando-se como uma área semiurbana. 

Já os educandos da Escola Municipal João Pio moram, majoritariamente, no bairro 

César de Pina — que é mais afastado — enquanto a maior parte dos pais trabalham 

na casa dos moradores do bairro Águas Santas, em serviços gerais (LIMA, 2019).  

Na paisagem da escola, está presente a Serra de São José, que está inserida 

na mesorregião Campo das Vertentes. A região possui estrutura de quartzito e 

paredões que ultrapassam os 100 metros de altura. Está localizada entre os 

municípios de Tiradentes, Coronel Xavier Chaves, Prados, Santa Cruz de Minas e São 

João del-Rei. Seus 4.753 hectares se tornaram Área de Preservação Permanente em 

1990, com a intenção de não só proteger e assegurar a conservação dos mananciais, 

a cobertura vegetal e a fauna silvestre, mas também de preservar o patrimônio 

histórico e paisagístico (JANUÁRIO, 2008). 

Estando localizada no domínio de Mata Atlântica e Cerrado, em 2004, foi criada 

a unidade de conservação Refúgio Estadual de Vida Silvestre de Libélulas da Serra 

de São José (REV), com o objetivo de preservar a biodiversidade regional, 

especialmente a fauna de Odonatas. A Serra de São José está localizada na 

                                                                 
Escola da Ponte e consultor em educação, atualmente residente em São Paulo. A Escola da Ponte, 
famosa mundialmente por suas inovações, foi a referência para o Projeto Fonte. Localizada em 
Portugal, a Escola da Ponte desenvolveu uma metodologia na qual o aprendizado é promovido por 
meio de projetos de ensino, e a educação não é seriada. Mais informações disponíveis 
em:<http://www.escoladaponte.pt/novo/>  
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sub-bacia hidrográfica do Rio das Mortes, o qual delimita os municípios de São João 

del-Rei e Tiradentes. 

O Refúgio Estadual de Vida Silvestre e Libélulas da Serra de São José abrange 

uma área rica em biodiversidade de mais de 3 mil hectares. Além da diversidade de 

libélulas, há grande variedade de plantas úteis e medicinais, usadas há milênios em 

práticas tradicionais de cura. Porém, devido à degradação do Cerrado e da Mata 

Atlântica, muitas estão desaparecendo sem ao menos terem sido estudadas 

(BRANDÃO et al., 2010; BRANDÃO, 2018). 

Sendo assim, os registros deixados pelos naturalistas que se aventuravam nas 

estradas, adentrando o sertão durante o século XIX, correspondem a um importante 

registro da flora da região de Tiradentes. Entre eles, o francês Saint-Hilaire (1830) 

deixou registrado ao passar pelo Rio das Mortes: 

 
 

Perto do Rio das Mortes, encontrei ainda neste pequeno espaço de 
terreno a vegetação dos tabuleiros cobertos, isto é, árvores retorcidas, 
enfezadas, esparsas nos pastos e, principalmente, a Gutífera, com 
grandes folhas elípticas, que a gente aqui chama pau-santo ou pau de 
pinhão, leguminosas, e a Solanácea de frutos enormes, que tem o 
nome de fruta de lobo. Bem perto daqui, nos picos, encontrei esparsas, 
nos campos, uma compósita. As flores têm perfume muito agradável, 
e a planta é arbusto frondejante, de alguns pés de altura (SAINT-
HILAIRE, 1830, apud BRANDÃO, 2010, p.85). 

 
 

Uma obra que constitui importante fonte de pesquisa e registro das plantas 

úteis e medicinais é Florae Fluminensis, na qual Frei Vellozo (1881) descreve 1.639 

espécies de plantas. Frei Vellozo nasceu em 1741, na Vila de São José, hoje a 

chamada Tiradentes. Na região dessa cidade, ainda é possível encontrar várias 

espécies descritas por ele, tanto nas áreas de conservação e nas serras circundantes 

da cidade como nos hábitos alimentares da população (BRANDÃO, 2018). Ao 

descrever as plantas, Vellozo (1881 apud BRANDÃO, 2018) evidencia as suas 

“virtudes” e, de forma poética, reconhece seus valores naturais e artísticos, como a 

descrição da espécie Suassu-Caá: 
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Se eu tivesse uma voz de trovão, eu exaltaria a virtude desta planta. 
As pessoas do interior usam o remédio em qualquer febre, o simples 
decocto. É amarga. Pela divina providência e nenhum povo da 
América faltará esta planta e, por isto, ela, entre outras, deve ser 
enaltecida pela sua natureza e arte (VELLOZO, 1881, p. 348). 
 
 

A Escola Municipal João Pio surgiu nessa paisagem em 1996. Em 2014, ela 

passou a ter regime integral, com as aulas acontecendo entre 7h e 16h, seguindo a 

metodologia da Escola da Ponte, em Portugal. Nesta, tanto os educadores quanto os 

educandos eram considerados nas tomadas de decisões, as quais eram traçadas com 

a colaboração de todos os participantes do processo de trocas de conhecimentos. Os 

educandos tinham autonomia para escolherem os temas a compor a pauta de 

ensino-aprendizagem. Assim, a escola passou a adotar diversos projetos que 

contribuíam para o desenvolvimento do senso de cidadania, colaboração e 

coletividade nas crianças, de modo que fossem nutrindo os valores de respeito, 

afetividade, solidariedade, honestidade e responsabilidade. Por ter implantado o 

Projeto Fonte, em 2015, a Escola Municipal João Pio começou a integrar o Mapa da 

Inovação e Criatividade do Ministério da Educação (MEC)19. No entanto, o projeto foi 

encerrado em 2017. (LIMA, 2019). 

Em 2017, apesar de o Projeto Fonte ter sido interrompido, as atividades de 

extensão, oferecidas pela Universidade Federal de São João del-Rei, prosseguiram, 

a despeito do fechamento da proposta inicial, vinculada à Escola da Ponte. Entre 

essas iniciativas, está o projeto de práticas educomunicativas desenvolvido pelos 

alunos do curso de Jornalismo, sob coordenação da professora Filomena Bomfim. 

Portanto, a cooperação entre a Escola Municipal João Pio e a universidade não 

terminou, sendo ainda realizadas duas outras pesquisas vinculadas ao mesmo 

programa de mestrado que a presente investigação científica: uma desenvolvida pelo 

ceramista Francisco Alessandri e outra desenvolvida pela jornalista Ana Claudia Silva 

Lima, que pesquisou os ecossistemas comunicativos na escola (LIMA, 2019). 

A Escola Municipal João Pio possui duas áreas recreativas: o pátio, localizado 

no centro da escola, com quadra de futebol, e o parquinho, com brinquedos de 

                                                                 
19 O Mapa de Inovação e Criatividade faz parte do Programa de Estímulo à Criatividade na Educação 
Básica do MEC. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no site:< 
http://simec.mec.gov.br/educriativa/mapa_questionario.php> 
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madeira, nos fundos da instituição. O Projeto Granjinha foi desenvolvido nesses 

espaços livres: utilizou-se uma pequena área do gramado da área do parquinho. 

O método de ensino por meio de Granjinha Escolar tem sua origem nos cursos 

rurais do Instituto Superior de Educação Rural (ISER). Foi implantado pela psicóloga 

e pedagoga Helena Antipoff (2002), no Centro Pedagógico Rural da Fazenda do 

Rosário, no município de Ibirité, Minas Gerias. Iniciou-se no ano de 1957, com o 

objetivo de colocar em prática a “campanha contra fome” e de buscar formas mais 

eficientes de educar, visando não só ao diálogo entre matérias diferentes, por meio 

da experiência prática, mas também à formação integral dos estudantes. 

Posteriormente, as Granjinhas começaram a ser abordadas também na educação 

infantil, pois, a partir dessa experiência, é possível 

 
 

[...] dar oportunidade para, em ambiente real, estabelecer bons hábitos 
de vida comunitária, de relação humana, possibilitando aos alunos, 
professores e crianças vivenciar cenas da vida rural mineira, iguais às 
cenas reais de sítios e fazendas brasileiras. (ALMEIDA; CAMPOS, 
2016, p. 32). 

 
 

O fato de se recordar o cotidiano e as virtudes da vida rural pode despertar o 

interesse e a valorização das crianças pela história de vida de seus pais, mães, avós 

ou avôs, os quais, em sua maioria, vieram do campo para a cidade. Eles fazem parte 

do fluxo migratório que teve início no final da década de 1960 e foi intensificado na 

década de 1970, em virtude da modernização da agricultura, da implantação da 

monocultura e do avanço da fronteira agropecuária, culminando no êxodo rural. 

Dessa forma, segundo Duarte, Meira e Campos (2017), Helena Antipoff, ao 

valorizar o homem e a mulher do campo, seu trabalho e seus produtos, passou a 

adotar o Método da Experiência Natural, proposto por Alexandre Lazursky 

(ANTIPOFF, 2002). A partir desse método, o psicólogo propõe que aspectos da 

personalidade das crianças em um meio natural, ao entrarem em contato com a 

natureza, sejam observados, pois, nessas situações, a criança vivencia diversas 

circunstâncias e é possível notar com maior visibilidade suas inclinações psicológicas. 

O professor deve, assim, registrar a forma como cada educando lida com os 

processos de ensino-aprendizagem e estabelecer meios para que sejam otimizados. 
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A adoção dessa metodologia na educação, segundo as ações de Antipoff, cria 

um ecossistema educomunicativo, fundado na democracia, no respeito à liberdade e 

na autonomia de todos os envolvidos nos processos de aprendizagem-educação. O 

educador observa, assim, as necessidades e as solicitações dos alunos, 

aconselhando caminhos, sem determiná-los, para que os questionamentos e os 

interesses da comunidade sejam trabalhados. 

O uso do método no Centro Pedagógico Rural da Fazenda do Rosário, 

especificamente, viabilizou a implantação do método de projetos, com atividades 

práticas e teóricas. Isso enriqueceu o processo de ensino-aprendizagem, 

oportunizando aos educandos variadas experiências. Segundo Lourenço Filho (2002), 

o método de projeto é caracterizado por formar o raciocínio aplicado às realidades; 

por construir o conhecimento por meio da busca de respostas para as curiosidades 

dos educandos; por ser realizado em meio natural e por considerar toda a holística do 

processo de aprendizagem-educação; a incógnita vem antes dos fundamentos, para 

que seja percebida a aplicabilidade na vida cotidiana. 

Uma dessas atividades era o projeto Granjinhas Reunidas Marques Lisboa, 

desenvolvido na Fazenda do Rosário. Consoante registros de Helena Antipoff, o 

projeto proporcionava o estudo com os estudantes de sete aspectos relacionados ao 

processo de ensino-aprendizagem: aspecto social; aspecto estético; aspecto físico; 

aspecto econômico; aspecto cívico e político; aspecto religioso e aspecto pedagógico. 

As pesquisadoras Duarte, Meira e Campos (2017) estudaram como as Granjinhas 

foram estruturadas, a partir das anotações em diários, classificando-as dentro desses 

aspectos. Dessa forma, chegaram à seguinte conclusão 
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[...] no aspecto pedagógico ocorria uma integração entre as disciplinas 
propostas nos programas escolares; no aspecto físico, havia a 
discussão de uma aprendizagem reflexiva sobre a necessidade de 
praticar atividades físicas e de possuir uma alimentação que 
representasse as plantas cultivadas nas Granjinhas pelas alunas, no 
aspecto social, a cooperação entre o grupo permitia a aprendizagem 
para uma conscientização de colaboração nas questões sociais; 
também acontecia a aprendizagem de questões financeiras por meio 
do aspecto econômico; já no aspecto religioso, salientava-se o ensino 
da cooperação no grupo como condição para ocorrer o conhecimento 
da realidade comum e da realização da ação conjunta e organizada e, 
finalmente, os aspectos físicos e político, nos quais eram discutidos os 
direitos e deveres dos cidadãos, especialmente, o exercício da 
cidadania do homem do campo. (DUARTE; MEIRA; CAMPOS, 2017, 
p. 292). 
 
 

O modelo de Granjinhas adotado pelas escolas consistia em 

 
 

Fisicamente, as Granjinhas definiam-se como uma pequena área de 
vinte metros quadrados, aplicada em qualquer escola rural, onde se 
plantavam hortaliças variadas, além de flores para serem vendidas e 
custearem as despesas. Do ponto de vista educativo, foi rico material 
de exercício do processo das relações diversas entre equipes e seus 
membros, onde se desenvolveram estudos de língua, matemática, 
ciências, geografia, civismo, religião e de desenho, como forma de 
planejamento dos canteiros e observação do desenvolvimento das 
plantas, além de inspiração para os trabalhos manuais como pintura, 
bordados etc. (ALMEIDA; CAMPOS, 2016, p. 33). 

 
 

No decorrer da aplicação da metodologia de pesquisa, além da experiência de 

desenvolver uma Granjinha Escolar, a maneira como esse espaço pode influenciar a 

merenda escolar foi atentamente analisada. A produção dos resíduos sólidos foi 

observada para se investigar o que estava sendo consumido e descartado pelos 

educandos, durante o período em que estavam em sala de aula. 

Diariamente, cerca de um quilo e meio de rejeitos são produzidos por pessoa 

no Brasil. Segundo Catalão, Zanetti e Araújo (2011), consumimos de forma 

exagerada, sem nos darmos conta das consequências desse consumo. Tal 

irresponsabilidade pelos nossos dejetos, muitas vezes, é reforçada por não entrarmos 

em contato direto com os resíduos e pelo lixo ser algo muito distante do cotidiano da 

maioria das famílias brasileiras. Normalmente, esse contato restringe-se ao momento 

do descarte para aterros sanitários ou lixões, que são, em geral, distantes dos centros 
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urbanos. Ademais, as interações entre o local-global, por meio das propagandas, 

estimulam o consumo, o que gera, consequentemente, cada vez mais, rejeitos. 

Para que a sociedade adotasse valores que “levassem a uma economia de 

recursos naturais, à redução de gastos no cotidiano, por meio do uso racional dos 

materiais descartáveis/recicláveis e à promoção de práticas sustentáveis” (CORREIA; 

FASSARELLA, 2018), as políticas públicas começaram a promover a coleta seletiva. 

