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Resumo 

 

O relato de experiência das aulas de Educação Física tratando do tema transdisciplinar meio 

ambiente aborda um olhar sobre os fazeres e saberes das pessoas que podem auxiliar na prática 

educacional. Prática que não se reduz somente ao conhecimento científico pragmatizado 

ocidentalmente, mas a um saber popular e reconhecido por aqueles que estão vivenciando 

orgânicamente o ambiente no qual o educando convive (escola, bairro e família). Trazer a 

responsabilidade ambiental de forma solidária faz entender que é necessário a compreensão 

epistemológica, ontológica do conhecimento, suas relações com o vivido e necessário para a 

valorização a vida. A construção de uma horta pedagógica na E.M Cidade Seródio com crianças de 

7 a 11 anos trouxe na prática pedagógica questionamentos e experiências que apontam novas 

possibilidades de construção do conhecimento. 
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Introdução 

 

O Meio Ambiente é um tema transdisciplinar proposto pelos PCNs do ensino fundamental com o 

objetivo de consciência ecológica na interação homem e natureza. A proposta da implementação de 

uma horta de ervas medicinais nas aulas de Educação Física na E.M Cidade Seródio situada na 

região de Guarulhos - SP, considera que a união do meio ambiente com a Educação Física é 

acreditar na ação do homem no seu meio partindo do seu “ïnstrumento” de interação, o corpo; o 

reconhecimento deste como parte integrante do meio, o entendimento de seus fazeres e a mudança, 

se necessária, daquilo que não condiz com a sua realidade e necessidade, relações que devem ser 

fundamentadas pelo conhecimento. Sendo este tratado como pertinente à todos e desta forma 

presente nas pessoas e transmitido e construído por todos, pela oralidade, tradição, pesquisa e 

sistematização.  

                                                 
* Professora de Educação Física da Prefeitura de Guarulhos. 
** Professor de Educação Física da Prefeitura de Guarulhos. 
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Consideramos o resgate do olhar sobre as plantas medicinais encontradas nos jardins das casas 

brasileiras,  um retorno que vem originalmente do conhecimento popular sobre a ação tanto benéfica 

quanto maléfica à saúde de determinadas plantas. Resgate obtido através informação trazida pelos 

pais e avós. Os professores tinham o foco no diálogo com as crianças sobre aquilo que está 

crescendo ao nosso redor, observamos que cada vez mais na atualidade o reconhecimento da 

sabedoria tradicional é pouco valorizada e o uso de medicamentos alopáticos se dá de forma abusiva 

e por vezes desnecessária.  

Compreendemos também que a transformação social de que trata a educação ambiental visa à 

superação das injustiças ambientais, da desigualdade social, da apropriação capitalista e 

funcionalista da natureza e da própria humanidade. Vivemos processos de exclusão nos quais há 

uma ampla degradação ambiental socializada com uma maioria submetida, indissociados de uma 

apropriação privada dos benefícios materiais gerados. Cumpre à educação ambiental fomentar 

processos que impliquem o aumento do poder das maiorias hoje submetidas, de sua capacidade de 

autogestão e o fortalecimento de sua resistência à dominação capitalista de sua vida (trabalho) e de 

seus espaços (ambiente). 

 

No Brasil a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA–lei 

9795/99) que em seu artigo primeiro define a educação ambiental como 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes e competências 

voltadas para conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

A Educação Física como disciplina é sistematizada e organizada, 

disciplina significa, em termos de construção do conhecimento, 

especialização e fragmentação. Em termos "produtivos" tem 

significado sucesso na modificação da natureza e do trabalho humano; 

e ainda ordem. Mas ordem e desordem são dimensões de uma mesma 

realidade, e se (con)fundem na complexidade de um todo que 

insistimos em fragmentar. Por isso a desordem é necessária para 

(tentar) recuperar a totalidade. 

Acrescentar à visão da Educação Física, dentro das dimensões atitudinais, conceituais e 

procedimentais, outras formas de entender e conhecer o mundo, o motriz está no saber fazer que é 

transmitido culturalmente de geração em geração, de uma forma solidária, competente e respeitosa, 
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diante das necessidades. Saber fazer que se resgata nas mais diversas esferas possíveis, além das 

disciplinas educacionais, professores, avós, pais, conhecedores, profissionais diversos possuem 

conhecimentos úteis à prática educacional escolar, buscá-los e utilizá-los no cotidiano escolar é 

valorizar aquilo que é nosso, que dentro de uma lógica capitalista é submetido a menor valoração 

não sendo este conhecimento sistematizado, oriundo da observação e experiência mas transformado 

e ressignificado constantemente na ação direta com o saber e fazer. 

