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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo comprovar a eficácia de um espaço verde em 
ambiente escolar na promoção da Educação Ambiental. Também, elaborar uma 
cartilha instrucional, sendo um material de apoio ao professor, permitindo que os 
mesmos possam trabalhar questões contextualizadas de Educação Ambiental. 
Procurando atingir os objetivos propostos aqui, as etapas seguidas foram: pesquisa 
bibliográfica, desenvolvimento e aplicação das atividades do projeto “Verde que 
quero ver”, incluindo a implantação e avaliação de um espaço verde na escola 
municipal Maria de Lourdes de Lima e confecção de cartilha, como produto 
educacional. O trabalho foi desenvolvido com uma turma do 7º ano da escola 
municipal Maria de Lourdes de Lima (São Gonçalo do Amarante-RN) com a 
implementação do projeto intitulado “Verde que quero ver”, que seguiu três fases. Na 
primeira fase foi realizada a Atividade I. Na segunda fase foi aplicado um 
questionário. Além disso, os alunos realizaram uma pesquisa para preencher fichas 
com o perfil de algumas espécies vegetais. Na terceira fase ocorreu a orientação e 
execução da Atividade II, onde duplas de alunos receberam instruções para 
fotografar dois ambientes do bairro onde eles moram. Prosseguindo com as 
atividades da terceira fase do projeto, aconteceu a construção das estruturas do 
espaço verde e plantio das espécies vegetais. A culminância do projeto se realizou 
com uma exposição das atividades realizadas pelos alunos. Por fim, os discentes 
responderam um segundo questionário. O projeto aqui apresentado foi avaliado por 
meio da análise da produção de imagens, dos materiais, das respostas aos 
questionários e pelo interesse e participação dos alunos. Os resultados obtidos 
mostram que, na visão dos alunos, as atividades desenvolvidas durante a execução 
do projeto “Verde que quero ver” serviram para: conhecer melhor o ambiente do 
bairro em que moram; estimular a participação em projetos ambientais, o trabalho 
em grupo e a criatividade; aprofundar ou aplicar os conhecimentos das disciplinas 
escolares e conhecer melhor o bioma Caatinga e a importância das plantas.  O 
interesse pela preservação do ambiente de Caatinga em área reconhecidamente 
degradada pelo homem foi estimulado principalmente pela produção e doação de 
mudas de espécies nativas. O contexto da comunidade escolar e o diálogo durante 
as aulas foram amplamente valorizados durante as atividades. O conhecimento foi 
construído coletivamente, oque se refletiu nas respostas aos questionários e no 
cumprimento das tarefas propostas.  

 

Palavras-chaves: Educação Ambiental; Viveiro Educador; Horta Escolar; Projetos educacionais; 
Caatinga. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This research had as objective to prove the effectiveness of a green space in a 
school environment in the promotion of Environmental Education. Also, to elaborate 
an instructional booklet, as a material of support to the teacher, allowing them to 
work contextualized questions of Environmental Education. In order to reach the 
goals proposed here, the following steps were taken: bibliographic research, 
development and application of the activities of the "Verde que quero ver" project, 
including the implantation and evaluation of a green space in  Escola Municipal Maria 
de Lourdes de Lima and creation of a primer , as an educational product. The work 
was developed with a 7th grade class from the Escola Municipal Maria de Lourdes 
de Lima (São Gonçalo do Amarante-RN) with the implementation of the project 
entitled "Verde que quero ver", which followed three phases. In the first phase, 
Activity I. In the second phase a questionnaire was applied. In addition, the students 
carried out a research to fill out fiches with the profile of some vegetal species. In the 
third phase, the orientation and execution of Activity II took place, where two pairs of 
students were instructed to photograph two environments in the neighborhood where 
they live. Continuing with the activities of the third phase of the project, the 
construction of green space structures and planting of plant species took place. The 
culmination of the project was carried out with an exposition of the activities carried 
out by the students. Finally, the students answered a second questionnaire. The 
project presented here was evaluated through the analysis of the production of 
images, the materials, the answers to the questionnaires and the interest and 
participation of the students. The results show that, in the view of the students, the 
activities developed during the execution of the "Verde que eu quero ver" project 
served to: better know the environment of the neighborhood in which they live; 
stimulate participation in environmental projects, group work and creativity; to deepen 
or apply the knowledge of the school subjects and to know better the Caatinga biome 
and the importance of the plants. The interest for the preservation of the environment 
of Caatinga in an area known to be degraded by man was stimulated mainly by the 
production and donation of seedlings of native species. The context of the school 
community and the dialogue during the classes were widely valued during the 
activities. The knowledge was built collectively, which was reflected in the answers to 
the questionnaires and in the accomplishment of the proposed tasks. 

 
Keywords: Environmental Education; Nursery Educator; School Vegetable Garden; Educational 
projects; Caatinga. 
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APRESENTAÇÃO. 

  

 

Não se pode ignorar a grave crise ambiental a qual vivenciamos na 

atualidade. Por isso, algumas práticas que estimulem a mudança de comportamento 

individual de cada cidadão são urgentes. Para buscar uma existência equilibrada 

com o meio ambiente, esse comportamento deve ser dotado de uma nova postura 

ética voltada para a preservação dos recursos naturais (LOUREIRO, 2012).  

A Educação Ambiental desponta, nesse cenário, como campo de 

conhecimento que se propõe a erradicar essa crise ambiental. Para isso, ela 

trabalha a mudança do comportamento humano. Ela guia os seres sociais que 

somos a uma reflexão sobre nossa condição, enquanto parte integrante de uma 

sociedade e do ambiente, para que, na qualidade de cidadãos, adotemos posturas e 

atitudes ligadas a preservação dos recursos naturais e à igualdade social. Seguindo 

esse caminho, pode-se obter a tão almejada qualidade de vida, especialmente, nos 

locais onde há intensa exploração de recursos naturais (SCHOEN; OLSEN, 2012).  

Incluindo-se nesse contexto, destaca-se o município de São Gonçalo do 

Amarante, no estado do Rio Grande do Norte. Nele está localizado o maior parque 

industrial do estado, além do novo Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, 

que ocupam locais onde antes havia grande área abrangida por vegetação nativa, a 

caatinga. Além disso, a expansão imobiliária é crescente, afetando a qualidade de 

vida dos moradores. A exploração de recursos naturais para sustentar essas 

atividades econômicas é intensa atualmente neste município (ECOPLAM, 1999). 

Observando a situação vivenciada hoje em São Gonçalo do Amarante, 

surgem preocupações inerentes as suas diversas questões ambientais. Decorrente 

disso, emergem algumas indagações referentes à prática da Educação Ambiental 

nas comunidades deste município. Pois, é necessário que os conhecimentos da 

educação ambiental tornem-se significativos para os cidadãos, especialmente as 

crianças e os adolescentes, para que estes possam alcançar e praticar um consumo 

consciente.  

Visando atingir esse ponto, é necessário conhecer a realidade na qual o 

público de nossa pesquisa está inserido, contextualizando o conhecimento sobre a 
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educação ambiental. Pois a Educação Ambiental pode ser considerada uma forma 

eficiente de proteger os recursos naturais da degradação, formando cidadãos 

conscientes da necessidade de preservação (OLIVEIRA; DOS SANTOS, 2012).  

Esta dissertação está dividida em capítulos. No primeiro há uma descrição 

do contexto da pesquisa, com sua justificativa e objetivos. No segundo está contido 

o referencial teórico, que fundamenta as ações e pesquisa. No terceiro capítulo há a 

descrição do percurso metodológico, a fim de esclarecer os passos da 

pesquisadora. No quarto capítulo, estão os resultados alcançados pela pesquisa e 

as considerações finais.  

Como produto desta pesquisa, temos uma cartilha contendo instruções, 

dicas, exemplos e reflexões sobre como elaborar um projeto e construir um espaço 

verde, composto por uma horta e um viveiro educador de produção de mudas de 

espécies nativas da Caatinga. Esse material de apoio ao professor será mais uma 

ferramenta capaz de por em ação algumas práticas relacionadas ao tema “Educação 

Ambiental”.  
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CAPÍTULO 1: O AMBIENTE DA PESQUISA. 

 

 

1.1 O Cenário Ambiental do município de São Gonçalo do Amarante. 

  

Visando situar o ambiente no qual nosso campo de estudo está inserido, 

descrevemos aqui aspectos importantes do município onde se situa a Escola 

Municipal Maria de Lourdes de Lima, o referido local de desenvolvimento desta 

pesquisa. 

Situado no leste do estado do Rio Grande do Norte, São Gonçalo do 

Amarante faz parte da Região Metropolitana de Natal, capital do estado. O município 

localiza-se na mesorregião Leste Potiguar, integrando a microrregião Macaíba 

(figura 1). 

 

 
Figura 1: Localização e limites do município de São Gonçalo do Amarante – RN. Fontes: IBGE 
(2010) e Google (2016) / Elaboração cartográfica de Ivaniza S. Batista e Ivanira S. Batista (2017). 
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Possui os seus limites geográficos com os municípios de Ceará-Mirim, 

Extremoz, Natal, Macaíba e Ielmo Marinho, abrangendo uma área de 249,124 km². 

A sede do município São Gonçalo do Amarante tem uma altitude média de 15 m, o 

que pode ser considerado que ele está no mesmo nível do mar. Apresenta as 

coordenadas 05°47’34,8” de latitude sul e 35°19’44,4” de longitude oeste, a uma 

distância de cerca de 16 km da capital até o seu bairro Centro (IDEMA, 2013, 

BRASIL, 2016). 