Assim, diversas instituições de ensino passaram a organizar ações cuja temática 

norteadora das discussões é coleta seletiva. No entanto, somente reutilizar materiais 

não é o suficiente para minimizar o desequilíbrio que o consumo inconsciente vem 

ocasionando no ecossistema, sendo necessária uma mudança de paradigmas. 

O fetiche da novidade e do conforto faz com que adquiramos sempre novos 

produtos. Com a indústria de alimentos, não é diferente. A variedade dos produtos 

alimentícios aumenta cada vez mais, e, paralelamente, cresce o consumo. Entretanto, 

além de não possuírem valor nutricional, os alimentos industrializados, que fazem 

parte do padrão de vida moderna, geram resíduos sólidos ao serem produzidos, 

transportados e consumidos. São produtos vazios que acarretam apenas acúmulo de 

capital. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que o fluxo de informação entre o 

global-local influencia o consumo exacerbado, ele ressignifica identidades. O lixo é 

usado, de forma criativa, para reinventar novos objetos; é reutilizado e reciclado, com 

ênfase na segurança alimentar e na busca por formas mais respeitosas de produzir 

ou adquirir alimentos. Essas são formas híbridas de cultivar a terra, que mesclam 

técnicas tradicionais de cultivo com novas tecnologias. São incorporadas por algumas 

comunidades e aparecem nas hortas urbanas das novas identidades forjada.
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4 COLHENDO NARRATIVAS 

 

Mediante a contextualização da área de estudo e para realizar uma reflexão 

quanto ao potencial das hortas escolares trazerem modificações nos padrões de vidas 

dos educandos, nesta seção, são descritas as etapas do desenvolvimento da 

metodologia aplicada para a criação da Granjinha Escolar como uma prática 

educomunicativa, na Escola Municipal João Pio.  

 

4.1 – Narrativas das vivências 

 

As vivências realizadas na Granjinha Escolar em conjunto com os educandos 

do terceiro, quarto e quinto períodos, classe chamada de sala da tia MA, ocorreram 

durante o segundo semestre de 2019. Um planejamento (apêndice A) foi elaborado 

para guiar as ações. Nele, estavam especificados tema, objetivo da vivência, 

metodologia, recursos necessários e data de realização das atividades. Contudo, 

como um ecossistema educomunicativo e em razão da metodologia cartográfica, esse 

documento foi sendo avaliado e modificado ao longo dos encontros. 

O dia da semana destinado ao desenvolvimento da Granjinha era combinado 

com a educadora da classe, semana após semana, uma vez que, após uma vivência, 

eram observadas as necessidades para o próximo encontro. Assim, determinava-se, 

com base no calendário biodinâmico20, o dia da semana mais propício para 

desenvolver a atividade sugerida para a próxima vivência. 

Como primeiro contato, foi realizada uma reunião de apresentação. No 

encontro, ocorrido no dia 24 de junho de 2019, foram apresentados o projeto e os 

planos de aulas para as educadoras da escola. Nesse dia, as professoras de cada 

turma mediaram uma conversa de boas-vindas com os educandos. No entanto, 

estabelecemos que apenas os alunos da educadora MA, ou seja, terceiro, quarto e 

quinto anos, estariam presentes durante o desenvolvimento do Projeto Granjinha, e 

os demais participariam quando os canteiros já estivessem elaborados. Estipulamos 

também que os encontros durariam uma hora. 

                                                                 
20O calendário biodinâmico se apoia no ciclo da lua de 28 dias, em seu curso na área das doze 
constelações zodiacais e nos movimentos do planeta para dividir o ano em períodos propícios para 
realizar as habituais tarefas agrícolas (MATTANA; PIMENTA; BLAINSKI, 2018). Conversamos sobre 
utilizar a calendário biodinâmico como ferramenta para organizar e potencializar os trabalhos a serem 
realizados na Granjinha, na aula do dia 2/09/2019. 
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A elaboração da Granjinha Escolar começou no dia 31 de julho. Conversamos 

sobre as hortas que os educandos conheciam; empolgados, eles contavam sobre 

seus familiares que cultivavam no terreno de casa. A partir desse conhecimento 

prévio, as necessidades de uma planta e as características do local indispensáveis 

para o desenvolvimento da Granjinha foram pontuadas. Assim, a partir da observação 

do ambiente, foi possível escolher a área da Granjinha, no terreno da escola. Os 

educandos decidiram iniciar a horta na área do parquinho, que já estava com o solo 

exposto. 

Atrás da escola, há uma área de pasto (figura 4) onde vacas e bois se 

alimentam. Enquanto estávamos fazendo o reconhecimento da área da Granjinha, 

uma das vacas se aproximou da cerca urinando e defecando ali. As crianças ficaram 

entretidas observando o animal, lembrando da sua forma de cooperar para o 

desenvolvimento de um solo saudável. Uma das crianças contou animada que podia 

pedir para o seu tio levar esterco. 

Figura 4 – Pasto vizinho à Escola Municipal João Pio 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Conversando sobre as necessidades de uma planta, a turma foi organizada em 

duplas, responsáveis por aguar a Granjinha Escolar. Os três meninos da turma não 

quiseram se separar, assim, a pesquisadora foi a dupla de uma das educandas. 

Acordamos que, para o próximo encontro, todos levariam desenhos, entrevistas, fotos 

ou vídeos de pessoas conhecidas que gostam de plantar. 
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O pai de LM, educanda com quem a pesquisadora fez a dupla, se disponibilizou 

a gravar vídeos, em sua horta, demonstrando os cuidados necessários ao cultivo. A 

educadora da classe ficou satisfeita ao saber que ele nos auxiliaria nesse processo. 

Os pais da aluna se conheceram na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE). Assim como eles, a menina foi classificada como aluna especial pelo sistema 

de ensino, fator percebido apenas após relato da educadora. Os seus pais haviam 

mudado há três meses para uma casa distante da escola; por isso, como não 

possuíam condições de buscá-la, LM pegava carona com a mãe de uma das colegas. 

Na casa da aluna, gravamos os vídeos, e LM apresentou a florzinha que mais gostava. 

Como a estudante possui dificuldade para lembrar nomes, a sua mãe ficava lhe 

perguntando o nome da flor, e ela respondia satisfeita. 

No dia 7 de agosto, levamos entrevistas audiovisuais ou transcritas realizadas 

com pessoas conhecidas que gostam de plantar. Enquanto uma dupla apresentava a 

entrevista, outra anotava e desenhava os pontos mais interessantes da narrativa 

(anexo A). Uma das educandas que gravou vídeos na horta de sua casa trouxe uma 

muda de flor (figura 5) para colocarmos na Granjinha. Após terminar essa conversa, 

uma vez que já estávamos com os recursos audiovisuais disponíveis, assistimos a um 

vídeo no YouTube referente a “como fazer uma horta”, o qual foi indicado por um dos 

educandos. As atividades realizadas durante os dois primeiros encontros 

possibilitaram conhecer as pessoas da comunidade que possuem experiência com 

horta, identificar o que é plantado e quais técnicas de cultivo utilizam. 

 

Figura 5 - Muda da flor Ixora coccinea levada por uma das educandas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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De acordo com as narrativas dos educandos, os familiares que gostam de 

plantar são: o avô de uma das educandas que é formado em agronomia, o qual 

trabalhou com monoculturas; o pai de LM e o tio de um dos educandos, que trabalham 

com agronomia urbana em suas residências. No entanto, a entrevista com o tio de 

uma das crianças não foi realizada pela equipe. Esse grupo, que se autodenominou 

de Trio dos monstros, alegou não ter feito a entrevista porque o tio estava 

alcoolizado no momento. Por isso, ao chegarem à sala de aula, pesquisaram na 

internet conteúdos relacionados e apresentaram o termo agronomia urbana, segundo 

relato de uma colega de classe (anexo B). As outras duas duplas contaram que não 

fizeram a atividade porque não tiveram tempo de se encontrar durante a semana. 

No encontro seguinte, realizado na data de 12 de agosto, discutimos as 

questões mais interessantes da reunião anterior. Uma delas foi a diferença entre 

monocultura e agricultura urbana. Para determinar a variedade de plantas existentes 

em cultivos urbanos para consumo próprio, observamos os desenhos realizados pelos 

alunos da sala da tia MA, que retratavam hortas cultivadas por parentes. As espécies 

que iam aparecendo nos desenhos foram sendo anotadas. LM escreveu os nomes 

em grandes letras de forma, o que, aliás, foi observado por uma das crianças. 

Comentando em tom baixo, reconheciam a conquista de LM, que antes não conseguia 

habitualmente realizar esse tipo de atividade. 

Outro ponto considerado importante foi a época mais adequada para plantar 

determinada espécie (figura 6). Para entender o clima das diferentes estações do ano, 

fizemos a forma da figura geométrica elipse (obtida pela interseção de um plano com 

um cone), colocando os estudantes de pé em uma formação ombro a ombro. Para 

representar a órbita da Terra, uma das alunas ficou em um ponto da roda 

representando o Sol e encenando os raios solares com os braços. Pegamos um 

abacate para representar a Terra, que ia passando de mão em mão, realizando o 

movimento de rotação e translação. Ao chegar nas mãos de um componente da 

elipse, ele dizia qual estação representava. No final da atividade, decidimos pesquisar 

a época de plantio mais apropriada para as espécies identificadas na atividade 

anterior. 
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Figura 6 – Pesquisa sobre épocas de plantar realizada por uma das educandas  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

O objetivo desse exercício foi compreender a influência dos movimentos da 

Terra no clima e no planejamento da Granjinha Escolar, bem como também os 

fenômenos astronômicos, como solstício de inverno e verão e equinócios de 

primavera e outono21. Outro aspecto que foi possível trabalhar durante a atividade 

foram os tipos de ângulos realizados pela incidência do sol na superfície terrestre, 

sendo possível observar as variações de temperatura não somente durante as 

estações, mas também durante o dia. 

Na vivência do dia 19 de agosto, uma das educandas veio mostrar contente um 

dos livros didáticos, com uma imagem de uma fazenda, outras aproveitaram para 

mostrar pesquisas que haviam realizado relativas à monocultura, à agricultura urbana, 

à biodiversidade e ao húmus (anexo C). A grande diversidade de animais, as plantas 

e os afazeres de cada um dos personagens foram notados. Decidimos que as duplas 

já definidas, agora nomeadas Guardiãs, também ficariam com a responsabilidade de 

zelar por algo. As categorias de Guardiãs então criadas foram: Guardiã do Clima, 

responsável por observar e registrar o clima dia após dia; Guardiã da Memória, quem 

                                                                 
21 Segundo Lacerda, et al. (2009), os solstícios, os raios solares chegam à Terra em sua forma máxima 
ou mínima declinada. No hemisfério atingido pelos raios de forma mais oblíqua, acontece o solstício de 
inverno, enquanto no outro hemisfério, com a incidência dos raios na superfície menos oblíqua, 
acontece o solstício de verão. No solstício de inverno (por volta de 20 de junho no Hemisfério Sul), 
ocorre a noite mais longa do ano e o dia mais curto. A partir desse dia, os dias começam a ter mais 
horas de duração até a chegada do equinócio de primavera (cerca de 22 de setembro no Hemisfério 
Sul), no qual tanto a noite como o dia possuem 12 horas. Depois desse equinócio, os dias são mais 
longos que as noites, até chegar no dia mais longo do ano, quando acontece o fenômeno do solstício 
de verão (por volta do dia 21 de dezembro no Hemisfério Sul). A partir desse fenômeno, os dias são 
cada vez mais curtos até que se iguala com a duração da noite, ocorrendo o equinócio de outono (por 
volta de 21 de março no Hemisfério Sul). Após esse equinócio, os dias vão ficando mais curtos, e as 
noites, mais longas, até novamente chegar a noite mais longa do ano. Nos equinócios, os hemisférios 
também recebem a insolação de forma igual. 
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zelava pelo material que fomos construindo durante o projeto, Guardiã da Imagem, 

dupla responsável por fotografar, filmar e desenhar as vivências. Após 

questionamentos, todos concordaram em criar a categoria Guardiã Ajudante, dupla 

que auxiliaria durante a execução de tarefas. 

Após estudar a importância do ciclo da água e por que a precipitação 

pluviométrica se modifica durante o ano, saímos para uma caminhada ao redor da 

escola, com o objetivo de observar os diferentes tipos de solo, elencando qual é o 

mais saudável para as plantas e qual possui uma maior diversidade de vida. Ao 

passarmos pelo asfalto, pelo solo exposto e pelo solo com cobertura orgânica, 

derramamos um pouco de água em cada um e analisamos a infiltração nos diferentes 

tipos de cobertura (figuras 7, 8 e 9). 

 

Figura 7 - Experiência da infiltração da água no 
asfalto 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Figura 8 - Experiência da infiltração da água no 
chão de terra batida 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Figura 9 – Experiência da infiltração da água no solo com matéria orgânica 

 

                                         Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

 



78 

 

Depois de observarmos a maciez, a umidade e a riqueza de nutrientes e vida 

da camada de terra abaixo das folhas que caiam das árvores da floresta, decidimos 

coletá-la para usar no canteiro da Granjinha. Uma educanda sugeriu que fizéssemos 

a nossa própria terra fértil, colocando em uma composteira a matéria orgânica 

descartada da merenda, como foi feito durante o Projeto Lixo Zero22. Assim, criamos 

mais uma dupla de guardiões, a Guardiã do Lixo, responsável por analisar o lixo da 

escola, coletando o que poderia ser usado na Granjinha. 

No dia 25 de agosto, fizemos votação para ver onde seria realizada a vivência 

planejada para o dia. Todos os votos foram para a área do parquinho. Na área externa, 

colocamo-nos em roda, e cada uma das crianças puxava um alongamento, o qual era 

repetido pelas demais contando até dez. Mais bem dispostos, sentamos e fizemos um 

desenho coletivo (figura 10) dos horizontes do solo23. Cada dupla ficou responsável 

por um horizonte; dessa forma, acontecia a interação entre os educandos, pois, 

apesar de construirmos juntos o desenho, cada um respeitava a interpretação de um 

determinado horizonte feito pelo outro. 

