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O presente trabalho tem como objetivo questionar o trabalho pedagógico acerca da 
leitura na Educação Infantil de 0 a 3 anos, no município de Mauá, na Grande São 
Paulo. Visto que a creche nesta cidade vivencia um paradoxo, está inserida na 
contramão da legislação brasileira por priorizar o assistencialismo em detrimento do 
ensino e luta para garantir às crianças desta faixa etária um espaço educacional de 
qualidade. A dicotomia assistencial/educacional dificulta aos docentes encontrar 
novas perspectivas de trabalho que estimulem todas as inteligências das crianças, 
principalmente a linguística, mitificada por muitos professores. Os projetos de horta 
e horta suspensa, integrantes em Projetos Políticos Pedagógicos implantados em 
duas escolas dessa rede Municipal de Ensino, foram elementos catalisadores da 
mudança do paradigma de criança totalmente dependente do adulto para um no 
qual ela tem liberdade de exercitar todas as suas habilidades cognitivas, motoras, 
sociais e afetivas. O trabalho com os cuidados da horta, o plantio de legumes e 
verduras, o auxílio aos colegas no processo de adubar, regar, colher e consumir o 
que foi produzido, tornou possível às crianças concretizarem passagens de contos e 
fábulas, por meio da leitura e atividades relacionadas às histórias narradas e 
interpretadas. Sendo assim, a horta é utilizada como uma ferramenta para o 
incentivo à leitura, desmitificando o mesmo, pois amplia as possibilidades de 
trabalho nesta área, que deixa de ser apenas o ato de contar histórias, trazendo 
uma relação mais concreta com a vida das crianças. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta a experiência da implantação de hortas suspensas e sua 
utilização como tema transversal para estimular a leitura e a inteligência linguística 
de crianças da faixa etária de dois a três anos em Escolas do Município de Mauá, 
Grande São Paulo, ampliando as interações com textos, que precisam fazer parte 
do cotidiano escolar, pois muitos alunos não têm acesso à leitura. 

A Rede de Educação do Município de Mauá passou por intensa transição com o 
advento da Lei 9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
quando a creche deixou de pertencer ao Serviço Social e foi integrada ao sistema 
educacional.  

No ano de 1999 as discussões acerca desta fase do ensino se intensificaram nos 
"Encontros de Formação", um momento de troca de experiências, avaliação e 
reflexão sobre o trabalho pedagógico que era realizado nas unidades escolares da 
cidade, as problematizações levantadas pelo grupo em relação ao letramento eram 
voltadas para os grupos de quatro a seis anos, porém os estudos voltados para a 
fase de zero a três anos eram totalmente ligadas à fala. Muitas dificuldades foram 
encontradas no decorrer dos estudos, pois os educadores que atuavam nas salas de 
Educação Infantil não tinham formação para trabalhar em sala de aula. 



Mauá conta em sua rede física com trinta e nove Escolas Municipais, destas, duas 
participaram da iniciativa. A Escola Municipal Dom Helder Pessoa Câmara que 
atende os bairros do Itapark, Jardim Mauá, Vila Independência, Jardim Flórida, 
Jardim Santa Rosa, Jardim Aracy, principalmente em período integral, pois é a 
única escola pública da região que o oferece, muitos indivíduos dos bairros 
circunvizinhos da unidade escolar residem em moradias de madeira, construídas 
em terrenos cedidos pela Prefeitura. E a Escola Municipal Guimarães Rosa que 
atende as comunidades dos bairros Jardim Guapituba, Vila Mercedes, Jardim 
Primavera e Jardim Camila, sendo que o maior porcentual de famílias atendidas é 
da Vila Mercedes, particularmente do conjunto habitacional do CDHU. As 
comunidades das duas escolas são muito carentes, a renda familiar predominante é 
de um a quatro salários mínimos e verifica-se também que existem poucos locais 
para a prática de esportes e atividades culturais e de lazer. 

1.1. PARADIGMA HEGEMÔNICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

De acordo com Kramer  "vivemos o paradoxo de possuir um conhecimento 
complexo sobre a infância e de ter muita dificuldade de lidar com populações 
infantis." (KRAMER 2007: 14)   É possível perceber que há ainda, entre os 
educadores de creche uma ordem hegemônica e restritiva de enxergar a criança, 
na faixa etária de zero a três anos, como ser totalmente dependente do adulto, 
desconsiderando suas possibilidades de aprendizado, principalmente no que diz 
respeito à inteligência linguística. Por pensar desta forma, muitos educadores 
rejeitam atividades de estímulo à leitura, pois estas são vistas como parte do 
ensino de uma técnica que só pode ser ensinada aos alunos do Ensino 
Fundamental, descaracterizando, assim, a função educacional da creche.  

Segundo os Referenciais da Educação Infantil (BRASIL, 1998): Modificar essa 
concepção de educação assistencialista significa atentar para várias questões que 
vão muito além dos aspectos legais. Envolve, principalmente, assumir as 
especificidades da educação infantil e rever concepções sobre a infância, as 
relações entre classes sociais, as responsabilidades da sociedade e o papel do 
Estado diante das crianças pequenas. (p. 17.) 