Por muitos anos, este foi um município essencialmente rural, de pequena 

malha urbana. Contudo, a partir de meados de 2006, um fator que vem colaborando 

intensamente com a ocupação do espaço desse município é a implantação e 

operação do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, pressionando o 

espaço rural situado no entorno do aeroporto, impondo transformações drásticas na 

paisagem. Assim, as dinâmicas do uso e ocupação do solo estão sendo alteradas de 

forma intensa e acelerada sob pressão do capital imobiliário (TINOCO, 2008). 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a implantação e 

operação das estruturas que compõem o projeto desse aeroporto, inicialmente foi 

necessária a supressão de cerca de 500 hectares de cobertura vegetal nativa. A 

retirada dessa vegetação, de acordo com o EIA, possui dois impactos associados: 

perda de cobertura vegetal e fragmentação da cobertura vegetal (ECOPLAM, 1999).  

No entanto, ao considerar as complexas relações ecológicas que se 

estabelecem nessa área, agora transformada, os impactos não podem ser reduzidos 

a apenas esses dois. Afinal, alguns problemas ambientais são ignorados 

cotidianamente. Aparentemente, não há o devido interesse neles. Uma das 

consequências disso está diretamente atrelada à alteração da qualidade de vida da 

população.  Além disso, há falta de informação e dados acessíveis a população, 

sobre esse cenário. De acordo com Braga e colaboradores (2004, p. 12); “estudos 

sobre qualidade ambiental e desenvolvimento encontram o desafio frequente de lidar 

com a incerteza e a carência de informações sistematizadas”. 

Em São Gonçalo do Amarante, algumas das consequências mais evidentes 

no seu contexto ambiental decorrente dos fatores supracitados são os acidentes 

com animais peçonhentos e o aumento dos casos de doenças relacionadas à má 

qualidade ambiental, como a leishmaniose visceral (calazar) e a dengue (BARBOSA; 
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MEDEIROS; COSTA, 2015; ALVES; AZEVEDO; XIMENES, 2015; BARBOSA, 

2013). 

 De acordo com a distribuição espacial dos acidentes por animais 

peçonhentos no estado do Rio Grande do Norte, no período de 2001 até 2010, São 

Gonçalo do Amarante faz parte de um aglomerado de municípios que apresentou 

nesse período alta incidência desses acidentes. Uma das explicações decorre do 

seguinte: 

 

Com o crescimento urbano desordenado e as baixas condições 
sóciosanitárias, muitos dos animais peçonhentos tornaram-se sinantrópicos, 
favorecendo a ocorrência dos acidentes nas áreas de maior aglomeração 
populacional devido à proximidade na convivência entre as populações 
humanas e desses animais (BARBOSA; MEDEIROS; COSTA, 2015, p. 62). 

 

Quanto aos casos de doenças, São Gonçalo do Amarante é município 

endêmico da leishmaniose visceral (LV) e está classificado como de área de  

transmissão moderada (ALVES; AZEVEDO; XIMENES, 2015).  

 

No entanto, a classificação epidemiológica para área de transmissão da LV 
nesse município mudou de esporádica para moderada no último triênio 
(2012 a 2014), em decorrência do registro de oito casos humanos de LV; 
dentre estes, houve a confirmação de dois óbitos (SESAP, 2014) em 
indivíduos oriundos de localidades periurbanas com ocorrência de 
desmatamento de grandes áreas de mata nativa, tanto para a construção de 
centenas de unidades habitacionais, quanto para a construção de um 

aeroporto nesse município (ALVES; AZEVEDO; XIMENES, 2015, p.117). 

 

Um cenário preocupante, que condiz com o padrão de ocorrência nos 

municípios do estado do Rio Grande do Norte, e que ilustra claramente o processo 

de urbanização da leishmaniose visceral. Estas consequências das mudanças 

marcantes na estrutura agrária do Brasil resultaram na migração de grande 

contingente populacional para os centros urbanos (BARBOSA, 2013). 

De tal modo, como em cidades vizinhas, houve agravamento da situação, 

como foi citado “os movimentos de expansão da mancha metropolitana de Natal tem 

se dado na direção de áreas de interesse ambiental” (BENTES SOBRINHA; 

TINOCO; CLEMENTINO, 2009, p. 106). Não há o devido controle ou planos sérios 

no combate a degradação ambiental e na melhoria da situação socioambiental. 
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Assim como, são poucos os esforços para ações de recuperação ou preservação 

ambiental.  

Sobre a Região Metropolitana de Natal (RMN), ela foi criada através da Lei 

Complementar Estadual 152/97, de 16 de janeiro de 1997, inicialmente abrangendo 

os municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, 

Macaíba e Extremoz. Porém, atualmente ela inclui quatorze municípios. O processo 

de expansão imobiliária nesta região e, especialmente, no município de São 

Gonçalo do Amarante, está ocorrendo de forma bastante acelerada e seletiva. 

Percebe-se que esse crescimento urbano está incidindo muito rápido, tendo como 

um dos seus indicativos o crescimento populacional.  

O Censo de 2010 revelou que a população residente em São Gonçalo do 

Amarante era de 87.668 pessoas. Já em 2015, a população estimada era de 98.260 

habitantes, sendo a quarta cidade mais populosa do estado, perdendo apenas de 

Natal, Mossoró e Parnamirim, respectivamente (BRASIL, 2016). O poder público não 

consegue disponibilizar infraestrutura suficiente para atender as novas instalações 

implantadas. Por exemplo, a demanda por vagas na escola Municipal Maria de 

Lourdes de Lima, cresce a cada ano letivo. Nesse contexto é notável que: 

 

Os ambientes naturais são constantemente transformados e utilizados para 
os processos de expansão e urbanização, para a criação dos ambientes 
artificiais, com isso, ocorre nos solos urbanos fortes implicações sociais e 
ambientais que implicam diretamente para as situações de risco e 
vulnerabilidade (SALLES; GRIGIO; SILVA, 2013, p.281).  

 

Com isso, percebemos a importância de estudar, conceituar e caracterizar 

as relações do ambiente urbano. São Gonçalo do Amarante é notadamente uma 

área potencialmente voltada para o desenvolvimento econômico, que passa por 

intensa ocupação do espaço urbano e sofre as consequências dos vários problemas 

e impactos resultantes dessa expansão urbana.  

De modo semelhante ao que foi descrito por Salles, Grigio e Silva (2013) 

para o município de Mossoró (RN), que revela que esse município também possui 

um grande potencial para o desenvolvimento econômico com a interação entre 

elementos de diversos setores econômicos. Mas, Mossoró nos últimos anos, vem 

passando por um momento de grande dinamismo nos processos de ocupação do 
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espaço urbano e, consequentemente, vários problemas e impactos decorrentes 

desse processo de expansão urbana.  

Dando ênfase na importância da presença do novo aeroporto internacional 

em São Gonçalo do Amarante, esse empreendimento vem atraindo atenção dos 

empresários para atuarem na Zona Norte, à medida que será a rota de circulação de 

pessoas e mercadorias. Inclusive, as vias que foram duplicadas viabilizarem o fluxo 

entre esse município e a capital, Natal (MEDEIROS; AZEVEDO, 2013). 

A partir de então, com a ocupação dos espaços municipais pressionando 

ainda mais o espaço rural, situado no entorno do aeroporto, resulta em 

transformações impostas pelo capital especulativo, com reflexos imediatos nos 

territórios agrícolas e na conformação das Áreas de Transição Rural e Urbana 

(ATRU’s) em seus limites territoriais (TINOCO, 2008). 

Em sua pesquisa, Tinoco (2008) observou a tendência do avanço das 

construções de unidades habitacionais e comerciais, sobre as áreas agrícolas 

devido às obras destinadas à implantação da logística aeroportuária. Na época 

dessa pesquisa, as localidades rurais existentes no entorno da construção do 

Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, estavam em pleno processo de 

constituição das ATRU’s, cujas dinâmicas de transformação do uso e ocupação do 

solo estão sendo alteradas de forma intensa e acelerada, sob pressão do capital 

imobiliário.  

Nesse tipo de contexto, uma das ações necessárias nessas localidades é a 

Educação Ambiental, pois “sendo um espaço de intensa pluriatividade, as ATRU’s 

demandam uma atenção especial do Estado, para manutanção do crescimento 

sustentável, economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado” (TINOCO, 2008).  

Reforça-se que, o município de São Gonçalo do Amarante, possui uma 

situação ambiental alarmante e também negligenciada. Contudo, o que é necessário 

para mudá-la? Essa mudança virá com um conjunto de medidas complexas de 

políticas públicas que exigirão tempo, capital e esforço conjunto entre sociedade e 

governo. Porém, uma dessas medidas necessárias para essa revolução, que 

deveria estar ao alcance de todos é a Educação Ambiental. 
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Complementando o que foi exposto aqui, observamos que o município de São 

Gonçalo do Amarante (RN) dispõe de legislação própria para instituir e dar as 

diretrizes da Educação Ambiental. A Lei Complementar nº 051, de 08 de setembro 

de 2009, que institui o Código de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo do 

Amarante, a Política e o Sistema Municipal de Meio Ambiente e dá outras 

providências. Ela possui, em seu artigo 42, a disposição de que a Educação 

Ambiental é disciplina essencial e permanente da educação municipal, e que esta 

deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal (SÃO GONÇALO DO 

AMARANTE, 2009). 

 

Portanto, aqui descrevemos brevemente alguns aspectos importantes do 

município e legislação ambiental do local de desenvolvimento desta pesquisa. 

Visamos situar o ambiente no qual nosso campo de estudo está inserido, a Escola 

Municipal Maria de Lourdes de Lima. 