Uma das meninas se inspirou no jogo de videogame Minecraft para desenhar 

as rochas; outra, para representar a rocha decomposta no solo rico em minerais, 

desenhou um pacote de farinha Dona Benta e, para demonstrarem a infiltração de 

água, desenharam uma garrafa de água; outros pegaram terra no chão e colocaram 

na cartolina. À medida que desenhávamos as camadas, íamos percebendo a 

complexidade de um solo e compreendendo-o como organismo vivo, bem como a 

necessidade da matéria orgânica para a área destinada à Granjinha. 

 

                                                                 
22 O Projeto Lixo Zero foi implantado na Escola Municipal João Pio, no ano de 2018; trata-se de um 
conjunto de estratégias e ações desenvolvidos pela Prefeitura de Tiradentes desde 2016, que tem como 
objetivo a diminuição dos resíduos sólidos nas escolas municipais. O projeto trabalha com a Educação 
ambiental e a gestão do lixo escolar. (TIRADENTES, 2016). Disponível 
em:<https://www.facebook.com/tiradenteslixozero/>. Acesso em: 2 mar. 2020 
23 Os horizontes do solo constituem um perfil do solo em que cada camada possui determinadas 
características. A diferenciação de cada uma das camadas é possível graças às suas distintas 
composições. No entanto, nem sempre um solo apresentará todos os horizontes. Os horizontes, de 
ordem mais profunda para a mais superficial, são: Horizonte D, formado pela rocha mãe; Horizonte C 
possui muitos fragmentos da rocha mãe alterada, com pouco ou nenhum organismo; Horizonte B, com 
grande concentração de húmus e baixa concentração de húmus (resultante da matéria orgânica 
decomposta); Horizonte A, com alta concentração de húmus, e Horizonte O, com matéria orgânica em 
decomposição, assim, é rico em húmus. (OPEN4SUSTAINBILITY, 2018) 

https://www.facebook.com/tiradenteslixozero/
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Figura 10 - Desenho coletivo dos horizontes do solo 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

No dia 2 de setembro, a dupla Guardiã da Memória levou uma caixa de sapato 

para guardar todos os trabalhos realizados ao longo do desenvolvimento da horta. 

Dessa forma, durante o projeto, caso surgissem dúvidas a respeito de um assunto já 

pesquisado, seria possível consultar o nosso próprio acervo.  

Para a atividade desse dia, durante a vivência anterior, os educandos 

sugeriram que recolhêssemos matéria orgânica em decomposição. Fomos coletar em 

uma área de floresta perto da escola, uma vez que o solo do local foi qualificado — 

pelas crianças — como o mais apropriado para a Granjinha, devido à quantidade de 

minhocas, tatus-bolas, folhas secas em sua superfície, aliados a micro-organismos 

que promovem a decomposição (figura 11). Os meninos ficaram surpresos ao 

observarem que, quando puxavam a vegetação rasteira, havia bastante terra fofa 

perto das raízes. Começaram, então, a fazer isso para coletarem terra mais rápido, 

mostrando para as duplas de meninas como conseguiam juntar mais terra que elas. 
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Figura 11 - Terra rica em matéria orgânica em decomposição sendo coletada para canteiro da 
Granjinha Escolar 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Outro material do descarte da merenda escolar reutilizado pela dupla Guardiã 

do Lixo foi uma garrafa pet de óleo. A garrafa foi bem-lavada e recortada, 

transformando-se em um recipiente para guardarmos as sementes das maçãs, 

servidas durante a merenda. As sementes de frutas consumidas pelos estudantes ao 

longo da semana também foram armazenadas no recipiente. Essa ideia surgiu após 

um dos educandos da classe da professora S ter levado uma semente de abacate já 

com a raiz. 

Uma das crianças nos mostrou um estudo de caso no livro de ciências. Nessa 

experiência, uma planta era colocada dentro de uma caixa de papelão com um furo, 

enquanto outra era disposta fora da caixa de papelão. Após algum tempo, a planta 

colocada dentro da caixa de papelão teve seu crescimento direcionado para o furo. A 

educanda nos mostrou que já estava com os materiais para fazer a experiência, pois 

havia levado uma caixa de papelão e mudinhas de manjericão. 

Em sala de aula, afixamos os cartazes com desenhos, recortes e exemplos do 

que nos remetia aos fatores, até então trabalhados, de um sistema agrícola saudável. 

Esses fatores foram os seguintes: solo, cobertura verde, animais e seus produtos, 

árvores e arbustos, clima, o ser humano e o macrocosmo24. A composição dos 

                                                                 
24O solo é um organismo vivo, sendo o fundamento de todo o ecossistema. A cobertura verde é formada 
pela diversidade de plantas que geram biomassa vegetal, contribuindo para um solo rico em matéria 
orgânica e saudável. Os animais fazem com que os nutrientes retornem ao sistema em forma de urina 
e esterco, tornando-os propícios para serem reutilizados pelas plantas. As árvores, assim como os 
animais, são importantes para a reciclagem de nutrientes. Fazem com que os nutrientes localizados 
em profundidade não atingida pelas raízes da vegetação rasteira voltem à superfície, por meio de suas 
folhas que caem. As árvores e os arbustos também ajudam a diminuir a temperatura do ar e protegem 
o solo do sol intenso e do impacto das gotículas de água da chuva. Os fatores climáticos são 
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cartazes revelava a criatividade dos educandos, que chegaram a colar fios de cabelos, 

bem como provocar as marcas causadas por pingos de água sobre a folha de 

cartolina. Além disso, folhas de árvores e imagens de revistas, sugerindo até mesmo 

fezes das vacas que pastam no terreno vizinho à escola, também faziam parte do 

trabalho. A conclusão da polêmica gerada por essa sugestão acabou norteando a 

vivência do encontro seguinte. 

No encontro do dia 4 de setembro, caminhamos avistando a Serra de São José 

até a porteira do pasto vizinho, enquanto fomos observando as árvores e 

experimentando seus frutos. No princípio da atividade, a educadora da classe alegou 

que não poderíamos ir até o curral, pelo fato de o criador dos animais também possuir 

dois cachorros. As crianças ficaram chateadas, e uma delas disse que deveríamos ir 

pegar o estrume e não pedir ao trabalhador para trazer, pois a graça estava em 

vivenciar todo o processo de execução das tarefas. Então, combinamos que 

pegaríamos o estrume encontrado durante a caminhada da escola até a porteira do 

sítio com o curral. 

No caminho, percebemos a presença de dois tipos diferentes de fezes. Quando 

chegamos à porteira, deparamo-nos com os animais responsáveis pelas fezes; 

constatamos, assim, que um dos tipos era de vaca, e o outro, de cavalo, o que nos 

permitiu analisar a diferença entre os excrementos e entender o porquê dessa 

distinção. Após conversas sobre o evento, chegamos à conclusão de que, porque a 

vaca é um animal com afinidade destacada pelo elemento água, seu esterco é bom 

para hortaliças folhosas, já o do cavalo, animal de calor, é bom para os frutos25. O 

criador dos animais também nos explicou a forma de utilização do estrume nos 

canteiros. 

Já na área da escola, enquanto um grupo ficou colocando o esterco para curtir, 

outro montou a composteira (figura 12), conforme realizado no projeto Lixo Zero. A 

composteira foi estruturada com três baldes, na ordem decrescente. No primeiro, 

                                                                 
manifestados por meio da temperatura dos ventos, da radiação solar e das chuvas. No sistema agrícola, 
o ser humano é quem planeja e coloca em ação essas atitudes. O macrocosmo é a influência dos 
planetas e a atuação do Sol e da Lua no sistema (POSSA, 2016). 
25A vaca possui afinidade com o elemento água. Essa ligação é manifestada através da geração de 
leite. O seu sistema digestivo de ruminante recicla os nutrientes do pasto de forma que atuam de 
maneira mais intensa nas folhas, já que as folhas são mais intimamente ligadas ao elemento água. O 
cavalo é um animal ágil. A qualquer provocação, ao contrário da vaca, age, está sempre em atividade. 
Esse animal e seu esterco se relacionam com a força solar. Dessa forma, as plantas adubadas pelo 
esterco de cavalo liberam mais calor, atuando de forma mais intensa no desenvolvimento das sementes 
e dos frutos (POSSA, 2016). 
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havia terra com minhocas. Nele, era colocado o lixo orgânico da merenda que não 

havia sido cozido e as folhas secas. Quando essa parte enchia, passava a ocupar o 

lugar do meio, e a matéria orgânica era colocada na segunda. No último balde, havia 

uma torneira para coletar o chorume, líquido resultante da decomposição da matéria 

orgânica. Na tampa dos baldes e nas laterais superiores, havia furos. Sobre eles, 

afixamos a parte perfurada do adesivo Band-aid para impedir a entrada de insetos e 

possibilitar a oxigenação. As minhocas que utilizamos foram tiradas do quintal da casa 

de um dos meninos; elas foram encontradas por ele enquanto brincava. Aproveitamos 

para reutilizar o lixo orgânico da merenda escolar, colocando os restos na 

composteira. 

 

Figura 12 - Composteira 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

As atividades realizadas durante os dias 19 e 25 de agosto e 2 e 4 de setembro 

tiveram o objetivo de promover a inserção da Granjinha Escolar no cosmos, entender 

a influência e a necessidade do sol, da água, da matéria orgânica e dos animais para 

as plantas, bem como coletar uma terra saudável para a confecção dos canteiros e 

analisar o papel das sementes no ecossistema agrícola (anexo E). As caminhadas 

pelo bairro da escola contribuíram para a percepção do contexto socioambiental e a 

paisagem da localização da Granjinha. 

No dia 16 de setembro, conversamos sobre as plantas que iríamos cultivar. No 

início da vivência, a roda de conversa teve como objetivo atentar sobre a importância 
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das plantas para a saúde e decidir, de forma democrática, o que iriamos cultivar. Após 

decidirmos o que plantar (alface, cebolinha, cenoura, chicória, couve, pimentão, 

berinjela, mexerica, mamão e flores), destacamos as suas propriedades nutricionais 

e o sabor desses alimentos. Aproveitamos para lembrar que alguns são usados como 

remédio. Então, uma das educandas compartilhou o seu relato sobre o uso da lobeira 

(Solanum lycocarpum) para melhorar uma gripe. Esse relato foi filmado. 

A atividade seguinte foi a elaboração de vídeo-cartas26 explicando todo o 

processo até então realizado para a implantação da Granjinha. Fizemos o roteiro 

antes de começar a filmar. Durante o planejamento, os educandos estavam 

envergonhados, compartilhando com timidez o que desejavam contar. No entanto, 

quando fomos gravar, com a câmera nas mãos de outro colega, descontraíram-se 

bastante, desaparecendo a vergonha. Cada educando era filmado por um colega por 

cerca de três a cinco minutos explicando o que mais havia lhe marcado durante as 

vivências. O celular foi o meio disponível para isso.  

Aqueles que ainda não estavam envolvidos no processo das vídeo-cartas 

calculavam a área da Granjinha e decidiam a localização das plantas, o espaçamento 

entre elas, bem como a quantidade de mudas a serem plantadas no canteiro (figura 

13). O objetivo dessa vivência foi avaliar o que eles haviam considerado mais 

interessante durante o processo de desenvolvimento da horta. 

 

                                                                 
26Vídeos curtos, que variam de três a cinco minutos, expondo a visão de mundo do interlocutor de forma 
espontânea, como uma carta. 
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Figura 13 – Educanda com cálculo da área da Granjinha 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019 

 

No dia 18 de setembro, fomos em um viveiro no bairro Giarola, em São João 

del-Rei, comprar as mudinhas que iríamos plantar na Granjinha. Decidimos ir ao local 

pelas sugestões anteriormente apresentadas nas entrevistas. O objetivo dessa 

vivência foi aprender a fazer as mudas e compreender a importância da semente. 

Enquanto escutávamos a explicação sobre o tempo de permanência de cada planta 

na sementeira, uma das alunas avistou algo azul em uma das mudinhas e, 

entusiasmada, chamou a atenção das demais crianças para aquela “flor”. As outras 

ficaram curiosas e começaram a questionar o que seria aquilo. Então, o proprietário 

do viveiro, percebendo o tumulto, respondeu que era a casca da semente da abóbora. 

Para que se evite o ataque dos insetos, as sementes, compradas de empresas que 

também fabricam agrotóxicos, recebem esses venenos. O substrato usado para fazer 

as mudas é a fibra de coco, que, pelo fato de possuir densidade muito baixa, sobe à 

superfície junto com o broto.  

No fim, fomos recitando a lista de mudinhas que fizemos. Anotamos a 

quantidade desejada e o preço, calculamos tudo e levamos as mudas para a Granjinha 
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(figura 14). Já em sala aula, fizemos o levantamento do que tinha nos chamado mais 

atenção. Um exemplo foi a presença de veneno nas sementes, o que deu início a uma 

conversa sobre as sementes geneticamente modificadas. 

  

Figura 14 - Mudas escolhidas no viveiro do bairro Giarola, São João del-Rei 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

De volta à escola, a professora MA mostrou os resultados da prova de ciências 

para os educandos. As questões da avaliação foram relacionadas às plantas e à 

ecologia. Quando estávamos conversando sobre as perguntas e as respostas, uma 

das crianças notou que havia respondido com muita má vontade uma pergunta do tipo 

“Qual a importância do solo para as plantas?”. A educanda havia se limitado a 

escrever: “Ele é muito bom.”. Ao perceber a atitude desleixada, a educanda pediu para 

corrigir a avaliação e responder à questão com atenção e dedicação.  

Nos poucos minutos restantes antes do final das atividades do dia, retomamos 

o assunto das plantas medicinais. Entusiasmados, os alunos gravaram as 

vídeo-cartas relatando casos em que os pais ou familiares que estavam com alguma 

enfermidade recorreram a esses medicamentos em busca de cura. Umas das 

meninas se candidatou a repórter; com criatividade, foi elaborando, de forma 

improvisada, as perguntas a respeito das plantas medicinais e dos incômodos do 

adoentado. 
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No dia 23 de setembro, o objetivo foi preparar a terra para onde seriam 

transplantadas as mudas que trouxemos do viveiro. Enquanto esperávamos o pai de 

um dos educandos que iria nos ajudar, planejamos a disposição das plantas nos 

canteiros. Começamos a questionar se faríamos dois canteiros ao longo do 

comprimento ou da largura. Uma das educandas mencionou que, se fossem feitos ao 

longo da largura, o espaço seria melhor aproveitado, uma vez que a área disponível 

para plantar seria maior.  