A maneira como o aprendizado linguístico é vivenciado nesta fase precisa ser 
repensada, dos docentes aos gestores, pois os alunos dos primeiros anos da 
Educação Básica, já constroem hipóteses silábicas, uma vez que, mesmo vivendo 
em comunidades carentes, essas crianças estão inseridas em uma sociedade 
letrada e interagem com ela por meio de propagandas, rótulos, televisão.  

Este modo de pensar está na contramão da legislação brasileira que garante aos 
pequenos uma educação de qualidade e que supra suas necessidades cognitivas, a 
Constituição da República Federativa do Brasil, no Capítulo II dos Direitos Sociais 
"garante o direito à educação e a assistência gratuita aos filhos e dependentes 
desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas." 
(BRASIL, 1988) 

A Lei nº 9.394 que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional encara a 
Educação Infantil como "a primeira etapa da educação básica e que tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 
e da comunidade". (BRASIL, 1996) 

A última barreira do assistencialismo foi rompida com a Indicação CNE/CEB Nº 
1/2008 que é um marco regulatório da desta fase do ensino.  



Com todas essas legislações como fundamento é imprescindível que todos tenham 
coragem para mudar o que está posto. Aos educadores, que lidam diariamente com 
a realidade, cabe garantir que as ações pedagógicas não desprezem os 
conhecimentos prévios dos discentes pela simples crença de que não são 
importantes nem tampouco relevantes por serem apenas bebês que não adquiriram 
nenhum conhecimento significativo para a rotina escolar. Neste trabalho também 
será colocado o relato de uma experiência positiva, dentre tantas que estão 
perdidas nas escolas deste país, de mudar paradigmas relacionados à Educação 
Infantil, por meio da utilização de um tema transversal para articulá-lo ao incentivo 
à leitura, prática que proporcionou aos educandos uma vivência rica, 
transformadora e de apropriação de conhecimentos. 

2. O QUE É O PROJETO HORTA. 

A horta, proposta presente no Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Dom 
Helder Pessoa Câmara, no ano de 2007, para otimizar um espaço que era destinado 
ao parque, mas que era utilizado para estender roupas, pois os brinquedos estavam 
danificados e fora de uso, portanto o espaço era o ideal para a implantação de uma 
horta, aproveitando-a para projetos educativos, suas metas eram: proporcionar 
para os educandos o manuseio e o trabalho com a terra para o plantio; observação 
das etapas de germinação de cada tipo de verdura ou leguminosa; conscientização 
da importância de cuidar e preservar a horta; usufruir dos alimentos fornecidos 
pela horta, como estímulo à alimentação; utilizar os alimentos como estímulo para 
que as crianças provem legumes e verduras.  

De acordo com Araujo (ARAUJO, 2003): Assumir o construtivismo como uma 
aventura do conhecimento pressupõe dar voz aos estudantes, promover o diálogo, 
incitar-lhes a curiosidade e a questionar o cotidiano e os conhecimentos científicos 
e acima de tudo dar-lhes condições para que encontrem as respostas para suas 
próprias perguntas. Isso, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo. (p. 
45) 

Levando em consideração as necessidades estruturais da unidade, o projeto foi 
adaptado para horta suspensa. Com a implantação deste espaço surgiu a 
necessidade de utilizá-lo de forma que possibilitasse as crianças exercitar o 
pensamento na busca de soluções possíveis aos desafios propostos. 
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2.1. RELATO DA EXPERIÊNCIA. 

Frente ao desafio de oferecer às crianças um espaço educativo de qualidade e 
articulá-lo com o Projeto Horta estabelecendo uma ligação com todas as 
inteligências, as educadoras do Grupo 2, dois anos a dois anos e onze meses, e do 
Grupo 3, três anos a três anos e onze meses, elaboraram um projeto que teve 
como ponto de partida contos e fábulas que contêm passagens que poderiam fazer 
ligação com a horta, suas metas eram: relacionar a fábula ou conto com o cuidar 
da horta; aumentar tempo de concentração ao ouvir uma história; proporcionar 
para os educandos o manuseio e o trabalho com a terra para o plantio; usufruir dos 
alimentos fornecidos pela horta, como estímulo à alimentação. 



Inicialmente, as atividades relacionadas à leitura eram a narração das histórias 
para os alunos. A primeira história utilizada pelo grupo de professoras foi A Galinha 
Ruiva, 

Todos os dias as educadoras contavam a fábula aos discentes e reforçavam a 
necessidade de auxiliar nos cuidados do espaço para aproveitar do benefício do 
esforço. As primeiras vezes as crianças não se concentravam muito no que lhes era 
narrado, contudo, a atividade foi muito valorizada pelas educadoras que não 
deixavam de cumpri-la, narrando a história aos educandos, que foram apreciando 
cada vez mais o momento. Eles também se dedicaram mais em cuidar da plantação 
de rúcula. No fechamento do projeto os alunos colheram a hortaliça e montaram 
uma pizza com o produto obtido do trabalho de 1 mês, assim como na narrativa. 

por conter todo o processo de cuidados de uma plantação. A hortaliça 
escolhida foi a rúcula por ter uma germinação e tempo de colheita dinâmicos, 
aproximadamente quarenta dias após o plantio está em condições para o consumo.  