 

1.2 Justificativa. 

  

A Educação é parte fundamental do desenvolvimento social humano. Por 

meio dela o ser humano adquire algumas habilidades e conhecimentos 

indispensáveis a formação de um cidadão crítico e ético, perante a sociedade e seus 

processos. São necessários também alguns princípios e valores importantes para 

uma vivência socioambiental harmoniosa, para que a formação desse cidadão seja 

integral, conseguida por meio de uma educação transformadora, a chamada 

Educação Ambiental.  

Um dos fundamentos da Educação Ambiental é a educação pautada no 

desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidde. E a escola possui papel de 

fundamental importância na formação de uma consciência ambiental sustentável, 

sendo os professores e alunos atores ativos na construção desse saber amplo. 

Conforme expõe Araújo e Pedrosa (2014a):  

  

O modo como todas as pessoas são afetadas pelas questões ambientais 
requer uma educação para todos, com um conhecimento prático dos 
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princípios fundamentais e de uma série de conceitos e suas interrelações, 
envolvidos na tomada de decisões individuais e sociais naquilo que diz 
respeito ao ambiente e se relaciona com economia e sociedade. (ARAÚJO; 
PEDROSA, 2014a, p.72) 

 

 Porém, ressaltamos que a Educação Ambiental não é um conhecimento 

técnico específico de uma única disciplina escolar, mas sim um tema transversal, 

contrariando o que está disposto na Lei Complementar nº 051, de 08 de setembro de 

2009, do município de São Gonçalo do Amarante (ALMEIDA; SUASSUNA, 2012; 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 2009). 

Uma parte importante desta pesquisa foi desenvolvida em 2016. Por isso, 

levamos em consideração que a ONU (Organização das Nações Unidas) decretou 

2016 como o Ano Internacional do Entendimento Global (IYGU), que aborda as 

formas como os indivíduos, as sociedades e as diferentes culturas impactam no 

modo como vivemos e moldamos a natureza. Um dos objetivos dessa proposta foi 

levar os alunos a perceber as consequências do nosso comportamento cotidiano. 

Assim, constituiu uma oportunidade para que as escolas discutissem estilos de vida, 

de modo a torná-los mais sustentáveis (UNESCO, 2016).  

Meu interesse e motivação pelo desenvolvimento desta pesquisa advêm da 

minha vivência no município de São Gonçalo do Amarante (RN), enquanto 

professora e residente local. Assim, presencio os constantes problemas ambientais 

que surgem e afetam a população local, como por exemplo, os altos índices de 

casos de dengue e leishmaniose, em decorrência do acúmulo de lixo em locais 

inapropriados e desmatamentos de grandes áreas, e a contaminação crescente do 

lenço freático pelas diversas fossas residenciais.   

Além disso, meu interesse na busca de práticas com potencial para 

sensibilizar a população sobre o ambiente no qual vivem, me levou a minha 

formação continuada na área de Educação Ambiental, onde cursei em 2013 o Curso 

de Especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido (IFRN). Dando 

continuidade no curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (UFRN), procurando aprofundar os meus conhecimentos nessa área.  

Desse modo, apresentamos um trabalho de Educação Ambiental com a 

implementação de um espaço verde, composto por um viveiro educador de 
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produção de mudas de plantas nativas da Caatinga e de uma horta escolar, que 

esteve fortemente ligado à temática da ONU estabelecida para 2016. 

No estado Rio Grande do Norte, o município de São Gonçalo do Amarante 

tem despontado com um intenso crescimento imobiliário. Isso devido às instalações 

de conjuntos residenciais e do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em 2014. 

Como consequência desse cenário, sua cobertura vegetal vem sendo destruída, a 

contaminação do aquífero Dunas/Barreiras, que abastece essa região, vem 

aumentando e a biodiversidade vem decrescendo. Onde antes havia mata nativa, 

composta, principalmente, pela Caatinga com resquícios de Mata Atlântica, agora há 

grandes espaços para as construções (TINOCO, 2008).  

Esse panorama reflete-se diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. E, 

mediante a situação atual que envolve uma crise ambiental mundial e o crescimento 

rápido de São Gonçalo do Amarante, a Educação Ambiental surge como meio para 

alertar e transformar positivamente a vida da população local. Incluindo as 

comunidades rurais, as quais estão sofrendo diretamente e mais intensamente os 

impactos ambientais desse cenário.  

Em face da importância da Educação Ambiental para a formação de 

cidadãos conscientes e ativos sobre o ambiente biofísico em que vivem, 

consideramos que o bioma Caatinga e sua flora representam um instrumento 

educativo de grande relevância para a região Nordeste. Há a necessidade de 

práticas educativas voltadas para a preservação, seja no contexto de ensino-

aprendizagem em geral, seja na sensibilização do público residente no município de 

São Gonçalo do Amarante, pois se trata do bioma predominante desse lugar. 

Pretende-se, portanto, trabalhar para elucidar a seguinte questão foco: como 

a construção de um espaço verde em um ambiente escolar contribui para despertar 

o interesse dos alunos do 7º ano, em uma escola de São Gonçalo do Amarante 

(RN), para as questões ambientais? 

Logo, será necessário tentar diminuir algumas dificuldades que os 

professores enfrentam em relação à abordagem da Educação Ambiental como ação 

concreta na escola da Educação Básica. Apontando como exemplo de estratégia, 

para atenuar ou sanar essas dificuldades, a implementação do projeto “Verde que 

quero ver”, que suscita na construção de um espaço verde composto por um viveiro 
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educador e de uma horta, como uma alternativa para trabalhar os temas da 

Educação Ambiental de maneira contextualizada e transformadora com seus alunos. 

Assim, como uma das consequências do desenvolvimento dessas atividades, 

espera-se estimular a preservação do ambiente de Caatinga, em uma área 

reconhecidamente degradada pelo homem.  

Além disso, o produto educacional desenvolvido a partir da presente 

pesquisa é um material didático, cujo público alvo é formado pelos professores da 

educação básica (apêndice G).  É uma cartilha que contém instruções, exemplos e 

dicas de como implementar um projeto de construção de um espaço verde.  

 

Um bom educador precisa utilizar estratégias de ensino para a prática de 
educação ambiental que estimulem o aluno a preservar o meio ambiente, 
além de promover a integração entre a escola e a comunidade, objetivando 
a proteção ambiental em harmonia com o desenvolvimento sustentável 
(KNORST, 2010, p. 131). 

 

Por conseguinte, espera-se que esse material didático tenha resultado 

positivo nas práticas desses professores e na mobilização de alunos e comunidade 

escolar. Lembrando que, o que se propõe aqui não é a solução definitiva para todos 

os problemas enfrentados pelos professores quando trabalham uma abordagem em 

Educação Ambiental.  

Mas, a cartilha, se utilizada adequadamente, poderá ser capaz de ajudar a 

por em prática a Educação Ambiental e consolidar o conhecimento sobre a 

Caatinga, assim como mudar comportamentos, guiando os alunos para posturas de 

respeito e cuidado com meio socioambiental.  
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1.3 Objetivos. 

 

 

Objetivo geral:  

 

Comprovar a eficácia de um projeto composto por atividades e a construção 

de um espaço verde, constituído por um viveiro educador e de uma horta escolar, 

como forma de promover a Educação Ambiental.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Compreender as percepções dos alunos a respeito do ambiente natural e 

social no qual a comunidade escolar está inserida. 

 Construir um espaço verde como proposta de ação prática de Educação 

Ambiental.  

 Elaborar uma cartilha, para constituir um material de apoio ao professor, 

contendo instruções, exemplos e dicas, permitindo que os mesmos possam 

desenvolver atividades de Educação Ambiental.  
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO. 

 

 

2.1 A Educação Ambiental: algumas considerações. 

 

Sempre são necessárias políticas públicas que garantam o acesso aos bens e 

direitos coletivos e difusos. Além disso, tais políticas devem incentivar atos reflexivos 

que culminem na preservação ambiental e conscientização da sociedade. Isto pode 

ser alcançado através da Educação Ambiental. Pois, como afirmam Garrido e 

Meirelles (2014): 

 

Para a construção de soluções para os problemas ambientais, é preciso 
superar a lógica antropocêntrica que predomina atualmente, onde o ser 
humano quer dominar a natureza e, também, outros seres humanos a fim 
de satisfazer suas vontades (GARRIDO; MEIRELLES, 2014, p. 674). 

 

Na abordagem de Braga et al. (2004), um município é considerado mais ou 

menos sustentável à medida que é capaz de manter ou melhorar a saúde de seu 

sistema ambiental, minorar a degradação e o impacto antrópico, reduzir a 

desigualdade social e prover os habitantes de condições básicas de vida, bem como 

de um ambiente construído saudável e seguro. Deve ainda, construir pactos políticos 

que permitam enfrentar desafios presentes e futuros (BRAGA et al., 2004). 

Trabalhar a Educação Ambiental é uma necessidade vital do sistema 

educacional, para uma formação plena dos discentes. Mediante a crise ambiental 

pela qual passamos é urgente que as escolas, enquanto espaços formativos e 

construtor de cidadania, apresentem meios para desenvolver a EA em seu âmbito, 

devido a seu já conhecido e reafirmado poder transformador (LOUREIRO, 2012). 

Isto está de acordo com o que afirmam Cunha e colaboradores (2014):  

 

A escola é um ambiente imprescindível na formação de indivíduos, 
responsáveis e aptos a colaborar e decidir sobre questões sociais, 
restituindo suas relações com o meio onde vivem. Visando isso a educação 
ambiental torna-se uma prática indispensável para se alcançar a relação 
homem e natureza (CUNHA et al., 2014, p.39). 
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 Entretanto, para traçar um histórico referente aos marcos legais mais 

importantes para compreender a legitimidade e o desenvolvimento da Educação 

Ambiental na sociedade brasileira, torna-se necessário primeiro entender o contexto 

de seu desenvolvimento mundial. Ambos serão descritos adiante. 