As crianças queriam decidir logo onde as frutíferas (mexerica e mamão) seriam 

colocadas. Para que delimitassem a área da Granjinha, elas foram plantadas em 

cantos opostos. Como esse tipo de árvore cresce e faz sombra, os educandos 

lembraram que a fileira seguinte deveria ser de alguma hortaliça que crescesse rápido, 

ficando pronta para comer em um curto espaço de tempo. Posteriormente, as 

mexericas foram retiradas do lugar escolhido a pedido da diretora da escola, temerosa 

de que as crianças se machucassem com o tronco da árvore, depois de crescida. 

Desse modo, a frutífera foi transplantada para a beira da grade do parquinho. 

Um dos pais dos alunos nos auxiliou na construção do canteiro da Granjinha 

(figura 15). Tiramos as braquiárias que estavam nascendo e afofamos a terra, 

colocamos a matéria em decomposição e o esterco coletado em vivências anteriores. 

Fomos transplantando as mudas, conforme havíamos planejado. Como sugerido pelo 

pai do educando, recolhemos folhas secas e palha para cobrir o canteiro. Achamos 

tábuas nos fundos da escola e as colocamos para dividir os canteiros e servir como 

caminho entre eles, facilitando a manutenção. 
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Figura 15 - Preparação da terra da Granjinha com a colaboração de um dos pais dos educandos 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Cada uma das crianças foi escolhendo o que plantar, mas o interesse maior foi 

pelos temperos. Para as ervas, destinamos uma área de 0,68m de comprimento. Uma 

das alunas ficou chateada, resolvendo se retirar da atividade por desejar plantar uma 

muda já escolhida por um dos meninos. O menino, comovido por ela ter se retirado, 

foi chamá-la dizendo que poderia plantar a muda. Outra confusão aconteceu porque 

um dos garotos decidiu plantar o amor-perfeito (Viola tricolor), planta que havia sido 

sugerida por uma das educandas, que já estava com a muda em mãos. Para resolver 

o conflito, eles mesmos resolveram que um faria a cova, o outro colocaria a muda na 

terra. 

No fim, uma das educandas sugeriu que fizéssemos uma pesquisa com as 

seguintes temáticas: “As plantas e a Lua: a influência do ciclo lunar no fluxo de seiva 

e na agricultura” (anexo F) e "Ervas da terra, fogo, água e ar” (anexo G). Essa 

sugestão foi motivada por uma imagem recebida pela aluna via Whatsapp. Ela 

mostrou a publicação aos colegas, que ficaram curiosos, sobretudo as meninas. 

Decidimos, então, também montar um grupo da Granjinha Escolar pelo aplicativo, 

para compartilharmos itens relacionadas ao ato de plantar e as fotos tiradas durante 

as vivências. 

No encontro seguinte, a pedido da diretora da escola, as vivências passaram a 

ter 30 minutos ao invés de uma hora. Assim sendo, haja vista a redução da carga 

horária, algumas atividades que constavam no planejamento – principalmente aquelas 
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que envolviam aulas-passeios – ficaram comprometidas. Entre elas, a captura de 

micro-organismos eficientes, a caminhada de reconhecimento de plantas medicinais 

na Serra de São José e a visita à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

(EPAMIG), Campus Risoleta Neves, São João del-Rei. 

A atividade do dia 30 de setembro foi reutilizar na horta os materiais separados 

do lixo da escola. O objetivo foi perceber a diferença entre a matéria orgânica e a 

inorgânica, observando a composteira e os materiais até então coletados do lixo 

(figura 16). 

Figura 16 - Separação de material reciclável do lixo da merenda 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Durante a vivência, foram levantados dois problemas: Quem aguaria a horta 

durante o final de semana? E como impedir os jacus, ave comum na região, (Penelope 

obscura), de comerem as plantas cultivadas? Para solucionar a primeira questão, 

elaboramos gotejadores com os materiais recicláveis. Decidimos pesquisar uma 

solução possível para a segunda questão. 

Uma das alunas lembrou que é necessário um equilíbrio entre a incidência de 

luz e a precipitação pluviométrica, contando que seu pai havia construído uma 

estrutura ao redor da horta da casa de sua vó e instalado um sombrite, feito com 

embalagens de sacos de laranjas. Como o pai da educanda já estava esperando-a na 

porta da escola, pedimos para nos ensinar a fazer o sombreiro. 

A aula do dia 7 de outubro foi no Restaurante Sabor Rural, em Tiradentes, 

porque tradicionalmente na Semana da Criança, que se inicia no dia 12 de outubro 
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(Dia de Nossa Senhora da Aparecida), diversas atividades fora de sala de aula são 

planejadas. Nesse encontro, a nutricionista Mariana Campo Alegre, especialista em 

nutrição infantil, conversou com os educandos com o objetivo de auxiliá-los na escolha 

de um prato mais saudável e colorido (figura 17). Ela nos explicou a diferença 

nutricional entre os alimentos que vêm em “pacotinhos do supermercado” e os que 

saem da horta. Questionou sobre o que mais iria nos ajudar a ter energia parar correr 

ou brincar: comida do pacote ou aquela que sai da terra; aquela que colhemos e 

lavamos. Conversamos sobre por que devemos lembrar do arco-íris ao comer e 

associamos cada cor ao benefício de um órgão do corpo, no que se refere ao melhor 

desempenho de sua função. 

Figura 17 – Conversa com nutricionista 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

No dia 21 de outubro, após fazermos a manutenção da horta retirando os 

matinhos, uma forte chuva nos obrigou a entrar para a área coberta. Começamos a 

conversar sobre a pesquisa que havia sido proposta no dia 23 de setembro. Enquanto 

compartilhávamos as nossas descobertas a respeito da influência lunar na Granjinha 

e como as forças dos elementos terra, ar, luz e calor27 atuam nas plantas, montamos 

                                                                 
27 Cada uma das forças formativas (físicas, etéricas, astrais e espirituais estão associadas a um estado 
da matéria ou elemento (terra, água, ar, calor). As forças físicas e etéricas influenciam a planta de 
dentro para fora. As físicas atuam fortemente no desenvolvimento das raízes, local onde os minerais 
estão mais concentrados. As forças formativas etéricas influenciam de forma intrínseca o processo de 
crescimento dos vegetais, atuando de forma mais intensa no caule e nas folhas. As forças astrais atuam 
em volta da planta, estando presentes nos órgãos reprodutores das plantas e se manifestando pela 
leveza e cores das flores. A luz é o estado da matéria predominante nas flores, assim, o elemento ar 
atua com maior intensidade nelas. As forças espirituais “trabalham das distâncias estelares” (POSSA, 
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um jogo da memória com caixinhas de leite, no qual as imagens das constelações do 

zodíaco faziam par com o seu símbolo e com a imagem da parte da planta que recebe 

maior influência da constelação segundo a localização da lua. O jogo teve o objetivo 

de compreender como o macrocosmo pode influenciar a Granjinha Escolar (figura 18). 

A aluna que acertou mais pares levou para casa uma salada de frutas. Quando viu o 

prêmio, ficou toda satisfeita exclamando que adorava frutas. 

 

Figura 18 – Jogo da memória biodinâmico 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

No dia primeiro de novembro, o pai de uma das educandas foi montar a 

estrutura de bambu que daria suporte à tela sombrite. O intuito era proteger a horta 

dos pingos grossos das chuvas e do sol intenso. Os bambus foram retirados do terreno 

vizinho à escola pelo pai da aluna, o qual nos mostrou também como adubar as 

hortaliças. Como o pedaço de sombrite que tínhamos não foi suficiente para cobrir 

toda a área da Granjinha, combinamos de juntar os sacos de hortifrúti para 

                                                                 
2016, p.116). Essas forças estão intimamente ligadas ao elemento calor, que atua no desenvolvimento 
das sementes e dos frutos, os quais guardam em si os genes e as forças espirituais para o 
desenvolvimento de outra planta. Durante o desenvolvimento das plantas, a forma que cada uma 
dessas forças trabalha pode ser potencializada pela posição lunar, planetária e estelar. (POSSA, 2016; 
OPEN4SUSTAINBILITY, 2018). 
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costurarmos e montarmos uma tela maior, conforme foi nos ensinado no dia 30 de 

setembro. 

Outros materiais reciclados foram as embalagens plásticas de arroz, feijão, 

leite, açúcar, café, amendoim, farinha de trigo, canjica e sal que encontramos no lixo 

da escola, transformando-os em vasinhos para plantarmos as sementes que 

havíamos juntado até então. Não conseguimos reutilizar embalagens como as de 

macarrão, bolachas de água e sal e maisena, batata palha e peito de frango. A matéria 

orgânica até então “descartada” na composteira também foi reutilizada durante essa 

vivência, o líquido proveniente de sua decomposição, o chorume, foi usado para aguar 

as plantas (figura 19). 

 

Figura 19 – Chorume sendo retirado da composteira 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Alguns alunos da sala MC foram nos ajudar a fazer a manutenção da horta, 

contamos também com o auxílio da cantineira substituta, a qual nos ensinou como 

retirar as batatinhas dos matinhos que nasciam no canteiro. A fim de reconhecer cada 

espécie, observamos a diferença entre as folhas das cenouras que semeamos e as 

dos matinhos, que possuem uma batatinha, e retirarmos somente os matinhos que, 

como nos foi informado pela cantineira, sufocavam as outras plantas. 

Nesse encontro, também foi solucionado um dos problemas levantados no dia 

30 de setembro. Para os pássaros não entrarem na Granjinha, foram pendurados 

CD’s ao longo de sua diagonal. Amarramos barbantes na estrutura feita de bambu e 

dependurados os CD’s. Os pássaros se assustam com o movimento desses objetos 

e com a luz solar refletida, e a horta fica protegida. Por fim, transplantamos algumas 
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mudas para a parte do canteiro destinada aos temperos e às ervas, além de 

confeccionar estacas de bambu que serviriam para sustentar as plantas. 

A semana do dia 4 de novembro foi reservada à aplicação de provas. A pedido 

das educadoras, os alunos do ensino infantil foram plantar girassóis para serem 

distribuídos no dia do encerramento do ano letivo, 7 de dezembro. Para esse dia, os 

educandos de três a quatro anos de idade também estavam ensaiando o poema O 

Girassol, de Vinícius de Morais, para ser apresentado. Encontramos copos de 

plásticos no lixo que haviam sido usados na reunião de pais, e decidimos aproveitá-los 

como recipientes para o plantio das sementes de girassol (figura 20). 

 

Figura 20 – Educandos da sala da tia S plantando girassóis 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Na hora do recreio, alguns alunos das classes MC e MA foram para a Granjinha, 

pegaram caixas de ovos e saquinhos de café e leite do lixo para plantarem as 

sementes de flores que havíamos coletado. Decidimos realizar essa atividade porque 

as condições astronômicas favoreciam o crescimento das flores. Assim, os educandos 

dividiram as sementes de forma que cada um ficou com uma espécie diferente. Uma 

das meninas indagou como identificaríamos as flores. Então, a partir dos materiais 

descartados, elaboramos plaquinhas com os nomes de cada espécie. 

Ao bater o sino do recreio, duas educandas pediram para levar um pouco de 

semente para casa. Em troca das sementes, uma delas disse que levaria para a 

Granjinha uma das plantas que sua avó cultiva. Quando saíram, entrou um educando 



93 

 

da sala da tia MC correndo e, apressado, perguntou: “Tia, posso plantar também?”. 

Como ainda tínhamos sementes de fura-tacho (Talinum paniculatum) e rabanete 

(Raphanu sativus), ele escolheu a de fura tacho, semeou em um recipiente com terra 

e saiu correndo. Passado o tempo apenas de ter chegado à sala de aula, apareceu 

outro aluno da mesma classe, pedindo para plantar. Só tínhamos sementes de 

rabanete, mas ele não se importou. Exclamou, contente, “Rabanete!”, pegou o 

saquinho e as semeou na caixa de ovo.   

Devido à grande precipitação pluviométrica das semanas anteriores, ao 

chegarmos à Granjinha no dia 12 de novembro, vimos que algumas plantas não 

cultivadas na horta haviam crescido. Assim, os alunos da sala MC, em um primeiro 

momento, foram nos ajudar a retirá-las. Uma das crianças arrancou o capim santo 

(Cymbopogon citratus) do canteiro. Quando percebeu que não era da mesma espécie 

que estávamos capinando, ficou sem graça e perguntou o que podia fazer. Então, 

uma outra criança veio auxiliar sugerindo o replantio. Elas cavaram uma outra cova e 

enterraram a planta novamente. 

Quando o sinal tocou, os estudantes foram para a aula de inglês. Um dos 

educandos demonstrou resistência a ir para a atividade mencionada, alegando que 

queria permanecer na horta. Para incentivá-lo, sugerimos que contribuísse com a 

horta confeccionando plaquinhas de identificação para as plantas com os nomes em 

inglês. Momentos depois, várias crianças retornaram para nos contar as descobertas. 

Satisfeitos, nomeavam as plantas na língua estrangeira, o que encorajou os demais a 

também demonstrarem os seus conhecimentos em inglês. 

Ficando só os educandos da sala da tia MA, eles resolveram fazer duplas para 

ver qual retiraria mais matinhos (figura 21). Como ocorreu durante todo o processo de 

elaboração da Granjinha, as crianças que estavam cansadas da atividade eram livres 

para desempenhar outras tarefas, como plantar usando materiais reciclados, catar 

folhas secas para a composteira, colocar o lixo orgânico na mesma, tirar o chorume, 

adubar as plantas ou apenas ficar olhando. No entanto, quando a competição 

começou, mesmo aqueles que diziam não ter mais força para capinar decidiram 

participar para cooperar com sua dupla. 
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Figura 21 – Dupla capinando 

  

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Nesse processo, um dos alunos nos apresentou as azedinhas (Oxalis repens) 

como planta comestível. Combinamos que só as arrancaríamos se fosse para 

comê-las. Esse fato nos fez pensar se não estaríamos retirando outras plantas que 

poderiam servir de alimento. 

Retomando à competição, uma das meninas disse que não estava importando 

se ia ganhar ou não, pois já estava se sentindo gratificada por realizar uma tarefa na 

qual se divertia. A criança matriculada como aluna especial começou a pegar a grama 

ao redor do canteiro; os outros alunos explicaram para ela, com paciência e 

compaixão, que era para retirar somente as que estavam na área que plantamos. 