Segundo Abib (1996), citando Jantsch (1995) os conceitos de multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade representam uma hierarquia de noções. A 

transdisciplinaridade estaria no topo dessa hierarquia e representaria um estágio ideal de 

comunicação entre as disciplinas porque significa o reconhecimento da interdependência de todos os 

aspectos da realidade. Prover o reconhecimento e entendimento pelas crianças das relações dos 

sistemas da natureza e os sistemas fisiológicos humanos à manutenção da vida, o equilibrio dos 

sistemas terrestre e humano; exige um olhar na dimensão de totalidade nas inter-relações que 

caracterizam a complexidade das relações sociedade-natureza, não busca-se discutir, a totalidade 

existe de fato, ou se ela é sempre e apenas uma construção através da qual é possível desenvolver 

determinada temática. Para Santos (1994, p. 165-167), por exemplo, existe uma totalidade concreta 

das coisas e ações que é percebida através de construções. Seu conceito de totalidade, entretanto, 

está longe de ser algo tangível e imutável. Na realidade, ele abarca a plasticidade necessária para o 

desenvolvimento de um "saber-fazer" interdisciplinar. Ele enfatiza que "O TODO é uma realidade 

fugaz, porque está sempre se desfazendo para voltar a se fazer. O TODO é algo que está sempre 

buscando ser outro, mas para se tornar, de novo, um OUTRO TODO (...). Há alguns autores que 

dizem que o TODO não existe, mas apenas a nossa construção dele" (SANTOS, 1994, p. 165). 

Ainda sem se reduzir ao todo, compreendendo a especificidade e a historicidade da complexidade. 

 

Metodologia 

 

O ar na respiração do homem e das plantas (ciclo do oxigênio, atividade fisica e consumo de 

oxigênio, sistema respiratório); Energia; O alimento a sua produção e aproveitamento energético: 

(valor nutricional X valor energético, orgânicos X industrializados, escolha e pirâmide alimentar, 

circulação sanguínea, atividade física e consumo de energia); A ação do homem sobre o mundo não 

é somente tratado na conscientização ecológica, mas também no trabalho as suas condições, formas 

e necessidades, o uso de instrumentos, a ajuda do outro, a paciência para o resultado são questões 

abordadas durante o processo de construção da horta. Aprender, fazer e ensinar é a lógica do projeto 

as crianças participam das aulas expositivas na horta aprendendo o manejo, o plantio e as 

propriedades das plantas que são trazidas por elas mesmas após pesquisa em casa com parentes, em 

pequenos grupos fazem a manutenção da horta e expõem as plantas às crianças que não participam 
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do projeto. Esses saberes – acumulados da vivência de diferentes experiências – não podem ser 

desconsiderados, uma vez que isso promoveria ruptura entre as relações vida e escola, aprendizado 

formal e informal (FREIRE, 2002). Considerá–los, portanto, seria auxiliar o desencadeamento de 

um processo de reflexão a respeito da temática ambiental, demonstrando que fazemos parte de um 

todo e que o mundo não existe apenas em função de nós mesmos. Coletiva e significativamente 

construiremos uma nova forma de compreender o ambiente e de agir sobre ele. Isto não quer dizer 

que o educador não deva compartilhar conhecimentos científicos, mas que precisa ter consciência de 

que o educando, embora ainda não tenha se apropriado dessa forma de conhecimento, é detentor de 

um saber que é fruto da cultura e da vida em sociedade, resultante das relações com pessoas que 

pensam, sentem e comunicam. Sendo assim, não são homens “vazios” e, portanto, não podem ser 

“depósitos”de conteúdos (FREIRE, 2003). 

Nas aulas na quadra vivenciam os conceitos da Educação Física relativos aos sistemas fisiológicos 

humanos com os sistemas do meio ambiente. Atende-se na escola cerca de 160 crianças de 1ª a 3ª 

séries. 

Não temos a intenção de medicar, mas de orientar a importância da natureza nas nossas vidas 

tanto na saúde como na manutenção da vida no planeta. Conhecimentos que da mesma forma 

que foram coletados são transmitidos ao coletivo da escola, com apresentações feitas pelas 

crianças. 

Compreender a ação do homem no meio ambiente e da sua importância para a manutenção da vida 

no planeta; construir conhecimentos e responsabilidades ambientais; compreender a importância da 

natureza na saúde; conhecer os sistemas da natureza e fisiológicos; relacionar o espaço social com a 

ação humana; resgatar conhecimentos tradicionais são os objetivos gerais da ação. 