A questão ambiental ganhou destaque internacional a partir do início da 

década de 1960 com a publicação do livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel 

Carson. O conteúdo deste livro já alertava sobre certas ações humanas que 

possuíam consequências nocivas ao meio ambiente.  

Os anos seguintes foram marcados pelo aumento progressivo da 

preocupação internacional sobre o ambiente. Igualmente, também nascia a 

preocupação em educar a sociedade para lidar com as questões ambientais. 

Algumas dessas ações culminaram na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, reunida em Estocolmo de 5 a 16 de junho de 1972. Nela o 

foco foi a necessidade de um critério e de princípios comuns que ofertassem aos 

povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente 

humano. Um grande produto foi a Declaração de Estocolmo, a qual o décimo nono 

princípio, estabelece que: 

 

É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, dirigido, 
seja às gerações jovens, seja aos adultos, o qual dê a devida atenção aos 
setores menos privilegiados da população, a fim de favorecer a formação de 
uma opinião pública bem informada e uma conduta dos indivíduos, das 
empresas e das coletividades, inspiradas no sentido no sentido de sua 
responsabilidade com a proteção e melhoria do meio, em toda a sua 
dimensão humana (UNESCO, 1972, p. 5). 

 

 Desse modo, era fortalecido o desejo de uma prática para uma educação de 

cunho ambiental e um esforço de responsabilidade social. A Recomendação nº 96 

dessa conferência reconhecia o desenvolvimento da Educação Ambiental como o 

meio fundamental para o combate à crise ambiental mundial. E assim, em resposta 

as recomendações da conferência de Estocolmo, a UNESCO criou em 1975, 

durante o Encontro Internacional em Educação Ambiental, em Belgrado (Iugoslávia), 

o Programa Internacional em Educação Ambiental (PIEA).  

Nesse encontro estabeleceu-se que a Educação Ambiental deveria se 

contínua, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e orientada para os 

interesses nacionais. Além disso, como documento importante gerado a partir desse 
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marco, surgiu a Carta de Belgrado, que declara que a meta da educação ambiental 

é:  

 

Formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio 
ambiente e com os problemas associados, e que tenha conhecimento, 
aptidão, atitude, motivação e compromisso para trabalhar individual e 
coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e para 
prevenir novos (UNESCO, 1975, p. 3). 

  

 Esse mesmo documento lista os seguintes objetivos da Educação Ambiental: 

 
Tomada de consciência. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir 
maior sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral e dos 
problemas. 
Conhecimentos. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir uma 
compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas 
associados e da presença e função da humanidade neles, o que necessita 
uma responsabilidade crítica. 
Atitudes. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir valores sociais 
e um profundo interesse pelo meio ambiente que os impulsione a participar 
ativamente na sua proteção e melhoria. 
Aptidões. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir as aptidões 
necessárias para resolver os problemas ambientais. 
Capacidade de avaliação. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a 
avaliar as medidas e os programas de educação ambiental em função dos 
fatores ecológicos, políticos, sociais, estéticos e educativos. 
Participação. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a desenvolver seu 
sentido de responsabilidade e a tomar consciência da urgente necessidade 
de prestar atenção aos problemas ambientais, para assegurar que sejam 
adotadas medidas (UNESCO, 1975, p. 4). 

 

Seguindo a linha histórica da Educação Ambiental, o próximo grande marco 

internacional foi a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em 

Tbilisi (ex-URSS), realizada de 14 a 26 de outubro de 1977. Nela foram definidos 

critérios do desenvolvimento da educação ambiental nos planos nacional e 

internacional. Entre os critérios, há um em que essa área educacional deveria 

estabelecer uma via de aproximação entre os processos educativos e a realidade, 

estruturando suas atividades em torno dos problemas concretos que se impõem à 

comunidade. Ele deve enfocar a análise de tais problemas, através de uma 

perspectiva interdisciplinar e globalizadora, que permita uma compreensão 

adequada dos problemas ambientais. Além disso, a educação ambiental deve ser 

concebida como um processo contínuo e não estático (UNESCO, 1977).  

No Brasil, no período logo após o Encontro de Belgrado (1975), a Educação 

Ambiental já era tema abordado em alguns órgãos estaduais ligados ao meio 

ambiente. Porém, quanto aos setores educacionais, persistia um equívoco: ela era 
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notadamente confundida com Ecologia, não havendo grandes avanços na área de 

Educação Ambiental propriamente dita. Mas, em 1979, o Departamento de Ensino 

Médio do MEC (Ministério de Educação e Cultura) e a CETESB (Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental) publicaram o documento “Ecologia - uma 

proposta para o ensino de 1º e 2º graus”. Esta apresenta uma forma reducionista de 

abordar a temática ambiental, acentuando em sua maior parte apenas os aspectos 

biológicos do meio ambiente. Contudo, esse foi um dos primeiros documentos a 

abordar essa temática, em nível nacional (DIAS, 1991; KOEHLER; ADAIME, 2014). 

Em 1985, outro avanço para a legitimidade da Educação Ambiental ocorreu 

com o parecer 819/85 do MEC, que reforçou a necessidade da inclusão de 

conteúdos ecológicos ao longo do processo de formação do ensino do 1º e 2º graus. 

Ele procurou fazer a integração entre todas as áreas do conhecimento, de forma 

sistematizada e progressiva, tornando possível a “formação da consciência 

ecológica do futuro cidadão” (VIEIRA, 2014). 

 Outro marco importante foi a dedicação do Capítulo VI da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 ao Meio Ambiente. No Art. 225, Inciso VI, 

determinou ao Poder Público, promover a Educação Ambiental em todos os níveis 

de ensino. Contudo, essa prática educativa aparece totalmente desvinculada dos 

aspectos sociais e educacionais. E, finalmente, foi em 1999, com a publicação da 

Lei 9.795/99, que dispõe sobre a Educação Ambiental, e que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e onde houve outras providências, é que 

ela ganhou mais força (FURTADO, 2009; CARPES; ROCHA; ADAIME, 2011; 

ADAMS, 2012).  

A PNEA representou grandes avanços legais para o campo da Educação 

Ambiental, trazendo em seu texto princípios que definem que a educação ambiental 

deve ser permanente e continuada, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, dentro e fora da escola 

(LEMOS; MARANHÃO, 2008). 

Essa lei estabelece também, a inclusão dessa educação nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o que para Adams (2012) se constitui uma tentativa de 

reforçar a legitimidade da Educação Ambiental. Ela indicou que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, em todas as suas etapas e 

modalidades, reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da Educação Ambiental. 
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A legislação ambiental do Rio Grande do Norte coloca a Educação Ambiental 

como um instrumento da Política Estadual do Meio Ambiente instituída pela Lei 

Complementar nº 272, de 3 de março de 2004.  Reservando apenas a Seção II para 

as disposições sobre Educação Ambiental. 

 
Art. 15. A educação ambiental é um direito de todos e tem por objetivo 
construir um processo educativo e de conscientização cultural, social, 
econômica e ambiental – a partir da realidade local e regional – de forma 
integrada com os atores nela envolvidos, tendo em vista contribuir para o 
exercício da cidadania e a mudança de comportamento com relação ao 
meio ambiente, objetivando o uso racional dos recursos ambientais. 
Art. 16. A educação ambiental será assegurada, mediante: 
I – a realização de ações conjuntas com os governos federal, municipais, 
bem como entidades não governamentais, para o planejamento e execução 
de projetos de educação ambiental, respeitando as peculiaridades locais e 
regionais; e 

II – o desenvolvimento de campanhas de comunicação social (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2004, p.12). 
 
 

 Quanto a articulação com a educação regular, o parágrafo único dessa lei 

cita que o Poder Público deverá implementar uma Política de Educação Ambiental 

no Estado, estabelecendo programas sistemáticos e ações de educação ambiental 

na rede de ensino estadual (RIO GRANDE DO NORTE, 2004). Fica explícita a visão 

limitada e restrita da Educação Ambiental na legislação estadual, evidenciada pela 

ausência da dimensão pedagógica.  Essa dimensão pedagógica se refere à 

utilização da EA e suas possibilidades dentro das escolas no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico, enquanto eixo transversal do ensino. Além disso, é 

preocupante o fato desse estado ainda não possuir, até agora, uma Política Estadual 

de Educação Ambiental, negligenciando uma prática educativa fundamental na 

sociedade do século XXI.  

Todavia, no nível municipal, São Gonçalo do Amarante (RN) possui um 

subsídio que legitima a EA, que é a Lei Complementar nº 051, de 08 de setembro de 

2009. Essa lei institui o Código de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo do 

Amarante, a Política e o Sistema Municipal de Meio Ambiente e dá outras 

providências, expõe em seu artigo 42 que: “a educação ambiental é disciplina 

essencial e permanente da educação municipal, e que esta deve estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não formal” (SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 2009, p. 28). Na 

referida lei municipal há a presença da dimensão pedagógica, no entanto, está 
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sendo limitada com o termo “disciplina”, não constando como eixo transversal no 

ensino. 

 

2.2 A Educação Ambiental e a percepção dos professores e alunos. 

 

No Brasil, a definição da educação ambiental é dada no artigo 1º da Lei nº 

9.795/99 como:  

 

[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 
1999, p. 1).  
  

