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A alfabetização ecológica é um processo de aprendizagem dos princípios que organizam 

a vida na Terra. A partir dela podemos compreender o mundo em que vivemos e 

contribuir para a saúde do homem e a sustentabilidade do planeta. O padrão básico da 

organização da vida é o da rede ou da teia; a matéria percorre ciclicamente a teia da vida 

e todos os ciclos ecológicos são sustentados pelo fluxo constante da energia proveniente 

do sol. Esses fenômenos básicos são exatamente os fenômenos que as crianças 

vivenciam, exploram e entendem por meio de experiências diretas com o mundo 

natural. Por meio de tais experiências tomamos consciência de que também fazemos 

parte da teia da vida, e, com o passar do tempo, a experiência da ecologia na natureza 

nos proporciona a consciência do lugar a que pertencemos. Para as pessoas que vivem 

no meio urbano as hortas, hortos (um dos espaços de nossas ações), jardins e parques 

constituem, por vezes, a única ligação com o mundo natural. Estes espaços podem 

proporcionar aprendizados valiosos para a compreensão do mundo e formação de 

valores ambientais e sociais. 

Os jogos e brincadeiras tradicionais infantis são atividades passadas de geração a 

geração, em geral aprendidas pelas crianças mais novas com as de mais idade, durante o 

próprio ato de brincar. A partir do resgate da memória ancestral dos idosos em interação 

com as crianças da Ilha da Pintada e Vila Cruzeiro do Sul, buscamos despertar a 

consciência da conservação e otimização dos recursos naturais e reviver os jogos e 

brincadeiras tradicionais presentes na comunidade, valorizando as relações entre as 

crianças e os idosos e suas práticas de lazer e saúde. Cremos também que o ensino em 

um ambiente informal de aprendizagem, aproxima comunidade e universidade, que 

juntas, (re)descobrem e (re)significam as ciências e suas ações. 

A partir de pesquisa, oficinas e rodas de conversas entre crianças e idosos, revivemos a 

história e a prática de jogos e brincadeiras tradicionais e confeccionamos brinquedos e 

jogos a partir de tais experiências. Nossa intenção é provocar o reconhecimento sensível 

e científico da riqueza do ambiente e da cultura local, e, por conseguinte, o resgate da 

valorização pessoal, tornando os ilhéus e os parceiros da Vila Cruzeiro guardiões do seu 

ambiente, de sua ancestralidade, e de si mesmos. 
 