Trabalhando para alcançar a compreensão dos conceitos de ecologia e ecossistemas; construção e 

manutenção de uma horta de ervas aromáticas e medicinais; relacionando o cuidado com o lixo 

produzido com a manutenção da vida; Resgatar a sua própria origem (de onde vim? Quem são os 

meus antepassados? O que e como faziam?); realizar uma entrevista e colheita sobre uma planta; 

compreensão do trabalho humano como ação do homem sobre a natureza, a sua evolução histórica;  

refletindo sobre a extinção da biodiversidade, suas consequências e formas de evitá-la; identificação 

das plantas; aprender o manuseio de instrumentos; aprender o ciclo de crescimento das plantas; 

aprender o ciclo da água e sua importância fisiológica; aprender o ciclo do ar e sua importância 

fisiológica; aprender a realizar compostagem; e sistematização de um arquivo botânico. 

Utilizamos como método, a participação da comunidade para tal é necessária estando a par do que 

esta sendo desenvolvido na escola com reuniões e rodas de conversas, são nestes momentos que 

detectamos também o conhecimento das crianças sobre os temas abordados na aula e a sua relação 

com os seus próximos (familiares). 
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Entrevistas são feitas com os  antigos para que as crianças tragam o conhecimento sobre 

determinadas plantas para serem divididos com todos os participantes. 

A horta é o laboratório das aulas, pois é nela que o contato com o objeto de estudo se dará, as 

plantas. A sua construção ocorrerá com a participação das crianças daquilo que elas trouxerem de 

suas casas dos conhecimentos resgatados por elas. A sua manutenção somente ocorrerá com a ajuda 

mútua e organizada entre as crianças, após o prévio conhecimento dos procedimentos a serem 

utilizados. 

Aulas expositivas na horta esclarecem o uso dos instrumentos, a manutenção dos equipamentos, a 

seleção das ervas o seu cultivo e uso, observação do desenvolvimento das espécies e das suas 

necessidades. 

Busca-se vivenciar a ação do corpo humano no meio ambiente as suas possibilidades de interação de 

forma ecologicamente correta e/ou conscientizadora, compreender o conceito de saúde e a 

importância da alimentação, respiração e atividade física para a vida. 

Atividades propostas: 

Caminhada ecológica; jogos, brincadeiras sobre o tema; teatralização; exercícios respiratórios. 

Linguagem escrita e oral possibilita o diálogo com o apreendido nas aulas com a sala de aula, 

ampliar o repertório verbal das crianças, sugestão de leituras e atividades para serem desenvolvidas 

em casa ou na sala. 

Aulas de construção de materiais com o intuito de compreender a importância do lixo na sociedade, 

os 3 Rs ( Reduzir, Reutilizar e Reciclar)  e também brinquedos, maquetes e painéis. 

Seminários: a apreensão dos conceitos apreendidos nas aulas as crianças em pequenos grupos 

apresentarão aos seus pares de outras séries iniciais aquilo que foi aprendido. 

Como funciona a horta, as qualidades das plantas, o seu desenvolvimento. 

Anotações feitas através dos registros escritos ou visuais no qual as crianças terão o conhecimento 

adquirido  e organizado para futuras consultas e recordações. 

Arquivo botânico, painéis, vídeos, fotos e relatos. 

Outras tecnologias: o uso de tecnologias variadas vem para fortalecer os conceitos e conhecimentos 

apreendidos em aulas. O uso do vídeo para assistir filmes e debates, a informática para tarefas de 

relação e ludicidade. 

 

Considerações Finais 

 

Reconhecer que somos seres inacabados e que estamos continuamente aprendendo e ensinando são 

os méritos desta prática, desta forma acreditamos que aquilo é compartilhado hoje nas aulas será um 

dia transmitido ou relembrado em algum momento da existência daqueles que participaram.  
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Os diálogos com outras disciplinas devem ocorrer mediante interesse dos outros professores à 

pratica existente, sempre é possível unir conhecimentos, basta interesse e um olhar menos 

paradigmático diante dos conteúdos e a suas abordagens. 

Temos muito ainda o que desenvolver neste projeto na escola E.M Cidade Seródio, a ação do 

educador porventura sofre constantemente interferências não esperadas na elaboração dos planos de 

aula e de execução, mas que devem ser superadas com humildade, compaixão e luta.   
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