Com o desenvolvimento do trabalho e as respostas positivas das crianças; como o 
interesse pelo cuidar da horta, associar o conto com a realidade vivida, o interesse 
em manusear os livros que as educadoras apresentavam novas atividades foram 
propostas, outras histórias utilizadas e novas metas adicionadas ao projeto: 
desenvolver o prazer pela leitura; ampliar o contato com materiais impressos; 
proporcionar o manuseio de livros infantis. 

As professoras continuaram a narrar histórias diariamente, aumentando o 
repertório de livros, como João e o pé de Feijão, Rapunzel, O Lavrador e a 
Cegonha, A formiga e o grão de trigo, entre outras fábulas e contos. Terminada a 
narração da educadora o livro era entregue ao ajudante do dia, que a recontava 
aos colegas e combinava a atividade do cuidar da horta. As crianças que não 
estavam na função de ajudante pediam para ler também, então os momentos de 
leitura, oferecendo outros materiais impressos a eles, foram inseridos na rotina. 
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2.2. AVALIAÇÃO: COMO ESTA INTELIGÊNCIA FOI TRABALHADA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 

A horta permitiu às educadoras articular os conhecimentos linguísticos com a 
realidade concreta, partindo do ponto dos cuidados do espaço, elas utilizaram 
livros, em diversos momentos da rotina, que as auxiliou a aprimorar a 
compreensão dos educandos ao que lhes era proposto. 

Em sua execução o projeto esteve aberto às necessidades dos alunos e outras 
possibilidades surgiram e foram incorporadas ao plano no decorrer dos trabalhos, 
estas foram exploradas intencionalmente pelas docentes, que pesquisaram, 
enriqueceram os projetos e propuseram atividades que ampliaram o contato com 
materiais impressos. 

As atividades propostas: o recontar contos e fábulas, ouvir a narração de histórias 
e os momentos de leitura, são atividades que permitem aos alunos interagir o 
mundo letrado e formar hipóteses silábicas. 



Ler histórias não se limitou apenas a um momento para passar tempo, para as 
crianças desta faixa etária a leitura e o contato com livros causam grande prazer, 
foi possível verificar que os discentes que participaram deste plano de trabalho 
demonstraram um intenso interesse em manusear livros e contar de histórias aos 
amigos.  

Práticas como: negar o acesso a livros e a qualquer tipo de texto por não acreditar 
que eles sejam capazes de diferenciar figura de palavras e formar hipóteses 
silábicas, impedir a leitura e o contato com diversos tipos de textos, não promover 
a leitura diária de contos e fábulas; foram modificadas, as crianças puderam 
interagir com diversos tipos de materiais impressos, o que na maioria das vezes, 
não ocorre em suas casas, pois a comunidade na qual estão inseridas é muito 
carente. Neste contexto, a escola, um ambiente social, foi o catalisador na 
mudança de paradigma da creche assistencialista, incentivando crianças da 
Educação Infantil a apreciar a leitura e possibilitando que ela seja letrada. 

Soares  (SOARES, 2006) ressalta que: (...) a criança que ainda não se alfabetizou, 
mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve histórias que lhes são 
lidas, está rodeada de material escrito e percebe seu uso e função, essa criança é 
ainda ‘analfabeta', porque não aprendeu a ler e a escrever, mas já penetrou no 
mundo do letramento, já é, de certa forma, letrada

Por ser uma prática que deu certo, na troca de experiências entre educadores, 
promovida pela Secretaria de Educação deste município, o projeto foi expandido 
para a Escola Municipal Guimarães Rosa, readequado de acordo com as novas 
especificidades da unidade.   

 (...). (p.24) 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A docência na Educação Infantil exige dinamismo para mudar o que está posto, é 
imprescindível desconstruir a escola que vigora nos moldes do assistencialismo e 
reerguê-la em bases educativas, em que o respeito à dignidade e ao conhecimento 
das crianças seja garantido. 

Valoriza-se, em momentos de formação, na rotina escolar, troca de experiências, 
dentre outros, o zelar, o manter as crianças intactas. O cuidar é indissociável nesta 
fase do ensino, porém não se restringe a apenas isso. 

Este relato mostra que é possível mudar paradigmas e enxergar a Educação Infantil 
com novas lentes. Não há a intenção de deixar uma receita pronta, mas mostrar 
que é possível trabalhar um tema transversal, visto que a transversalidade que é a 
própria experiência de vida, como a horta e incentivar a leitura na faixa etária de 
zero a três e recuperando contos e fábulas de maneira contextualizada com o que é 
experimentado pelos educandos.  
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