Essa definição apresenta um enfoque conservacionista, ou seja, com maior 

preocupação com os elementos e recursos naturais do que com o fator social e 

indissociável da Educação Ambiental. Mesmo assim, ela coloca o ser humano como 

responsável individual e coletivamente pela sustentabilidade (MELLO; TRAJBER, 

2007). Em estudo sobre a aplicação dessa lei, Adams (2012) mencionou que o 

cenário atual: 

 

Aponta que há uma lacuna no que tange ao conhecimento dos professores 
desta importante Lei, bem como das diretrizes da EA recentemente 
aprovadas, e que sem o conhecimento destes documentos e de outros 
importantes documentos referência, a Educação Ambiental continuará a ser 
trabalhada de forma estanque, fragmentada, limitada a comemorações de 
datas como Dia da Água, Dia da Terra, Dia do Índio, Dia do Meio Ambiente, 
e limitada a temas como a separação de lixo, desastres ambientais e 
temáticas catastróficas, - que mais assustam do que educam - para o 
despertar de uma consciência ambiental (ADAMS, 2012, p. 2148). 

 

A sociedade, de maneira geral, busca uma transição entre o atual sistema 

vigente para um sistema pautado na racionalidade sustentável, fortalecendo a EA 

como meio para a construção de uma nova relação entre sociedade e ambiente 

(GONZALEZ; TOZONI-REIS; DINIZ, 2007). 

Para que os conteúdos tenham significados e sejam coerentes para o 

contexto social e local dos cidadãos, é necessário identificar e entender como essas 

pessoas pré-concebem o ambiente, antes de se abordar determinada temática 

ambiental. Assim, a educação ambiental formal ou informal se apresenta como um 

espaço em que a conscientização pode ser construída, através da união entre teoria 
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e reflexão sobre a realidade no qual esse cidadão está inserido (FREITAS et al., 

2009) 

Portanto, a escola torna-se um local adequado para o desenvolvimento de 

projetos com enfoque educativo, relacionados ao ambiente em que vivemos, pois ela 

é agente facilitadora do envolvimento de membros de todos os níveis de uma 

sociedade. A ideia aqui defendida é que professores e alunos exerçam sua 

cidadania em relação aos seus direitos e deveres para com o meio ambiente em que 

vivem, sendo atores ativos dessa transformação socioambiental (ABILIO; 

FLORENTINO; RUFFO, 2010). 

Cabe aos professores outra parte muito importante, que é refletir sobre as 

propostas e planejamentos que poderão ser possíveis e compartilhados no processo 

de ensino, trabalhando no que tange a legislação vigente sobre a Educação 

Ambiental (FIALHO; ZANZINI, 2012). 

De tal modo, conhecer a percepção dos alunos e professores sobre o 

ambiente que rodeia a comunidade escolar é fundamental para o desenvolvimento 

de uma Educação Ambiental contextualizada e eficaz nas mudanças de 

comportamento para tomadas de decisões. Sendo que essa percepção ambiental é 

conceituada por Costa (2012) como sendo uma tomada de consciência do ambiente 

pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente no qual está inserido, 

aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo, onde cada indivíduo percebe, reage e 

responde diferentemente às ações sobre o ambiente no qual vive. 

Situando um pouco no tempo, em meados dos anos 1960, no nordeste do 

Brasil, aconteciam importantes campanhas de alfabetização de adultos, sob a 

coordenação de Paulo Freire. O seu livro intitulado “Educação como prática de 

liberdade” traz as reflexões e as práticas educativas estabelecidas nestas 

campanhas. Ainda nessas práticas é possível compreender que a origem do 

pensamento e teorização freireanos está ligada a processos relacionados à 

educação não escolar, baseando-se principalmente em problemas cotidianos. A 

partir desse ponto, Paulo Freire tornou-se o educador brasileiro mais referenciado 

mundialmente, com suas obras traduzidas em muitos países e idiomas 

(DELIZOICOV; DELIZOICOV, 2014). 

Paulo Freire é um dos autores mais citados em trabalhos de Educação 

ambiental. Ele deu importantes contribuições de sentido e significado para a 
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Educação Ambiental (DICKMANN; CARNEIRO, 2012; LOUREIRO; TORRES, 2014). 

Inicialmente essas afirmações podem parecer um equívoco, pois Paulo Freire não 

escreveu sobre Educação Ambiental e não demostrou ter conhecimento satisfatório 

sobre ela. Contudo, apesar de dele não ter se declarado ambientalista ou ter escrito 

sobre a EA, as suas ideias são compatíveis com esta educação em sua tendência 

crítica e popular (LOUREIRO, 2012).  

Por fim, por que referenciar a Educação Ambiental nas ideias freireanas? 

Assim, a resposta a esta pergunta, vem de encontro com as características 

inerentes à Educação Ambiental, as quais já foram citadas aqui anteriormente. 

Especialmente aquela que se revela e se afirma crítica e transformadora. Afinal, 

como é sabido, Paulo Freire enxerga na ação educativa transformadora os 

fundamentos de sua obra, buscando a construção de uma nova sociedade tendo 

como base a reflexão sobre os homens e o mundo no qual estão inseridos, assim 

como a luta contra a opressão e a injustiça social. Conforme Pernambuco e Silva 

(2006) explicitam sobre as ideias freireanas de visão de mundo. 

 

Partindo de experiências concretas, buscando fundamentá-las, constrói um 
pensamento que une a ação à reflexão, apontando como exigências de uma 
ação transformadora a constituição de trocas efetivas, recriando o 
conhecimento e saberes, a partir de temáticas que possibilitem superações 
das visões e vivências dos sujeitos. Uma vez que as temáticas são 
significativas, porque percebidas como tal e porque possibilitam a conquista 
de novas visões de mundo, necessariamente são interdisciplinares, e 
possibilitam a construção de novas interpretações e ações. Ao considerar 
todos os participantes da ação educativa como sujeitos, lida com a 
totalidade do ser humano e sua potencialidade como produto e produtor da 
História e trata ao mesmo tempo das conquistas cognitivas, afetivas e das 
mudanças de valores, procedimentos, perspectivas de mundo 
(PERNAMBUCO; SILVA, 2006, p. 207). 

 

As contribuições de Paulo Freire são de grande relevância que levaram ao 

autores Pitano e Noal (2009) a defenderem a modificação do termo “Educação 

Ambiental” para “Educação Socioambiental”. Isso devido às bases dessa educação 

estarem pautadas na relação entre sociedade e ambiente, que possui um sentido 

mais abrangente. Como disposto na visão de Pitano e Noal (2009),  

 

Entendemos que, se o fator determinante para o esgotamento dos 
elementos vitais do meio geográfico e das condições de sustentabilidade da 
vida na Terra é o resultado das relações estabelecidas entre os homens, em 
sistemas sociais, há uma necessidade de modificar a perspectiva de análise 

diante dos problemas ambientais na educação (PITANO; NOAL, 2009, p. 

283). 
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Isso acontece porque o foco da Educação Ambiental, nessa perspectiva, 

passa a ser não mais a dinâmica entre ser humano e natureza ou, entre sociedade e 

natureza, e sim entre sociedade e meio geográfico. O meio geográfico inclui tanto os 

aspectos naturais como as modificações que os seres humanos introduzem na 

natureza. Todavia, essa perspectiva sugere uma educação “socioambiental” 

(PITANO; NOAL, 2009). 

No entanto, a Educação Ambiental transformadora e crítica, por si só 

compreende em sua abrangência os aspectos socioambientais, assim como 

defendido por Paulo Freire. Sendo assim, utilizar o termo “Educação Ambiental”, 

numa perspectiva transformadora e crítica, ao invés de “Educação Socioambiental”, 

também considera relação entre sociedade e ambiente como os alicerces dessa 

educação.    

Assim, levando em conta esse pensamento, é necessário por parte da 

sociedade, que se busque uma Educação Ambiental que pretenda ser 

transformadora. Para isso, esta precisa assumir-se com práticas pedagógicas 

destituídas das contradições existentes no meio social, no meio ambiente, nos 

processos sóciohistóricos ambientais. Esses processos devem ser evidenciado, 

tendo como finalidade a superação dessas incoerências (DAMO et al., 2012).  

A pedagogia de Paulo Freire atribui extrema importância ao diálogo, para ele 

não existe uma dicotomia entre o ser humano e o mundo e, por consequência, entre 

o ser humano e a natureza. O ser humano é considerado como um todo, constituído 

por todas as suas dimensões: cultural, social, política e econômica (GARRIDO; 

MEIRELLES, 2014). 

A superação da individualidade, em afirmação da importância da coletividade, 

é outro ponto das ideias de Paulo Freire. Deste modo, ocorreria a contribuição para 

a formação crítica dos sujeitos, para que eles pudessem transformar a sociedade 

com ações coletivas. Buscando a transformação da sociedade, contribuindo para a 

construção de um meio social mais justo e equilibrado. Para a construção de 

soluções para os problemas ambientais, é preciso superar a lógica antropocêntrica 

que predomina atualmente, onde o ser humano quer dominar a natureza e, também, 

outros seres humanos a fim de satisfazer suas vontades (GARRIDO; MEIRELLES, 
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2014). Do mesmo modo, Loureiro (2012) sinalizava a síntese dessas ideias ao fazer 

a seguinte afirmação: 

 

A Educação Ambiental não atua somente no plano das ideias e no da 
transmissão de informações, mas no da existência, em que o processo de 
conscientização se caracteriza pela ação do conhecimento, pela capacidade 
de fazermos opções, por se ter compromisso com o outro e com a vida. 
Educar é negar o senso comum de que temos “uma minoria consciente”, 
secundarizando o outro, sua história, cultura e consciência. É assumir uma 
postura dialógica, entre sujeitos, intersubjetiva, sem método e atividade 
“para” ou “em nome de” alguém que “não tem competência para se 
posicionar”. É entender que não podemos pensar pelo outro e sem o outro. 
A educação é feita com o outro que também é sujeito, que tem sua 
identidade e individualidade a serem respeitadas no processo de 
questionamento dos comportamentos e da individualidade (LOUREIRO, 
2012, p.33). 