Na hora de apurar o resultado de quem tinha capinado mais, colocamos os 

montinhos uns dos lados dos outros. Em determinados grupos, apareceram cenouras, 

e nós chegamos à conclusão de que algumas estavam muito perto dos matos. Por 

isso, também eram arrancadas, ainda que sem essa pretensão. Apesar disso, 

recuperamos todas, separando-as e colocando-as novamente na terra. O monte mais 

votado foi o de uma dupla de meninas; então, os meninos, que demonstraram ser 

mais competitivos durante toda a atividade, retrucaram dizendo que deveríamos 

chamar alguém de fora, que não soubesse de quem eram os montes, para votar. A 

cantineira nos ajudou, pesou cada pilha e concluiu que os meninos haviam ganhado. 
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Para recuperarmos a energia e assim passarmos para a próxima atividade, 

comemos cabeludinha (Myrciaria glazioviana) e guardamos as suas sementes. A 

próxima atividade foi uma experiência de reconhecimento de princípios ativos nas 

plantas, especificamente no barbatimão (Stryphnodendron porcatum) e no ginseng 

(Panax ginseng)28. Para a atividade, foi usado o material elaborado pelo Centro 

Especializado em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais (CEPLAMT-UFMG), Ensinando sobre plantas medicinais na escola. 

A atividade teve como objetivo compreender como uma planta pode atuar no 

organismo dos seres humanos, proporcionando reequilíbrio, bem como conversar 

sobre as plantas nativas da região para serem valorizadas. As crianças demonstraram 

bastante interesse, principalmente, em manipular os objetos usados em laboratório. 

No dia 18 de novembro, uma das crianças sugeriu uma nova competição para 

ver quem catava mais matinhos. Concordamos que essa seria uma das atividades; as 

duplas combinaram que, enquanto uma catava os matinhos, outra costuraria os sacos 

de hortifrúti, que havíamos juntado para serem emendados no sombrite. Depois de 

um tempo, decidimos acrescentar outra atividade – a de desenhar as diferentes 

formas de folhas existentes no canteiro. Quando começou a chover, encerramos a 

atividade de capinar. No entanto, os meninos queriam continuar a capinar mesmo sob 

a chuva. Quando passou, voltamos para as atividades na Granjinha. Utilizamos o 

material coletado do rejeito da merenda escolar para fazer vasos e plaquinhas (figura 

22). 

 

                                                                 
28O que torna o barbatimão adstringente são os taninos, a experiência para sua identificação foi o teste 
de precipitação de proteínas. Essa substância natural combina com as proteínas, precipitando-as. Já o 
que torna o ginseng diurético, depurativo do sangue e expectorante é a substância saponina. Para 
identificar as saponinas, fizemos o teste de misturar água e óleo, observando que o chá de ginseng 
reage com a mistura de forma semelhante ao sabão, misturando-as. (BRANDÃO, et al., 2011). 

https://www.google.com/search?q=Stryphnodendron+porcatum&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCorMS0qUIKziw20LLOTrfSTMvNz8tMr9fOL0hPzMotz45NzEouLM9MykxNLMvPzrHLyy1OLFFAFixexSgSXFFUWZOTlp6TmpRTl5ykU5BcBJUtzd7AyAgAVhYyYcwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwis5anT4PLnAhX1CrkGHcCqDugQmxMoAjAkegQIDRAE
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Figura 22 – Placa de identificação 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A convite desta pesquisadora, tendo em vista a diminuição da carga horária 

das vivências e seguindo a orientação da coordenadora da escola, os pesquisadores 

EPAMIG visitaram a instituição, no dia 27 de novembro. O principal objetivo da visita 

foi alertar que estamos abandonando as espécies nativas para consumir espécies que 

vêm de fora (as plantas exóticas), as quais dependem de muita adubação e 

agrotóxicos. 

Os profissionais nos mostraram e nos serviram as chamadas Plantas 

Alimentícias não Convencionais (PANCs). Algumas, como o ora-pro-nóbis (Pereskia 

aculeata), são familiares para os educandos e compõem as suas refeições. 

Apresentaram também diversos insetos e como auxiliam as plantações no controle de 

pragas e doenças, razão pela qual a preservação desses animais é capaz de diminuir 

o uso de agrotóxicos (figura 23).  
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Figura 23 - Visita da EPAMIG à Escola Municipal João Pio 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A pedido da diretora da escola, no dia 2 de dezembro, a vivência seria dedicada 

ao plantio de girassóis em cascas de ovos, para depois serem transplantados para a 

frente da escola, na Semana de educação para vida29. A primeira semana de 

dezembro foi a semana de aplicação de provas; assim, as crianças chegavam para a 

atividade da hortinha à medida que iam finalizando as avaliações. Ao terminar o teste, 

um dos alunos da classe MC nos ofereceu ajuda. Ficamos satisfeitos, visto que, 

quanto mais auxílio, melhor e mais rapidamente realizaríamos as atividades. Assim, 

após o término das avaliações, todos os alunos dessa sala de aula começaram a ser 

direcionados à horta. 

Uma das crianças disse que já havia plantado girassóis em casca de ovos com 

o seu pai; por isso, ela foi a escolhida para gravar uma vídeo-carta, explicando o 

processo. Após o plantio, os outros educandos também elaboraram vídeos curtos, 

contando sobre o que haviam achado mais interessante durante as vivências. Entre 

                                                                 
29 Segundo orientação da prefeitura, durante a Semana de educação para vida, todas as escolas 
municipais devem realizar uma ação social na comunidade, além das palestras e mini-cursos voltados 
para a saúde, ofertados às crianças. 
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os assuntos, a alimentação saudável e colorida se destacou, assim como CD’s para 

espantar pássaros e o macrocosmo influenciando o desenvolvimento de raízes, 

caules, flores e frutos. Os vídeos cumpriram o objetivo de avaliar o interesse dos 

educandos durante as vivências e registrar aquilo que mais havia os impressionado. 

Realizamos também a manutenção da horta enquanto elaborávamos os 

vídeos. Um dos meninos da classe MC trouxe uma muda de hortência (Hydrangea 

macrophylla) para a Granjinha. Minutos depois, uma de suas colegas de classe disse 

que ele já havia dado a muda para ela, mas que não se importava de colocá-la na 

Granjinha. Ela começou a cuidar da planta, adubando-a e afofando a terra ao seu 

redor. O menino, observando a dedicação da colega, pediu desculpa e perguntou se 

poderia ajudá-la. 

Uma das meninas questionou se naquele dia haveria desafio e se quem 

ganhasse poderia levar alguma coisa da horta. Chegamos ao acordo que não seria 

justo, uma vez que nem todas as crianças estavam presentes. Contudo, poderíamos 

dividir algo no final da vivência para os que ajudaram nas atividades de manutenção 

dos canteiros. 

A última vídeo-carta realizada no dia foi sobre a colheita de um pé de alface 

que já estava no ponto (figura 24). O educando eleito para fazer o vídeo foi quem 

notou essa característica da hortaliça, por meio do estado do seu pêndulo. Após a 

colheita, contamos quantas folhas havia no pé e o dividimos entre todos os 

cooperadores. 

Figura 24 – Divisão da primeira colheita  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019 
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Como no dia 11 de dezembro estava caindo uma chuvinha mansa, realizamos 

desenhos da horta (anexo H). Depois, passamos para a atividade de reciclar os 

materiais descartados da festa de formatura (7 de dezembro). Notamos que havia 

formigas subindo no pé de mexerica (figura 25). Uma das educadoras sugeriu recortar 

uma garrafa pet e colocá-la ao redor do pé, construindo, assim, uma barreira contra 

os insetos. As crianças também elencaram outras possíveis soluções para o problema 

a partir de experiências feitas pelos familiares.  

 

Figura 25 - Garrafa PET sendo colocada ao redor de árvore 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Usamos também os copos plásticos para fazer mudas. Combinamos que 

aqueles que os pais permitissem poderiam levá-las para casa. O objetivo das 

atividades de reciclagem foi perceber que somos responsáveis por aquilo que 

geramos e como ações simples podem diminuir o descarte de materiais inorgânicos. 

Plantamos também as mudas nativas que uma das educadoras trouxe do Instituto 

Federal de Florestas (IFE); ao redor delas, também foram colocadas garrafas PET, 

como forma de proteção. 

Para o dia 16 de dezembro, não estava planejado nenhuma vivência na 

Granjinha Escolar. Nesse dia, os pais iriam com as suas crianças pegar os boletins 

com os resultados do período letivo. De acordo com o cronograma, nesse encontro, o 

projeto seria apresentado a toda a comunidade escolar, colheríamos as verduras 
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disponíveis e conversaríamos sobre a autorização do uso de imagem das crianças 

para este projeto de pesquisa. Porém, a reunião foi cancelada, e a conversa com os 

pais foi feita individualmente, à medida que chegavam. 

Nesse dia, o clima era de festa: era aniversário de uma das meninas da sala 

de MA. Cantamos parabéns e fomos colher as verduras, as ervas e as flores 

cultivadas. O objetivo era sensibilizar todos sobre a resposta que a terra nos dá: 

quando plantamos e cuidamos com zelo, ganhamos frutos e flores saudáveis, 

ganhamos vida e bem-estar. Como o presente da aniversariante havia sido um celular, 

os alunos decidiram gravar vídeos sobre o que mais gostavam na Granjinha. Falaram 

sobre o jogo da memória biodinâmico e sobre a alface. 

Uma das meninas disse que sua mãe ficaria satisfeita por levar verdura para 

casa, porque, antes de se mudarem para um apartamento, não precisavam comprar 

verduras, já que cultivavam uma horta. Um dos meninos da classe da MC me ofereceu 

uma bala de coco servida no aniversário; disse que era em troca da couve que estava 

levando para casa (figura 26).  

 

Figura 26 - Colheita 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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4.2 – Frutos das vivências 

 

Essa parte do trabalho é dedicada à análise das vivências, a partir de categorias 

inspiradas no referencial teórico30 desta pesquisa, a saber, agricultura biodinâmica, 

agricultura urbana, ecossistema comunicativo e cidadania global. Outro conceito 

norteador da pesquisa presente durante as atividades propostas pelas vivências na 

Granjinha Escolar e que promove a segurança alimentar é o de agroecologia. No 

entanto, este não foi acrescentado como categoria de análise. Tal escolha se deve ao 

fato de, como já mencionado, a agroecologia ser a base de várias vertentes de 

agricultura ecológica, e uma dessas derivações é a agricultura biodinâmica. Assim, 

nas análises referentes à agricultura biodinâmica e à agricultura urbana, também 

consideraremos as questões pertinentes à agroecologia. 

Durante 14 vivências, foram realizadas atividades que promoveram a prática 

da agricultura biodinâmica. Essas atividades estão listadas no quadro 1. Seu processo 

de desenvolvimento considera toda a complexidade do sistema agrícola. A 

observação do ambiente, do solo saudável, da cooperação dos animais, da 

biodiversidade, da época de plantio e de colheita, da influência do macrocosmo e do 

ciclo da água possibilitou que as crianças compreendessem a complexidade da 

natureza e tivessem a percepção da necessidade de trabalhar com os canteiros de 

forma holística. 

 

                                                                 
30 Apresentado nas páginas 26 e 27. 

Quadro 1 - Relação dos assuntos trabalhados durante as vivências que envolveram agricultura 
biodinâmica 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020. 
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Os alunos compreenderam o princípio da observação para a resolução de 

problemas. Tal fato foi constatado porque começamos a desenvolver a Granjinha 

observando o ambiente, para que fosse escolhido o lugar mais adequado para os 

canteiros (31 de julho). A observação da natureza ao redor da escola e os passeios 

também contribuíram para a percepção dos componentes de um cultivo saudável (2 

de setembro). O estudo fez com que os educandos desenvolvessem a capacidade de 

eleger um solo saudável (2 de setembro e 19 de agosto), devido à biodiversidade nele 

existente. A análise dos estrumes (4 de setembro) originou um processo investigativo 

por meio do qual as crianças perceberam a cooperação dos animais para a Granjinha 

(1º, 18 e 27de novembro). No entanto, um olhar atento ao ambiente também revelou 

que nem todos os animais são benéficos para o cultivo. Ao verem a mexerica sem 

folhas, os alunos investigaram a causa daquele problema e notaram que eram as 

formigas cortadeiras as responsáveis pelo ocorrido. A curiosidade pela diversidade de 

folhas levou as crianças a indicarem as que gostariam que permanecessem no 

canteiro, determinando, assim, a retirada das outras (11 de dezembro). 

Ao percebermos a importância da biodiversidade de vida para o canteiro, 

passamos a incluir no grupo dos animais (bois e vacas, cavalos) as minhocas e os 

micro-organismos, para a promoção de um solo rico em nutrientes e plantas 

saudáveis. Compreendemos, também, que os ciclos estelares e lunares, assim como 

o movimento dos corpos celestes, influenciam o desenvolvimento de plantas 

saudáveis e de um alimento rico em nutrientes. Assim, semeamos algumas sementes, 

em dias propícios para o desenvolvimento da parte da planta que usaríamos para 

alimentação, bem como rabanetes, em dias favoráveis ao desenvolvimento de raízes 

e de folhas. Isso para, posteriormente, averiguarmos tal fato. 

As crianças entenderam, então, que esses alimentos, provenientes de um solo 

tido como organismo vivo, contribuem para que as pessoas se tornem cada dia mais 

saudáveis. Dessa forma, durante as vivências, a agricultura biodinâmica possibilitou 

a consolidação de práticas voltadas para a segurança alimentar. 

