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RESUMO

A recreação infantil proporciona à criança oportunidade de ser protagonista de seu aprendizado, e propostas de arte e lúdico representam contextos para pequenos cidadãos

construírem valores, crenças e atitudes. Jogo, brincadeira, dança e teatro são oportunidades recreativas de comunicação e expressão para a criança construir e transformar a si e

ao mundo. O presente trabalho investe na interface pesquisa/extensão, investigando o efeito das intervenções desenvolvidas pelo Projeto Cuca Verde na comunidade atendida

(escolas parceiras de ensino infantil e fundamental), sobre sustentabilidade ambiental e sua importância social. As atividades lúdicas são realizadas nas escolas e cerca de 40

alunos de ambos os sexos, com idade 3-10 anos, foram convidados a participar voluntariamente (respeitados os procedimentos éticos para pesquisas com crianças). Dois roteiros

de entrevista são aplicados: um individualmente e outro em grupos (rodas de conversa), e objetivam levantar informações que posteriormente são computadas, agrupadas e

somadas para análise quantitativa (porcentual), e referem-se à preferência dos pequenos pelas atividades nas categorias: adequação, clareza do conteúdo transmitido, promoção

de motivação e criatividade. Na análise qualitativa são construídas categorias (semelhança do conteúdo das respostas) sobre o que aprenderam (educação ambiental). Por fim,

são elencados conteúdos mais aprendidos no contexto das intervenções e atividades de preferência em cada categoria. Resultados parciais indicam preferência das crianças por

atividades com música e encenação. Seus relatos individuais e em grupos indicam que, com as atividades, aprendem a encaminhar corretamente os resíduos, não desperdiçar

água e alimentos, separar materiais recicláveis e incentivar suas famílias a cuidar da natureza. O maior aproveitamento do conteúdo das atividades interventivas ocorre quando

as crianças percebem-se integrantes da natureza e sujeitos no processo de sustentabilidade ambiental.
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