 

Partindo desse ponto, é reforçada aqui a importância da análise da percepção 

dos alunos também, além daquela dos professores. Em trabalho desenvolvido por 

Garrido e Meirelles (2014), os resultados mostraram que os discentes de 1º e 5º 

anos do Ensino Fundamental apresentam uma percepção naturalista de meio 

ambiente. Entretanto, eles também demonstraram perceber problemas ambientais 

presentes no cotidiano. Os resultados deste estudo apontaram que, embora os 

alunos ainda tenham percepção fragmentada de meio ambiente, eles percebem 

muitos aspectos relacionados às suas vidas.  

Marin, Oliveira e Comar (2003 apud GARRIDO; MEIRELLES, 2014) não 

tratam a percepção apenas pelo mundo dos sentidos, e entendem que ela é 

influenciada por fatores como: memória, afetividade, imaginário e experiências. 

Conhecer as diferentes percepções dos indivíduos sobre o meio ambiente auxilia na 

elaboração e prática de programas de Educação Ambiental. Afinal, como indagou 

Freire (2016), 

 

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas 
da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a 
poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das 
populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. Por 
que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente 
remediados dos centros urbanos? (FREIRE, 2016, p.30). 

 

Assim, os temas e conceitos abordados nas aulas ganham significados para 

os alunos, e tornam-se ferramentas potenciais para mudanças de postura destes 

diante dos problemas que afetam a sociedade. 
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2.3 Viveiros educadores na escola e sua importância. 

 

2.3.1 Conceito. 

 

 Ressalta-se que, um empecilho importante para o desenvolvimento da 

Educação Ambiental nas escolas é a falta de recursos didáticos que auxiliem os 

professores a executarem atividades em sala de aula. E, o único recurso para esse 

fim, acaba sendo o livro didático, que pode trazer informações insuficientes ou 

imprecisas para serem trabalhadas. Destaca-se no nosso contexto, a deficiência 

para trabalhar com materiais e informações sobre o bioma Caatinga, presente em 

nove estados brasileiros, na maior região do país, a região Nordeste (FANTINI; 

COSTA; MELO, 2011; BATISTA, 2014).  

Todavia, uma das possíveis soluções para esse problema é o trabalho com o 

viveiro educador. Com ele, podem ser realizadas atividades de Educação Ambiental 

voltadas para produção de mudas de espécies nativas da Caatinga, entre outras 

atividades, como doação de mudas e reflorestamento. 

Os viveiros florestais são áreas com um conjunto de benfeitorias e utensílios, 

em que se empregam técnicas, visando obter o máximo da produção de mudas. 

São, portanto, locais destinados à produção, manejo e proteção das mudas, 

proporcionando ao vegetal uma boa área de desenvolvimento até o plantio definitivo 

(MACEDO, 1993; DALMAS, 2007). 

Do ponto de vista educacional, são espaços onde a produção de mudas é 

tratada como porta de entrada para reflexões mais profundas sobre as causas e 

possibilidades de enfrentamento para a problemática socioambiental. Pode atuar de 

maneira a sensibilizar as crianças para o respeito e cuidado da fauna e da flora, por 

meio do contato direto com a natureza, atuando como estímulo para uma 

consciência de parte integrante do meio ambiente (LEMOS; MARANHÃO, 2008).  

O viveiro florestal com finalidades educacionais é chamado de viveiro 

educador. Para Lemos e Maranhão (2008), o que diferencia um do outro é a 

intenção de utilizar o segundo como espaço de aprendizagem, orientado por 
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elementos e procedimentos pedagógicos destinados a formação das pessoas que 

com ele interagem. 

Portanto, além da produção de mudas, o viveiro educador desenvolve de 

forma intencional, processos que buscam ampliar as possibilidades de construção 

de conhecimento, proporcionando em seus procedimentos e práticas, reflexões que 

tragam o olhar crítico sobre questões relevantes para a Educação Ambiental 

(FONSECA; FRENEDOZO, 2012). 

Dentre as contribuições positivas dos viveiros educadores, está a que eles 

podem constituir um recurso didático que proporciona um processo de ensino e 

aprendizagem interdisciplinar. Na execução das atividades relacionadas a ele, 

podem-se trabalhar temas transversais como a Educação Ambiental, 

proporcionando uma vivência integradora dos diversos conhecimentos disciplinares 

(BRASIL, 2008). 

 Executar projetos de Educação Ambiental como o aqui proposto é um 

processo delicado e que deve ser feito de forma participativa, clara e objetiva, 

levando em consideração todo o contexto em que a comunidade onde o projeto será 

desenvolvido está inserida (LEITE, 2008). Em contrapartida: 

 

Encontramos uma expressiva parte das ações calcadas em um senso 
comum de que a educação ambiental é restrita a seminários e palestras 
sobre temáticas ambientais; ou que a educação ambiental deve ser feita 
com crianças e no espaço escolar; ou então com coleta seletiva e 
reciclagem de lixo (LEMOS; MARANHÃO, 2008, p. 177). 

  

As ações acima mencionadas são exemplos que possuem seu nível de 

importância como prática ambiental. No entanto, elas são frequentemente 

desenvolvidas sem objetivo de transformação, sendo apenas a prática pela prática, 

não levando a uma reflexão.  

 

2.3.2 História e legislação. 

 

O viveiro como recurso educacional não possui uma origem histórica exata, 

remetendo aos primórdios das práticas agrícolas. Contudo, funcionalmente, origina-
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se com a utilização de viveiros florestais como locais de visitas e aulas de campo 

dos alunos e comunidade em geral, com a intenção educativa. 

O viveiro educador deriva do viveiro florestal, acrescido da função educativa. 

O viveiro florestal é utilizado em instituições de ensino superior, para pesquisas nas 

áreas de reflorestamento, estudo de espécies nativas e meio ambiente, desde a 

criação de cursos relacionados à área ambiental. Ambos, viveiro florestal e 

educador, produzem mudas de plantas nativas, porém o viveiro educador tem a 

função de educar e promover ações de educação ambiental (LEITE, 2008). 

Toda essa preocupação em preservar o meio ambiente e incentivar o uso 

educacional dos viveiros florestais é válida e merece séria atenção dos diversos 

setores da sociedade. Não é só pelo simples ato de plantar e cultivar, mas envolve a 

maneira com a qual essas ações serão tratadas. Afinal, práticas nocivas, como a 

alto consumo de energia, desperdício de água, desmatamentos, o lixo descartado 

em locais impróprios, podem ser combatidas por meio de ações educativas 

transformadoras, como propõe a Educação Ambiental. Os viveiros educadores 

podem ser ferramentas dessa ação transformadora. 

O cenário no Brasil referente aos viveiros educadores tem mudado 

significativamente a partir da década de 1990, com a instituição da legislação que 

trata alguns aspectos dos seus usos e desenvolvimento. 

O marco inicial no Brasil é o reconhecimento da importância desse recurso 

didático pelo Ministério do Meio Ambiente, através do projeto “Viveiros Educadores”. 

Ele busca estimular, orientar e apoiar a implementação de viveiros florestais como 

espaço de aprendizagem, apoiando a incorporação da dimensão educacional em 

viveiros florestais já existentes, para que estes sejam instrumentos populares de 

transformação (BRASIL, 2008).  

Porém, há bases legais que dispõem sobre o uso de viveiros educadores. 

Embora, historicamente, demorou muito para que essas bases legais fossem 

estabelecidas. Para os autores Rocha, Ruffino e Reis (2014), foi a partir da edição 

da Lei nº 9.279/1996, a chamada Lei de Patentes, que começou a mudança nesse 

cenário. Desde então foram criados mecanismos legais mais específicos para a 

regulamentação da produção de viveiros, principalmente em aspectos presentes na 
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Lei nº 9.456/1997, que trata da proteção de cultivares e na Lei nº 10.711/2003, que 

institui o Sistema Nacional de Sementes e Mudas.  

Dessa forma, fica claro que uma das maiores preocupações com relação às 

bases legais que tratam dos viveiros educadores é que:  

 

Observa-se que a burocracia imposta a esses tipos de viveiros educadores 
não apenas não auxilia no processo de produção de mudas e sementes, 
mas também prejudica o desenvolvimento da educação ambiental do país, 
visto que inviabiliza a existência de tais espaços (ROCHA; RUFFINO; REIS, 
2014, p. 51). 

 

Sobre esse aspecto, a regulamentação da Lei nº 10.711/2003, deixa claro 

que, tal como descrito no artigo 175, um viveiro educador, assim como quaisquer 

viveiros sem fins comerciais, estará isento de inscrição no RENASEM (Registro 

Nacional de Sementes e Mudas). Contudo, ainda considerando o disposto na Lei nº 

10.711/2003, a Instrução Normativa nº 56/2011, traz as normas para produção, 

comercialização e utilização de mudas e sementes. Ela é uma das mais importantes 

para a regularização legal de um viveiro educador. Estabelece que seja necessário 

apresentar a Declaração de Produção de Sementes e Mudas e seu respectivo 

relatório anual (BRASIL, 2003a, 2003b, 2011; ROCHA; RUFFINO; REIS, 2014). 

Atualmente, diversas instituições públicas, particulares e filantrópicas 

desenvolvem trabalhos com viveiros educadores.  Mas, quanto à produção de 

mudas nativas da Caatinga em viveiros educadores, há pouca informação.  O maior 

destaque nessa área é do Instituto Mata Branca. Uma organização não 

governamental, formal, com estatuto próprio e sem fins lucrativos. Ela possui um 

projeto de viveiro educador voltado para os problemas da a Caatinga. Nesse viveiro 

são desenvolvidas atividades de cultivo e educacionais para a comunidade do 

município de Curaçá (BA) e regiões vizinhas. As atividades com fins sociais e 

ambientais visam a recomposição florestal nativa da Caatinga (BRASIL, 2008). 