A experiência de criar uma Granjinha Escolar constituiu uma oportunidade de 

presenciar a prática da agricultura urbana. Entre as vivências que valorizaram esse 

fazer, estão aquelas ligadas a atividades voltadas para preservação da memória dos 

saberes da comunidade, dos conhecimentos das educadoras, das cantineiras, dos 

educandos e dos seus familiares. Durante essas atividades, técnicas usadas na região 

para cultivar e métodos locais de manejo ecológico do solo nos foram revelados. 
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Na segunda vivência, descobrimos que, ao todo, apenas três familiares dos 

educandos gostavam de cultivar. No entanto, no decorrer das atividades, as crianças 

contaram sobre experiências que tiveram com outros familiares; alguns foram 

convidados para participar das atividades da Granjinha. Assim, com a ajuda de toda 

a comunidade da Escola Municipal João Pio, problemas que pareciam difíceis de 

serem resolvidos, como a possibilidade de ataque dos jacus à horta e das formigas 

cortando as folhas das mudas, tiveram soluções simples. A prática dessas atividades 

contribuiu para o desenvolvimento da percepção de como a agricultura urbana pode 

promover a sustentabilidade da cidade, de forma que sejam valorizadas as pessoas 

locais. 

Portanto, considerando as vivências norteadas por esse tipo de agricultura 

urbana, percebemos, também, como a biodiversidade do ecossistema agrícola é uma 

das alternativas sustentáveis para gerir o território urbano. Ao todo, colocamos, no 

canteiro e na área de recreação da escola, 61 mudas de 28 espécies diferentes. Das 

mudas cultivadas, 20 foram doadas e 41 compradas no viveiro, entre essas, havia 13 

espécies diferentes. Ainda vale lembrar que decidimos cultivar uma espécie que 

nasceu espontaneamente no canteiro. Essa foi uma das seis espécies nativas 

cultivadas por nós; todas as outras eram exóticas, conforme nos é revelado pela 

análise do quadro 2. 
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Quadro 2 - Relação das plantas constituintes da Granjinha Escolar 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020  

 

Diante dos dados revelados pelo quadro de relação das plantas cultivadas, uma 

temática trabalhada nas atividades de agroecologia urbana que cooperou para a 

percepção da importância da segurança alimentar foi a das PANCs. Durante essas 

atividades, percebemos que o cultivo dessas plantas é mais econômico e realizado 
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há séculos por comunidades tradicionais. Aprendemos que elas são mais resistentes 

e mais fáceis de cultivar; uma delas nasceu de forma espontânea, como nos foi 

alertado durante uma atividade de manutenção do canteiro. Muitas PANCs chegaram 

às nossas mesas durante o processo de colonização do Brasil; são heranças dos 

povos africanos que aqui foram escravizados; outras são de tradições indígenas. 

Representam, portanto, nossa herança cultural. 

Outras práticas que revelaram a percepção da autonomia em plantar, 

juntamente com a justiça ambiental, foram aquelas relacionadas à importância das 

sementes. Observamos que, a partir da semente, brotam a vida e o alimento; assim 

sendo, ter independência para colhê-las e semeá-las em seu lar pode contribuir para 

a disseminação de práticas voltadas para a economia solidária, na qual o semeador e 

o lavrador decidem o que plantar e o que consumir ou oferecer para o consumidor. 

Das 21 espécies de sementes que plantamos, 6 são nativas, enquanto 15 são exóticas 

(quadro 3). 

  

Quadro 3 - Relação das sementes semeadas  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020 
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As atividades de elaboração e de manutenção do canteiro e da composteira 

promoveram a agricultura urbana e a sustentabilidade na cidade, uma vez que íamos 

construindo o saber fazer e o conhecimento sobre o cultivo na área disponível. Essas 

atividades permitiram observar por que, ao exercitar a habilidade de plantar, tivemos 

a percepção de que o cultivo doméstico pode auxiliar no desenvolvimento econômico, 

pois o ato de semear, fazer mudas, zelar, adubar, capinar e colher pode reduzir a 

necessidade de comprar o alimento cultivado por meio de métodos desconhecidos. 

Além disso, tais práticas também fomentam a diminuição do fluxo de 

automóveis, contribuindo para uma melhor mobilidade das cidades e para a redução 

do consumo de combustível, visto que o uso do transporte para a distribuição desses 

alimentos cultivados na comunidade não é necessário. A reutilização da matéria 

orgânica colocada na composteira também é uma prática sustentável da agronomia 

urbana, uma vez que ajuda a solucionar problemas relacionados ao volume de lixo e 

ao desperdício de alimentos, além de gerar produtos (húmus e chorume) que 

aumentam a fertilidade do solo e dispensam a aplicação de insumos externos. 

Dessa forma, observamos, como sintetizado no quadro 4, que as atividades 

que tiveram como base a agricultura urbana, nas quais trabalhamos os saberes da 

comunidade, a biodiversidade, as PANCs, a importância das sementes, a capinação, 

a adubação, a confecção de mudas, a colheita e a composteira, contribuíram para o 

consumo de um alimento saudável e para a consciência da autonomia para cultivar, 

valorizando os saberes locais. 

Quadro 4 - Relação dos assuntos trabalhados durante as vivências que envolveram agricultura 
urbana 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020. 

 

O projeto Granjinha Escolar propiciou a criação de um ecossistema 

comunicativo na Escola Municipal João Pio. O conceito esteve presente durante as 

atividades em que o saber da comunidade foi manifestado, na elaboração de 

vídeo-cartas, na capinação dos canteiros, na adubação, na costura, na confecção de 
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mudas e na colheita e também em algumas vivências que envolveram as temáticas 

de solo saudável e plantas medicinais, conforme evidenciado no quadro 5. 

Quadro 5 - Relação dos assuntos trabalhados durante as vivências que envolveram ecossistema 
comunicativo 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020. 

 

Tal fato pode ser observado porque a Granjinha Escolar se estabeleceu a partir 

da cooperação dos educandos, das educadoras, das cantineiras e dos familiares dos 

educandos. Dessa forma, a comunidade da escola compartilhou as suas experiências 

relacionadas ao cultivo da terra. Nos encontros, foram criadas teias de relações nas 

quais todos os participantes cooperaram de forma ativa. Mesmo os familiares que não 

cultivam contribuíram com seus conhecimentos durante as atividades que envolveram 

a rememoração de saberes, mostrando-nos também a arte de curar por meio do uso 

das plantas. A lembrança de utilizar plantas nativas para reequilibrar o corpo também 

nos foi compartilhada por uma das educandas. 

Através das vídeos-cartas elaboradas pelas crianças, percebemos como a 

tecnologia da informação gera descentralização do conhecimento. Elas foram 

produzidas por meio de tecnologia acessível à maior parte da população, visto que 

podem ser gravadas com câmeras de celulares. Para filmá-las, não foram necessários 

conhecimentos técnicos de produção audiovisual. Por meio das filmagens, as crianças 

compartilharam seus conhecimentos, rompendo, dessa forma, com a maneira 

tradicional de ensino, na qual o processo de aprendizado é realizado de forma vertical 

Pelos relatos sobre as atividades mais interessantes, percebemos que as 

crianças se tornaram sementes de disseminação do saber, ao compartilharem o 

processo de elaboração da Granjinha Escolar. Foi interessante notar a variedade de 

temas escolhidos por elas, e como os jogos despertaram o interesse dos educandos. 
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A menina que havia ganhado o jogo da memória biodinâmico31 escolheu justamente 

essa temática para realizar uma vídeo-carta. Outra tecnologia presente durante as 

vivências foi o uso do WhatsApp. A rede social também demonstrou como a utilização 

da tecnologia permite o acesso a assuntos desconhecidos. 

Durante as atividades de adubação, de confecção de mudas, de colheita, de 

costura e de coleta de matéria orgânica para o solo, a teia do ecossistema 

comunicativo foi sendo tecida. Na execução dessas tarefas, os cooperadores da 

Granjinha se comunicavam e dialogavam. De forma horizontal, contavam suas 

experiências de vida. Uma vez que essas atividades envolveram o contato com a 

natureza, as crianças compreenderam também que estabeleciam uma comunicação 

com o ambiente, prática fundamental para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à terra. 

Diante da possibilidade de as vivências fortalecerem teias de relações, o 

processo de desenvolvimento da Granjinha criou um ecossistema comunicativo na 

Escola Municipal João Pio. Isso foi possível porque as propostas que a 

transdisciplinaridade e a educomunicação agregam à pedagogia estiveram presentes 

em todas as práticas. Assim, o ecossistema comunicativo da Granjinha Escolar foi 

sendo tecido e fortalecido por meio da educomunicação. Durante as atividades de 

criação e de manutenção dos canteiros, as decisões foram realizadas por meio do 

diálogo e de forma democrática. 

As crianças demonstraram solidariedade ao se preocuparem com o colega que 

ficou chateado por não plantar a muda que desejava ou ao observarem que um dos 

amigos estava executando alguma atividade sozinho e oferecerem ajuda. 

Demonstraram também respeito com as diversas formas de pensamento e execução 

de tarefas; mesmo que a interpretação dada a um horizonte do solo fosse diferente, 

aceitavam o ponto de vista do colega; ainda que o modo de execução de uma tarefa 

fosse distinto, respeitavam-no e escutavam-no.  

Assim sendo, quando sugerido por um dos educandos que estava na hora de 

colher a alface, alegres, todos concordaram. Trabalhar de forma transdisciplinar e 

lúdica também auxiliou no processo de alfabetização de uma das educandas, que 

apresentava dificuldade para realizar alguns tipos de tarefa. Ao observar a arte feita 

                                                                 
31Jogado na vivência do dia 21 de outubro, narrado nas páginas 89 e 90. 
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pelos colegas mais novos, ela conseguiu escrever a palavra referente às plantas nela 

desenhadas. 

A observação do conjunto das atividades realizadas na Granjinha, entendido 

como fator de desenvolvimento de um ecossistema educomunicativo naquela escola, 

demonstrou que as crianças se sentiam mais livres para se expressarem. As vivências 

contaram com diversos espaços físicos diferentes, os quais são listados no quadro 6. 

Mesmo as atividades compulsórias foram realizadas fora de sala de aula, sendo 

escolhidas por serem executadas em áreas abertas. 

Quadro 6 - Relação dos locais onde foram realizadas as vivências 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020. 

 

Dessa forma, o processo de criação de uma Granjinha Escolar, vista como fator 

de promoção de um ecossistema comunicativo, indicou que, com boa vontade e com 

todos os membros de uma comunidade escolar contribuindo da forma que lhes é 

possível, criam-se teias de relações. Essas redes bem-articuladas, como 

exemplificado pelo projeto Granjinha, são capazes de superar os desafios gerados 

pela insegurança alimentar, uma vez que, ao reunir pessoas em prol de um bem 

comum, é possível cultivar alimentos de forma mais segura que o habitual em um 

grupo da sociedade.  

No decorrer das vivências, foi possível perceber o desenvolvimento do senso 

de cidadania global nas crianças. As atividades que nos trouxeram a percepção de 

pertencer a uma comunidade mais ampla foram aquelas desenvolvidas durante as 

vivências que abarcaram as seguintes temáticas: saberes da comunidade, plantas 

medicinais, observação do ambiente, reciclagem e reutilização de materiais, estes 

foram aproveitados na criação do canteiro ou em atividades relacionadas ao cultivo 

da terra, como consta no quadro 7. 
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Quadro 7 - Relação dos assuntos trabalhados durante as vivências que envolveram cidadania global 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020. 

 

Dialogar com os pais dos educandos para elaborar os canteiros fez com que 

as crianças se interessassem mais pelas atividades. A participação do pai de uma 

educanda foi a razão pela qual outra aluna conseguiu escrever uma carta, contando 

como foi divertido aprender sobre a natureza (anexo I). Dessa forma, a valorização 

das pessoas da comunidade e das dádivas naturais da região despertou em nós um 

sentimento de empoderamento diante da possibilidade de estimular pessoas a 

reivindicarem seus direitos à uma alimentação de qualidade. 

Por meio das vivências, aprendemos que todo cidadão tem o direito a, pelo 

menos, três refeições ao dia. Percebemos também como consumir alimentos 

nutritivos é importante para que possamos desempenhar nossas atividades 

cotidianas, ou seja, além de compreender a alimentação como um direito de todo 

indivíduo, refletimos sobre a importância de observar o que comemos e a qualidade 

dos alimentos. Assim, tornamo-nos conscientes para escolher alimentos que vão 

verdadeiramente nos nutrir, bem como livres para cultivá-los, optando por técnicas e 

métodos sustentáveis. 

No entanto, as vivências amparadas no conceito de cidadania global não só 

fizeram com que os educandos compreendessem os seus direitos relacionados à 

segurança alimentar, mas também nos revelaram que temos deveres, como 

demonstrado nos encontros que trabalhamos com observação do ambiente, 

reciclagem e reutilização de materiais. Contemplar a natureza, ter a consciência de 

que fazemos parte dela, pode nos fazer assumir nossas responsabilidades para com 

o nosso ambiente. Paralelamente, desperta o sentimento de integração e a noção de 

que somos pequenos, porém, necessários pontos de uma rede. 

Percebemos que é um dever de todo cidadão ser responsável pelos seus atos 

e suas escolhas. Dessa forma, o lixo gerado por aquilo que consumimos é nossa 
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responsabilidade. Tal compreensão nos foi revelada por meio das práticas em que o 

volume do lixo sólido da merenda escolar foi reduzido ao ser reutilizado de forma 

criativa. A conscientização ultrapassou a área da escola, sendo repercutida nos lares 

dos educandos, uma vez que as crianças trouxeram materiais de casa a serem 

reaproveitados na Granjinha. Logo, essas atividades demonstraram que somos partes 

da cadeia produtiva do alimento local e, consequentemente, promoveram o consumo 

consciente. 

Durante o mês de setembro, o lixo da merenda escolar foi analisado 

sistematicamente, como exposto no quadro 8. Uma vez por semana, o lixo da cantina 

da Escola Municipal João Pio é levado pelo sistema de coleta do munícipio. Antes de 

ser retirado da escola, durante o mês de setembro, anotamos o que era descartado e 

separamos os materiais possíveis de serem reutilizados. Essa prática aconteceu 

também nos dias 29 de agosto e 12 de novembro. Quando estávamos realizando essa 

atividade no dia 18 de setembro, notamos, pela segunda vez, a presença de 

saquinhos de tempero para carne. Então, a cantineira da escola nos contou que não 

precisávamos anotar tal incidência no lixo, uma vez que o tempero não era usado por 

ela, mas por outra pessoa que colocava direto no prato. Nos outros dois dias que 

analisamos o lixo, ainda houve a recorrência do saquinho de tempero industrializado 

no registro dos materiais descartados. 
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Quadro 8 – Relação do lixo da merenda escolar 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020 

 

A análise do lixo revelou que a embalagem mais recorrente descartada pela 

cantina foi a de leite; ao todo, foram 16 saquinhos de um litro, seguido de pacotes de 

macarrão de 500 g e pacotes de biscoito água e sal. Todos os saquinhos de leite 

foram reutilizados por nós; no entanto, não aproveitamos os pacotes de macarrão e 

de bolacha de água e sal por não serem resistentes: quando abertas as embalagens, 

os saquinhos rasgavam de forma a impossibilitar a sua reutilização para o cultivo de 

mudas. Ao todo, reciclamos ou reutilizamos 55 embalagens provenientes do lixo da 

escola, como mostrado no quadro 9. Assim, nas semanas em que fizemos a coleta de 

materiais, notamos que o volume do lixo havia diminuído. A quantidade de lixo 

produzida pela escola também foi reduzida devido à utilização da matéria orgânica na 

composteira. 
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Quadro 9 – Relação dos materiais encontrados no lixo que foram reutilizados ou reciclados 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020 

 

O cardápio da cantina foi elaborado por nutricionista visando corresponder a 

20% das necessidades diárias dos educandos. Embora os saquinhos de leite, os 

pacotes de macarrão e as embalagens de bolacha de água e sal tenham sido os mais 

recorrentes no lixo, como mostrado no quadro 8, os pratos da merenda eram 

baseados em arroz e feijão, enriquecidos por algum tipo de legume ou verdura e 

alguma variedade de carne, três vezes na semana. O padrão mensal da alimentação 

mostra que, quinzenalmente, era servido macarrão e, uma vez na semana, algum tipo 

de fruta, leite com alguma quitanda, geralmente bolo ou bolacha de água e sal. Como 

os sacos de arroz descartados eram de 5 kg e os de macarrão de 500 g, sobressaíam 

sobre os resíduos descartados, além de os sacos de macarrão serem mais volumosos 

do que os de cereais. Além disso, é necessário um volume maior de macarrão para 

alimentar uma mesma quantidade de pessoas, do que o de outros cereais, tais como 

arroz ou canjiquinha. O legume mais consumido na merenda era a batata, e a verdura, 

couve (gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Relação da frequência dos alimentos no cardápio da merenda escolar durante o mês de 
agosto 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020. 

 

As atividades referentes ao conceito de cidadania global trouxeram para as 

crianças sentimentos e mudanças de atitudes relacionadas ao consumo alimentar, 

desde quando o alimento é produzido até o seu descarte, bem como o destino dos 

subprodutos. E a agroecologia, vista como um instrumento de justiça ambiental e 

equidade social, foi responsável por promover a noção de cidadania global. Por meio 

dessa relação, em uma sociedade na qual a cidadania global parece tão relevante, a 

segurança alimentar tem destaque especial. Tal conceito não foi promovido apenas 

durante as vivências voltadas para a aplicação da agricultura biodinâmica e da 

agricultura urbana, as quais proporcionaram conscientização e ações que zelam pela 

soberania e pela segurança alimentar.  

A cidadania global, pelo fato de estimular nas crianças diversas virtudes 

necessárias em uma sociedade fundada no valor da existência e na ética universal do 

ser humano, pode enfatizar atitudes, tais como humildade, discernimento, 

solidariedade, responsabilidade, criatividade, honestidade e esperança, como 

mostrado no quadro 10. 
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Quadro 10 - Relação das atitudes das crianças observadas durante as vivências 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2020 

 

Ao se perceberem como pertencentes a um só grupo humano e 

compreendendo a visão holística de um cultivo, os educandos passaram a exercer 

práticas de humildade, que demonstravam a noção da necessidade e da importância 

de todos os outros seres vivos — além deles mesmos — para realizarem as atividades 

na Granjinha Escolar. A capacidade de tomarem decisões após reflexão grupal 

também foi notada durante as vivências. Antes de decidirem algo, ponderavam sobre 

os benefícios e os malefícios, optando pela opção que acreditavam ser a melhor para 

o bem comum. Estavam dispostos a ajudar uns aos outros; quando notavam que 

alguém estava com dificuldade para executar algum trabalho ou quando alguém 

estava realizando uma tarefa sozinho, apresentavam-se com disposição para auxiliar. 

A noção de responsabilidade e de autonomia nas crianças também foi 

observada, durante o trabalho em duplas guardiãs ou quando demonstravam ciência 

do impacto que podem provocar em um ambiente. A criatividade foi estimulada não 

só com a resolução de problemas relacionados ao cultivo, mas também em atividades 

que envolviam o desenho. Nas competições, as crianças demonstraram ser honestas 

nos enganos cometidos; em outras atividades, demonstravam a esperança de aquele 

pedacinho de área do parquinho ser preservado para que o grupo pudesse desfrutar 

de um alimento mais saudável. 

Assim sendo, por meio das categorias de análises agricultura biodinâmica, 

agricultura urbana, ecossistema comunicativo e cidadania global, foi possível 

constatar como a experiência da Granjinha Escolar, na Escola Municipal João Pio, 

levou à implementação de uma atmosfera de Bem Viver, por meio da promoção da 

segurança alimentar. As vivências norteadas por esses conceitos demonstraram ser 

possível desenvolver atitudes colaborativas e solidárias nas crianças presentes em 

uma sociedade, com base no Bem Viver de cada dia e fundada na ética universal do 

ser humano. 



116 

 

4.3 – Reflexões das vivências 
 

Um dos objetivos desta pesquisa foi relacionar a experiência da horta escolar 

com a saúde preventiva. Mediante a observação participante, percebemos que o 

processo da experiência de elaboração da horta contribuiu para saúde preventiva dos 

colaboradores da atividade, por meio da promoção do cultivo de alimentos saudáveis, 

que não prejudica o ambiente, nem a si mesmo e, muito menos, o próximo.  

O bem-estar e a atmosfera de alegria e cooperação, essenciais para a saúde, 

também foram observados durante o processo. As tarefas na Granjinha exigiam que 

atividades físicas fossem realizadas concomitantemente, promovendo, assim, 

também a saúde. Dessa forma, por meio da constatação de que a Granjinha havia 

promovido processos voltados para a segurança alimentar, para um ambiente 

harmônico, bem como para a realização de atividades físicas promotoras do 

bem-estar coletivo e individual, foi possível relacionar a experiência da horta escolar 

com a saúde preventiva. 

A alimentação, ou seja, o que ingerimos física e psicologicamente, 

desempenha importante papel no equilíbrio do corpo. Os alimentos são capazes de 

aumentar nossa imunidade, impedindo que alguma doença se instale em nosso 

organismo. O modo de nos relacionarmos com o mundo ao redor e com as pessoas 

que nos cercam também influencia o nosso bem-estar. Assim, viver em harmonia com 

o ambiente possui um importante papel para a prevenção de doenças. 

A presente pesquisa mostrou, portanto, que o contato com a natureza, por meio 

do cultivo do próprio alimento, pode despertar e desenvolver, em cada indivíduo, a 

noção de responsabilidade consigo e com o próximo. Dessa forma, tornamo-nos mais 

atentos às sensações emitidas pelo nosso organismo e mais perceptíveis às 

mudanças ocorridas em nosso ambiente. Assim sendo, por meio da ciência dessa 

responsabilidade, passamos a realizar escolhas mais conscientes, que não 

prejudicam tanto a nós mesmos e ao nosso ambiente. Além de respeitarmos o 

ambiente, respeitamos uns aos outros, visto que todos fazem parte da natureza, como 

cocriadores de um espaço de harmonia, que influi em nossa saúde. 

Resumidamente, as vivências na Escola Municipal João Pio criaram um 

ecossistema comunicativo que promoveu e aprofundou noções de saúde preventiva, 

por meio das qualidades das plantas e da ingestão de alimentos nutritivos. Além disso, 

elaborar os canteiros trouxe o movimento do corpo para dentro dos espaços 
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educativos. Durante as atividades de criação e manutenção da horta, eram realizados 

exercícios físicos, ajudando a reduzir os riscos relacionados ao sedentarismo. 

Atividades físicas também estimulam a produção de hormônios relacionados 

sensação de bem-estar.  

O desenvolvimento de um ecossistema comunicativo, conclui-se, não só 

promoveu o bem-estar individual, mas também repercutiu no coletivo, como 

observado por meio das atitudes colaborativas e solidárias. Dessa forma, a Granjinha 

Escolar tornou-se um espaço educativo passível de provocar mudanças relacionadas 

à saúde dos educandos, ao promover uma forma segura de produzir alimentos, não 

só para quem os consome, mas também para quem os cultiva. Isso porque a aplicação 

de agrotóxicos nos plantios é prejudicial para quem os cultiva, para quem os consome, 

para o solo e para o ecossistema. 

Procuramos também identificar os hábitos de consumo relacionados à rotina 

alimentar, analisando-os por meio da elaboração da merenda servida na Escola 

Municipal João Pio. Para tanto, o cardápio da escola foi observado mensalmente, bem 

como as merendas oferecidas durante o dia das vivências. O lixo também foi analisado 

semanalmente. Foram percebidas algumas modificações no que era servido e no 

próprio conteúdo do cardápio. A partir da verificação da merenda ofertada no mês de 

agosto e do lixo descartado no mês de setembro, foi possível constatar determinada 

alteração no padrão da alimentação do lanche, bem como no padrão do descarte 

relativo à merenda escolar. 

Percebeu-se também que a instituição acolheu mudanças relacionadas ao 

consumo de alimentos, já que o lixo produzido durante a merenda escolar foi reduzido, 

os recipientes foram reaproveitados e o conteúdo orgânico foi destinado à 

composteira, a fim de nutrir a terra para produzir mais alimentos. Como alguns 

materiais foram trazidos pelos educandos de suas casas para serem reutilizados nas 

vivências, o volume do lixo de seus lares, ainda que pouco, também foi reduzido. 

No entanto, não foi possível observar mudanças alimentares na rotina dos 

educandos em suas casas, tampouco na merenda escolar. O cardápio da escola, 

elaborado por nutricionista, permaneceu seguindo o mesmo padrão. Para que tal fato 

pudesse ser observado, no sentido de cooperar com alterações no cardápio da 

merenda servida, seria necessário que fossem realizadas outras pesquisas, com 

tempo de atuação estendido na Granjinha. Durante esta investigação, houve duas 
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colheitas, realizadas no final do período. Os alunos levaram os alimentos para casa, 

porque não foi possível consumi-los na merenda. 

Um dos objetivos era descrever a experiência da horta escolar e os saberes 

envolvidos nessa prática; por isso, as vivências da Granjinha Escolar foram 

observadas e detalhadamente descritas. Para que esse objetivo fosse alcançado, 

cada encontro foi registrado em um caderno, e as atividades e as conversas que 

revelavam as experiências e os conhecimentos prévios dos educandos foram 

minuciosamente narradas.  

Com base nas anotações das percepções dos acontecimentos e dos signos no 

diário de campo, percebemos a bagagem de conhecimentos relacionados ao cultivo 

que já eram familiares aos cooperadores da Granjinha. Foi possível notar também 

diversos fatores influentes nessa prática de cultivar canteiros, tais como os saberes e 

fazeres relacionados aos conhecimentos astronômicos, matemáticos, climatológicos, 

pedológicos32, entomológico33, ecológico, fitoterápicos e culinários. 

Ao longo das vivências, as conversas mostraram que os educandos já 

consomem e gostam de uma grande variedade de verduras e legumes; alguns até 

mesmo já passaram por experiências de cultivar a terra junto com seus familiares. No 

entanto, durante a experiência da Granjinha Escolar, ficou clara a conscientização da 

importância, por parte dos educandos, de cultivar os próprios alimentos. As vivências 

permitiram a prática e a observação de atitudes de cooperação com o próximo, 

presentes nas atividades educomunicativas. 

Durante as práticas educomunicativas e os diálogos estabelecidos, os saberes, 

a forma e as experiências da comunidade escolar relacionados ao cultivo da terra 

foram revelados. A própria narrativa da nossa performance no ato de cultivar nos 

mostrou os saberes envolvidos nessa prática. Os conhecimentos necessários para 

possibilitar a aquisição de comida de qualidade, cuja produção respeite o ambiente e 

a diversidade cultural, sendo esta social e economicamente sustentável, foram sendo 

construídos durante os próprios atos transdisciplinares do Projeto Granjinha. Pelo fato 

de a transdisciplinaridade sustentar as vivências e sempre considerando a 

complexidade da natureza, as narrativas demonstraram a compreensão da visão 

holística imanente ao cultivo e à percepção de que fazemos parte do meio ambiente. 

                                                                 
32Ciência responsável por estudar os solos. 
33Ciência que estuda os insetos. 
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A percepção holística da natureza, dos seus ciclos, mostra o tempo não mais 

como uma seta que aponta para o infinito, já com um destino traçado, mas, sim, como 

um tempo cíclico, no qual cada volta percorrida é maior que a outra. Por extensão, o 

ser, por também fazer parte da natureza, é impermanente, estando em constante 

processo de vir a ser. Dessa forma, o processo de plantar e observar a natureza nos 

trouxe a esperança de que mudar é possível; o saber do nosso livre-arbítrio perante o 

que ingerir, o que plantar, em quais condições cultivar e com quem dividir; a certeza 

de que quem planta e cultiva colhe. 

A presente pesquisa também procurou avaliar como a experiência de elaborar 

uma Granjinha Escolar na Escola Municipal João Pio contribuiu para o Bem Viver dos 

educandos. Para tal, foram realizados os seguintes passos: narração da experiência 

da horta escolar, sendo observado os saberes dos cooperadores da horta e os 

conhecimentos que envolvem a criação de uma Granjinha Escolar; a identificação da 

rotina alimentar da merenda escolar e como a horta pode interferir nos hábitos de 

consumo durante a merenda escolar, bem como a constatação de que a saúde 

preventiva pode ser promovida durante o processo de elaboração dos canteiros. 

Através das narrativas do processo de criação de hortas, da promoção da 

segurança no consumo de alimentos e da responsabilidade social e ambiental, foi 

possível perceber como o espaço comunitário da Granjinha impulsionou o Bem Viver. 