 

2.3.3 Trabalhos sobre viveiro educador. 

 

Tendo em vista que o viveiro educador é um conceito mais recente, há 

poucos trabalhos relevantes sobre ele.  Podemos apontar o trabalho de Vargas 
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(2007) como um pioneiro para a ideia de viveiro educador, muito embora, ele não 

tenha utilizado esse termo para se referir à estrutura construída pelos alunos. Ele 

realizou um estudo com o objetivo de solucionar dois problemas: as dificuldades na 

aprendizagem dos tópicos de Botânica, Ecologia e Educação Ambiental de alunos 

que chegam ao ensino médio, e a minimização da perda de árvores da cidade de 

Bambuí, MG. Para tal, foi mobilizado um grupo de alunos de séries variadas do 

ensino fundamental e médio da Escola Estadual João Batista de Carvalho, no intuito 

de construir um viveiro de mudas de árvores no recinto da escola.  

A participação dos alunos ocorreu em todas as etapas do projeto: montagem 

do viveiro, coleta das sementes, aquisição do material de plantio, aquisição dos 

substratos, processos de plantio, transplante e manutenção das mudas. As 

diferentes etapas foram avaliadas e otimizadas durante o decorrer do trabalho. Foi 

possível a abordagem de vários tópicos das disciplinas com resultados positivos no 

processo ensino e aprendizagem. Como o envolvimento dos alunos, a motivação e a 

afloração da consciência ambiental.  

Referimo-nos a Leite (2008) como um dos pioneiros em trabalhos referentes à 

utilização de viveiros educadores e Educação Ambiental, aqui no Brasil. Assim 

sendo, um dos seus trabalhos visou utilizar a estrutura de um viveiro florestal como 

forma de educação ambiental para as crianças do ensino fundamental da Escola 

Classe Número 50, na EQNL 02/04, Setor L – Norte, em Taguatinga Norte, DF. O 

trabalho foi executado em duas etapas distintas. Onde a primeira foi a de reuniões, 

palestras e discussões com a comunidade da escola e a segunda foi a execução do 

viveiro, comtemplando práticas de germinação de sementes e produção de mudas 

de espécies nativas do Cerrado. Depois dessas duas etapas foram efetuadas 

avaliações das atividades de educação realizadas e a documentação delas.  

Para o autor, os resultados apontaram que, a utilização da estrutura de um 

viveiro florestal como forma de Educação Ambiental para crianças, é eficiente e 

cumpriu os objetivos propostos pelo autor. Como fortalecer a consciência ambiental, 

interesse das crianças em cuidar do espaço e contato mais efetivo das crianças com 

o bioma local e estimulou as atividades ambientais. 

Levamos em conta as reflexões de Lemos e Maranhão (2008), sobre a 

Educação Ambiental ser uma estratégia fundamental para o enfrentamento da atual 

crise civilizatória. Um bom exemplo de estrutura que possibilita o desenvolvimento 
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de atividades educativas que despertem o aprendizado vivenciado, dialógico e 

questionador acerca das temáticas socioambientais é o Viveiro Educador. Para eles, 

o processo de aprendizagem desencadeado pela utilização intencional de um viveiro 

florestal, orientado por elementos e procedimentos pedagógicos destinados a 

formação das pessoas que com ele interagem, pode proporcionar a reflexão crítica 

sobre os diferentes aspectos que cercam a problemática envolvida. Pode estimular 

as pessoas a realizarem ações em prol do bem estar coletivo, assim como, a rever 

valores, métodos e objetivos, condizendo com princípios das ideias freireanas. 

Sobre o viveiro educador, eles destacam que: 

 

Cabe a cada um que com ele se envolver, o desafio de extrapolar as 
fronteiras da produção de mudas para atuar cotidianamente também em 
outras frentes, de forma propositiva e engajada em defesa da coletividade, 
no enfrentamento das questões socioambientais que interferem na 
qualidade de vida de sua comunidade (Lemos; Maranhão, 2008, p. 173). 

 

Já o artigo de Fonseca e Frenedoso (2012) trata de um relato de experiência 

educativa, vivenciada na sala verde Frei Paulino, localizada no município de 

Divinópolis (MG), através do Projeto Reciclando. As ações educativas foram 

desenvolvidas com enfoque CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade), utilizando a 

estrutura do viveiro florestal, A participação efetiva no Projeto Reciclando, no 

período de fevereiro de 2009 a julho de 2011. Objetivou avaliar as atividades 

metodológicas utilizadas no projeto e sua relevância com o projeto “Viveiros 

Educadores” do Ministério do Meio Ambiente. No período decorrente desta 

avaliação, foram atendidas 148 escolas com 8.263 participantes, entre alunos e 

professores, tendo sido retirado do meio ambiente 35.717,9 Kg de sucata ferrosa. 

Os resultados confirmam que o viveiro educador é, sem dúvida, uma boa estratégia 

para se fazer Educação Ambiental.  

Rocha, Ruffino e Reis (2014), em trabalho sobre viveiros educadores como 

ferramenta de educação ambiental no Brasil, fez um apanhado de suas questões 

jurídicas, analisando toda a base legal da utilização de viveiros educadores. Foi 

afirmado que a Educação Ambiental é uma ferramenta fundamental para o 

enfrentamento da crise socioambiental. Tem-se valorizado, cada vez mais, os 

espaços pedagógicos que possibilitam o contato entre o ser humano e o meio 

natural, como os viveiros de mudas educadores. Enquanto estes instrumentos se 

destaquem como um bom potencial para a promoção da Educação Ambiental, 
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requerem uma análise sob a perspectiva de viabilidade e regularização jurídicas, 

demandando um estudo da legislação brasileira de sementes e mudas.  

Desse modo, este estudo buscou encontrar a inserção dos viveiros 

educadores nos marcos das bases legais que fundamentam a questão jurídica de 

mudas e sementes, e desenvolver um material de apoio para a criação de viveiros 

que estejam cientes de suas responsabilidades jurídicas.  

No referido estudo, através de fundamentação teórica e conceitual de 

viveiros, da busca de informações junto a órgãos governamentais e a instituições 

relacionadas à produção de mudas, e de análise jurídica da legislação de sementes 

e mudas, foi possível concluir que a inviabilização de viveiros educadores por parte 

do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento não deve ser encarada como 

inexorável, pois não há garantias de que esta categoria de viveiros deva ou não ser 

isenta das demandas burocráticas previstas na nova lei de sementes e mudas. 

Referente a outro aspecto positivo da utilização do viveiro educador, Melo e 

colaboradores (2013) afirmam que dos vários fatores que interferem na saúde do 

indivíduo, destaca-se a relação do mesmo com o ambiente em que vive e 

desempenha suas funções. Neste trabalho (MELO et al., 2013) uma ação conjunta 

entre graduandos de Engenharia Ambiental e Terapia Ocupacional da Universidade 

de Uberaba (MG), visou investigar as condições de saúde socioambiental da 

Comunidade Santa Fé, no município de Uberaba (MG). Foi constatado que há casos 

de doenças crônicas e há ocorrência de doenças relacionadas a fatores ambientais. 

Mostrando uma possível influencia na saúde dos indivíduos. Segundo esses 

autores:  

 

Os resultados do trabalho sugerem a necessidade de ações educativas em 
saúde e o Viveiro Educador, preconizado pelo Ministério do Meio Ambiente, 
aborda essa temática. Tais resultados podem ser trabalhados por meio da 
mobilização da comunidade e da participação em grupos de discussão, 
numa abordagem socioeducativa voltada para a promoção da saúde e para 
a melhoria das condições de vida (MELO et al., 2013, p. 205). 

 

Em trabalho publicado no mesmo ano do anterior, Araújo, Oliveira e Silva 

(2013) descreveram a experiência do viveiro de produção de mudas, instalado na 

área do Campus do IFPA, localizado no Município de Marabá, no Pará. Segundo os 

resultados desses autores,  
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O viveiro gerou um espaço de ensino-aprendizado através da integração 
entre conteúdos multidisciplinares e as práxis. Possibilitou a realização de 
pesquisa e o diálogo com e entre agricultores e instituições de ensino e 
assessoria técnica governamental e não governamental, tornando-se para a 
região referência, tanto com a possibilidade em adquirir mudas 
gratuitamente, pois foram doadas aproximadamente 16.000 mudas no ano 
de 2012, como trocar e obter informações técnicas (ARAÚJO; OLIVEIRA; 
SILVA, 2013, p. 1). 

 

Fora do Brasil não encontramos trabalhos que se referem ao termo específico 

de “viveiro educador” ou traduções equivalentes. Mas, há trabalhos como o de 

Franklin (2008), que realizou um estudo cujo objetivo foi determinar o status e o uso 

de instalações laboratoriais de estufa por instrutores de ensino agrícola no Arizona, 

usando o termo “greenhouse” para referir-se às estufas, e também aos ambientes 

que em finalidade educadora possui a mesma essência do viveiro educador. Os 

objetivos específicos foram determinar o número de programas operacionais de 

estufas, como as instalações são utilizadas no programa local, nível de preparação 

de instrutores ao usar estufas, encontrar os padrões científicos e dificuldades para o 

uso dessas estufas.  

Os resultados da pesquisa sugerem que 75% dos programas de educação 

agrícola no Arizona possuem ao menos uma estufa. Os professores são mais 

propensos a usar a estufa para instrução em sala de aula e menos propensos a usá-

la para pesquisa de treinamento. Revelou ainda, que a maioria dos professores tem 

pouca ou nenhuma preparação “pós-secundária” ou experiência profissional em 

horticultura antes de entrar no ensino e não estão satisfeitos com a quantidade ou a 

qualidade do uso dessas estruturas. 