O conceito de Bem Viver, originário dos povos tradicionais da América Latina, propõe 

uma integração de forma harmônica com a natureza, estabelecendo, assim, uma 

sociedade sustentável. Nele, destaca-se a equidade, por meio da qual, o mercado de 

consumo se preocupa com a saúde dos consumidores, oferecendo produtos de 

qualidade. Para tanto, é necessária a efetivação da cidadania global. 

Nesse sentido, a experiência de desenvolver a Granjinha promoveu a cidadania 

global e o senso de empoderamento dos participantes das atividades, ao articular 

redes, nas quais as decisões eram tomadas de forma democrática. Mostrou também 

a possibilidade de nos alimentarmos de forma segura e promoveu a noção do direito 

de termos alimentos de qualidade de forma regular e constante. Colocar as mãos na 

terra, ter contato com a natureza, com a arte de cultivar, fez com que recordássemos 

de nossas origens, trazendo-nos alegria. 

As vivências realizadas nos mostraram, portanto, que, em um espaço 

democrático, onde o processo de ensino-aprendizagem é feito de forma lúdica e em 

contato com a natureza, é possível estimular a autonomia, a solidariedade, a 
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responsabilidade, a criatividade, a honestidade e a esperança nos participantes. Por 

terem envolvido toda a comunidade de forma não hierarquizada, essas vivências 

podem ser, assim, consideradas uma experiência educomunicativa. Isso porque 

permitiram o exercício do protagonismo de todos de forma espontânea, dando espaço 

para que a ética universal do ser humano se manifestasse, criando uma atmosfera de 

Bem Viver, na qual todos eram livres para se expressar. Dessa forma, as atividades 

ou práticas artísticas desenvolvidas ao ar livre, envolvendo a contemplação da 

natureza, constituíram fator de libertação que possibilitou a manifestação das 

aspirações humanas mais íntimas. 
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5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

As narrativas desenvolvidas durante o processo de criação da Granjinha 

Escolar responderam afirmativamente à questão relativa à prática de cultivar canteiros 

nas escolas como estímulo às mudanças de hábitos e ao Bem Viver na vida dos seus 

participantes. O processo educomunicativo de ensino-aprendizagem transdisciplinar 

fez com que os educandos adquirissem, em conjunto, uma percepção engajada da 

realidade durante as vivências. 

Essa percepção foi construída de forma holística, por meio do corpo, do 

sentimento, da observação e da inteligência analítica. Dessa forma, os participantes 

da atividade não só perceberam os passos para o cultivo de canteiros, mas também 

o porquê da existência das etapas e dos fatores influentes do cultivo. Assim, os 

educandos também conheceram caminhos mais saudáveis para uma alimentação 

mais equilibrada, desde o cultivo até o consumo. A partir do conhecimento adquirido, 

tornaram-se capazes e com autonomia suficiente para criar hábitos inovadores em 

relação aos padrões alimentícios vigentes. 

Ter a compreensão holística do ato de cultivar fez com que os conhecimentos 

construídos conjuntamente durante os diálogos realizados nas vivências não 

permanecessem apenas como teoria, mas permeassem o campo da prática. Com o 

vínculo entre teoria e prática, foi possível observar mudanças de hábitos nos 

educandos e nos cooperadores do Projeto Granjinha. Esses hábitos dizem respeito à 

saúde de modo geral, estão relacionados tanto à alimentação segura quanto à prática 

de atividades físicas, e também às atitudes perante o próximo e o meio ambiente.  

Tal percepção confirmou a hipótese de que a criação de hortas nas escolas 

coopera para o desenvolvimento do senso de responsabilidade ambiental e cidadania 

global, conceitos que podem trazer mudanças de hábitos relacionados às escolhas de 

consumo e às atitudes com os outros membros da comunidade. Essas mudanças 

colaboram para a transcendência de paradigmas modernos e para a transformação 

da sociedade em um grupo equilibrado pela presença do Bem Viver. 

Dessa forma, a presente pesquisa também respondeu à inquietação de como 

o cultivo de alimentos na Granjinha Escolar e o reaproveitamento do lixo advindo das 

refeições da merenda podem estar relacionados à racionalidade ambiental, bem como 
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se essa prática pode ser ligada às questões relativas ao global-local e à relação 

agência-estrutura da Escola Municipal João Pio. 

Por conseguinte, o saber ambiental e a adoção de paradigmas mais 

respeitosos com o ambiente e consigo mesmo emergiram durante as vivências. O ato 

de entrar em contato com a terra durante a prática de cultivar permitiu o resgate do 

vínculo existente entre os seres humanos e a natureza. Ademais, perceber a 

complexidade do ambiente em que vivemos nos fez recuperar a consciência de que 

somos integrados a ele e responsáveis por essa instância.  

A preocupação com questões relacionadas aos resíduos descartados da 

merenda escolar trouxe a reflexão não só da responsabilidade que temos para com 

as escolhas de consumo, mas também demonstrou que grupos locais não são apenas 

receptáculos de imposições globais. Isso significa que, com criatividade, são capazes 

de criar novos objetos utilizando materiais advindos da indústria de alimentos. Nesta 

pesquisa, esses materiais que seriam descartados foram utilizados para solucionar 

situações relativas aos canteiros. 

Por meio da Granjinha Escolar, foi possível cultivar o alimento localmente e, a 

partir de experiências prévias dos cooperadores, os problemas enfrentados foram 

solucionados com tecnologia desenvolvida com materiais reciclados. Reciclar o lixo e 

produzir o próprio alimento são ações que colaboram para um mundo mais 

sustentável e equilibrado, diminuindo, por exemplo, problemas relacionados à saúde 

alimentar e aos processos de urbanização. Nesse sentido, local e global se 

comunicam e se inter-relacionam.  

O ecossistema comunicativo, criado pela Granjinha Escolar, como já 

mencionado, também promoveu a percepção da cidadania global. Isso foi possível 

porque, nesse fazer, o senso de responsabilidade individual e coletivo foi despertado, 

projetando a importância de atos triviais para o cuidado com o ambiente, a consciência 

de nossos direitos e também de nossos deveres. Enquanto os cooperadores da 

Granjinha se percebiam como agentes capazes de modificar o território em que vivem, 

iam criando o canteiro da Granjinha e plantando árvores na área da escola, 

transformando, assim, a paisagem. E a prática de transformar a paisagem também os 

transformava. A nova área da Escola Municipal João Pio, a Granjinha Escolar, passou 

a influenciar os hábitos escolares e a forma de construção de conhecimento adotado 
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pela instituição de ensino. Foi possível perceber a prevalência do tom dialógico, bem 

como a influência mútua entre o meio e os protagonistas da horta. 

Outra curiosidade levantada nos primórdios da pesquisa foi como a Granjinha 

Escolar poderia interferir no consumo alimentar dos educandos da Escola Municipal 

João Pio. O cultivo da terra proporcionou a valorização dos alimentos advindos de 

cultivos locais. As atividades de reciclagem e de reutilização do lixo comprovaram a 

hipótese de que a Granjinha contribuiu para a diminuição dos descartes da escola. 

Ademais, favoreceu a formação de atitudes voltadas para a promoção de um ambiente 

fundamentado na noção do Bem Viver, devido ao contato com a natureza e à 

consciência da importância do cuidado consigo, com o próximo e com o ambiente.
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APÊNDICES E ANEXOS 

APÊNDICE A – PLANEJAMENTO DAS VIVÊNCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PIO 

 

Escola Municipal João Pio 

PLANEJAMENTO DAS VIVÊNCIAS – PROJETO GRANJINHA ESCOLAR 

Semana Tema Objetivos Metodologia Recursos Didáticos 

 

 

1ª e 2ª 

Quem, o quê e 

quando plantar? 

Conhecer pessoas da comunidade que 

possuem experiência com horta. 

 

Reconhecer o que é plantado pela 

comunidade. 

 

Identificar o que a comunidade planta. 

 

Comparar monocultura com a horta em 

casa. 

Os alunos apresentarão a entrevista 

realizada com alguém que eles conhecem 

que cultiva. Ao mesmo tempo, será 

desenhado e anotado o que eles plantam. 

Data show, folhas em 

branco, lápis de cor. 

 

3ª 

Quando plantar? Identificar a influência das estações do 

ano na Granjinha e no cultivo. 

 

Identificar qual hortaliça plantar em cada 

mês. 

 

Elaborar estação de observação 

climática. 

Explicar movimento de translação da terra e 

clima que muda em cada estação. 

 

Confeccionar tabela com período de plantio 

de cada planta a partir de pesquisa na 

internet (sala de informática) e conversa 

com as pessoas entrevistadas na aula 

anterior. 

Lanterna, duas bolas de 

tamanhos diferentes, 

cartolina lápis de cor, 

garrafa pet, tesoura, 

caderno. 

 

4ª, 5ª  e 6ª 

Nós comemos 

plantas, mas do que 

elas vivem? 

Identificar um solo saudável. 

 

Perceber a importância do sol, da água, 

da matéria orgânica e dos animais para 

planta. 

Experiência do escorrimento de água que 

cai em um solo com vegetação e matéria 

orgânica e em um solo sem cobertura 

vegetal, no Balneário das Águas Santas, 

onde será coletada a matéria orgânica. 

Garrafa de água, 

cartolina, lápis de cor, pá 

de jardim, baldes. 
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Buscar matéria orgânica para a 

Granjinha. 

Durante a caminhada, ir conversando sobre 

ciclo da água. 

 

7ª e 8ª 

Nutrição das plantas Preparar a terra, colocar a matéria 

orgânica no solo. 

 

Definir área do canteiro, quantidade e 

quais mudas serão plantadas. 

Calcular a área e quantas mudas serão 

plantadas; colocar matéria orgânica e 

esterco no local. 

Fita métrica, pá de 

jardim, papel, lápis. 

 

9ª 10ª 

De onde vêm as 

mudas? 

Conhecer a técnica de confecção de 

mudas usada pelo viveiro do Giarola. 

Escolher mudas a serem plantadas e 

transplantá-las para canteiro. 

Excursão ao viveiro do Giarola, onde serão 

escolhidas as mudas. 

Pá, fita métrica, papel, 

lápis. 

 

11ª 

Transformação da 

matéria 

Reconhecer a necessidade de solo rico 

em vida. 

 

Identificar a importância de reciclar e da 

compostagem. 

 

Criar compostagem, minhocário e isca 

para micro-organismos eficientes. 

Conversa sobre ciclo da matéria orgânica, 

desde quando a semente é plantada até 

quando a planta morre e nutre o solo. Levar 

a isca para micro-organismos eficientes na 

floresta e ir observando no caminho o que 

acontece com as folhas que caem no chão 

e com as embalagens e lixo jogados na 

natureza, na semana seguinte observá-la. 

Baldes, garrafas pet, 

arroz cozido. 

 

 

12ª 

O alimento saudável Identificar nutrientes presentes nas 

plantas que compõem o canteiro e por 

que precisamos deles. 

 

Diferenciar alimentos orgânicos dos 

transgênicos. 

 

Conversar sobre a necessidade das 

sementes. 

 

Confeccionar sementeira e plantar 

sementes. 

Realizar pesquisa utilizando multimídia e 

conversa com nutricionista; elaborar 

sementeira com materiais reciclados. 

Materiais a serem 

reciclados, computador. 
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13ª 

e 

14ª 

As plantas como 

remédio. 

Entender uma farmácia viva. 

 

Identificar plantas usadas pela 

comunidade para cura, diferenciando das 

nativas e exóticas. 

 

Elaborar canteiro de farmácia viva. 

Educandos apresentarão entrevista feita 

com os parentes sobre plantas já usadas em 

caso de enfermidades. Um curandeiro de 

Tiradentes conversará com eles. Elaborar 

canteiro para farmácia viva e colocar as 

mudinhas das plantas. 

Material a ser reciclado 

para canteiro, terra, 

mudas, pá de jardim, 

folha, lápis. 

 

15ª e 

16ª 

O que são plantas 

medicinais? 

Identificar os princípios ativos nas 

plantas. 

 

Valorizar plantas nativas e a fauna da 

região. 

Experiência de extração dos princípios 

ativos das plantas. 

 

Caminhada de reconhecimento de plantas 

úteis e medicinais na Serra São José. 

Caixa Ceplamt 

Ensinando plantas 

medicinais para crianças. 
 

Livro: Plantas úteis e 

medicinais na obra do 

Frei Vellozo. 

17ª 

18ª 

e 

19ª 

O que são PANCs? Diferenciar plantas alimentícias não 

convencionais das convencionais e quais 

nutrientes possuem. 

 

Identificar formas de coletar sementes. 

 

Elaborar canteiro para sementes 

coletadas. 

Excursão à EPAMIG - Campus Risoleta        

Neves 

Papel, lápis, bacia, 

material a ser reciclado 

para canteiro, terra, 

sementes, pá de jardim. 

Fonte: produzida pela autora, 2019.
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PIO 
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, SOM DE VOZ E NOME 

 

 



137 

 

APÊNDICE D – TERMO DE ASSENTIMENTO 
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ANEXO A – ANOTAÇÃO DOS EDUCANDOS DOS PONTOS MAIS INTERESSANTES DA 
ATIVIDADE DO DIA 7 DE AGOSTO 
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ANEXO B – CAPA DA ATIVIDADE REALIZADA PELO TRIO DOS MONSTROS 
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ANEXO C – ATIVIDADE REALIZADA POR EDUCANDAS PARA O DIA 19 DE AGOSTO 
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ANEXO D – DESENHO COLETIVO DOS HORIZONTES DO SOLO 
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ANEXO E – PESQUISA FEITA POR EDUCANDA SOBRE SEMENTES 
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ANEXO F – IMAGEM MOSTRADA POR ESTUDANTE SOBRE “AS PLANTAS E A LUA: A 
INFLUÊNCIA DO CICLO LUNAR NO FLUXO DE SEIVA E NA AGRICULTURA”  

 

 

Fonte: PORTO, 2017. 
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ANEXO G – IMAGEM MOSTRADA POR ESTUDANTE SOBRE ERVAS DO FOGO, 
ERVAS DA TERRA, ERVAS DO AR E ERVAS DA ÁGUA. 

 

 

Fonte: DRABARDI, 2016.
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ANEXO H – DESENHO REALIZADO POR EDUCANDA NO DIA 11 DE DEZEMBRO 
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ANEXO I – ENVELOPE E CARTA FEITOS POR EDUCANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