As considerações aqui apresentadas representam uma parte relevante do 

conhecimento acerca da Educação Ambiental.  Estão fundamentando a pesquisa, 

onde são a base para analisar e discutir os resultados, com a intenção de verificar 

se é possível comprovar a eficácia de um espaço verde em ambiente escolar na 

promoção da Educação Ambiental. 
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CAPÍTULO 3: PERCURSO METODOLÓGICO. 

  

 

O percurso metodológico é o caminho, assim como os passos a serem 

seguidos no decorrer da pesquisa. Eles representam a metodologia da mesma. que 

deve apresentar as técnicas que serão utilizadas para a coleta e análise dos dados.  

 

A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de 
toda ação desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa. É a 
explicação do tipo de pesquisa, do instrumental utilizado (questionário, 
entrevista), do tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do 
trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo 
aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa (KAUARK; MANHÃES; 
MEDEIROS, 2010, p. 53). 

 

As etapas previstas para permitir alcançar os objetivos desta pesquisa são as 

seguintes: pesquisa bibliográfica; caracterização do ambiente escolar; implantação e 

avaliação de um espaço verde na escola municipal Maria de Lourdes de Lima; 

confecção de uma cartilha com instruções e dicas de como construir um espaço 

verde de baixo custo em escolas, como forma de trabalhar a Educação Ambiental. 

 

3.1 1ª Etapa: pesquisa bibliográfica. 

  

A pesquisa bibliográfica para revisão da literatura sobre os temas “Educação 

Ambiental”, “viveiro educador” e “Caatinga”, foi feita durante todo o processo de 

desenvolvimento e aplicação da pesquisa. Sua importância é fundamental, já que 

ela demonstra que o pesquisador está atualizado nas últimas discussões no campo 

de conhecimento em investigação. Além de artigos em periódicos nacionais e 

internacionais e de livros já publicados, as monografias, dissertações e teses 

constituem ricas fontes de consulta. Ela fundamenta teoricamente os objetivos e a 

execução da pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Loureiro (2012) afirma que é preciso buscar compreender e adotar uma 

tradição teórica que possa fundamentar a Educação Ambiental, especialmente em 

seu significado transformador e emancipatório. Logo, é possível dar os subsídios 

conceituais necessários a essa ação educativa. Em suma, constituir uma base 
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teórica coerente, consistente e rigorosa para o saber ambiental, e 

consequentemente, para a eficiente atuação das ferramentas de ação da Educação 

Ambiental. Esse autor reforça esse apontamento: 

 

Ressaltamos que possuir determinada orientação teórico-metodológica não 
significa acreditar que esta dê conta de todas as dimensões da realidade, 
como tentam fazer crer algumas propostas clássicas da modernidade 
iluminista (empiricismo, cartesianismo, positivismo), da dialética (sob 
correntes dogmáticas e político-doutrinárias), no campo da 
interdisciplinaridade influenciada pelo monismo epistemológico, da visão 
holística e da visão sistêmica tradicional, funcionalista e organicista 
(LOUREIRO, 2012, pp. 108-109). 

  

Por isso, a importância da busca da constante reflexão e autonomia 

intelectual, e de não estarmos sempre presos a um método. Assim, levando em 

consideração esses pressupostos e características, o pensamento ou ideias 

freireanas (nome dado às ideias presentes nas obras do filósofo e educador Paulo 

Freire) despontam como uma das referências centrais em Educação Ambiental. A 

mesma fornece elementos consistentes para a compreensão da complexidade 

ambiental, onde muitas ações de EA se baseiam nessa orientação teórico-

metodológica (PERNAMBUCO; SILVA, 2006; PITANO; NOAL, 2009; DAMO, et al., 

2012; LOUREIRO, 2012).  

Realizamos uma busca bibliográfica por trabalhos sobre viveiros educadores 

utilizando a web 2.0 e a base de dados dos periódicos online da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A web 2.0 diz 

respeito a uma segunda geração de serviços e aplicativos da rede e a recursos, 

tecnologias e conceitos que permitem um maior grau de interatividade e colaboração 

na utilização da Internet (BRESSAN, 2008). Na base de dados online da CAPES, a 

busca foi realizada de forma bem específica, utilizando apenas as palavras-chaves: 

“viveiro educador” ou “viveiro educacional”, “plant nursery educational”, “vivero 

escolar”, “vivero forestal escolar”. Os resultados encontrados são compostos, com 

mais frequência, por artigos e livros sobre viveiros florestais, hortas e hortos. Os 

idiomas dos trabalhos foram: português, inglês e espanhol. 

Para fins de esclarecimento, a pesquisa bibliográfica e também a coleta das 

percepções e crenças dos alunos, sobre o ambiente natural e social no qual a 

comunidade escolar está inserida, foram realizadas no desenvolvimento do projeto 
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“Verde que quero ver” na escola. Depois, serão feitas a análise e discussão dos 

resultados, relacionando-os com os referenciais aqui abordados.  

 

3.2 2ª Etapa: implantação de um espaço verde na escola municipal Maria de 

Lourdes de Lima. 

 

Procurando alcançar o objetivo geral proposto em nossa pesquisa, um espaço 

verde, composto por uma horta escolar e um viveiro educador de plantas nativas do 

bioma Caatinga, foi construído e implementado na Escola Municipal Maria de 

Lourdes de Lima. Ele foi utilizado como ferramenta de ação de práticas a Educação 

Ambiental por meio de projeto da disciplina de Ciências. Esclarecendo que, no 

viveiro foram plantadas espécies nativas da Caatinga, por ser uma das vegetações 

presentes no município de São Gonçalo do Amarante (RN), a qual é muito 

devastada e pouco estudada. 

Em 2015, o corpo administrativo da escola foi procurado para que os 

professores fossem informados e sensibilizados quanto ao projeto, que recebeu o 

nome de “Quanto mais verde, melhor”. No ano seguinte, o nome deste Projeto 

passou a ser “Verde que quero ver” (apêndice D). A mudança do nome ocorreu 

devido a dois fatores. Primeiramente, porque os alunos não gostaram do primeiro 

nome e, em segundo, porque foram modificadas e adaptadas algumas atividades da 

primeira proposta do projeto.   

Os demais funcionários também foram informados por meio de reunião e 

conversas informais. Alguns funcionários de serviços gerais da escola se 

disponibilizaram para realizarem os cuidados do espaço verde, quando necessário. 

Nesta parte, foi entregue o plano de ação à direção da escola e explicada cada 

etapa a ser desenvolvida.  

Deve-se ressaltar que a ideia inicial era trabalhar apenas com o viveiro 

educador. Porém, logo de início, o projeto teve de ser ampliado, pois a Secretaria 

Municipal de Educação enviou um projeto de construção de uma horta escolar a ser 

desenvolvido pela professora de Ciências da escola. Assim, foram feitos ajustes no 

projeto, no qual se uniu a ideia inicial da construção do viveiro educador e o projeto 

de construção da horta escolar.   
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Depois da reformulação do projeto e apresentação aos funcionários da 

escola, a mobilização dos alunos foi a etapa seguinte. Foram mobilizados os alunos 

de uma turma do sétimo ano do turno matutino do ano de 2015. O trabalho nessa 

turma foi desenvolvido como um teste piloto, para a implementação posterior em 

outra turma da mesma escola e nível. Vale destacar que, o desenvolvimento do 

projeto nessa turma de 2015 e os resultados obtidos foram apresentados no IV 

Congresso Nacional de Educação Ambiental (anexo A), e na forma de um capítulo 

de livro (BATISTA; BARROSO, 2016). 

Em 2016, a turma escolhida para o desenvolvimento do projeto foi a turma 7º 

ano “A” do turno matutino. Essa turma foi composta por quarenta e cinco alunos 

(com matrícula inicial de quarenta e sete), sendo vinte e dois do sexo feminino e 

vinte e três do sexo masculino. Todos eles eram residentes dos bairros Jardins ou 

Guajirú (São Gonçalo do Amarante/ RN), que são bairros vizinhos. Entre eles, o 

tempo em que estudaram na escola variou de quatro meses a seis anos. Quinze 

alunos estavam fora da faixa etária do 7º ano, ou seja, possuíam idades iguais ou 

superiores a treze anos. A grande maioria apesentaram a idade de doze anos, 

correspondente a idade certa para o ano de ensino (figura 2). Estes alunos deveriam 

cumprir etapas do projeto, executando atividades planejadas de pesquisa, prática de 

cultivo, cuidados com o solo, germinação, e manejo de mudas. 

 

 

Figura 2: Distribuição etária dos alunos da turma do 7º ano “A”. Fonte: 
autoria própria. 
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3.2.1 Fases do projeto “Verde que quero ver”.  

 

Na primeira fase de desenvolvimento do projeto “Verde que quero ver” (tabela 

1) foi realizada a Atividade I, na qual a professora orientou os alunos da turma a 

organizarem-se em grupos de até seis componentes. De acordo com orientações 

estruturadas no quadro da sala, eles teriam que pensar e decidir, em conjunto, um 

local adequado para a implantação do espaço verde. Também deveriam exemplificar 

cinco plantas as quais eles poderiam trazer as sementes para plantar na horta, e 

cinco espécies nativas da Caatinga que poderiam ser plantadas no viveiro, para 

posteriormente serem doadas. Foram formados oito grupos. Tudo isso deveria ser 

colocado por escrito em um papel, como produção textual, e entregue a professora. 

 

Tabela 1: Fases do projeto “Verde que quero ver”. Descrição geral das atividades desenvolvidas em 
cada fase do projeto. 

Fase 
Atividades 

desenvolvidas 

Duração 

(45 min/aula) 
Objetivos 

1 Atividade I 2 aulas 

 Escolher um local adequado para a 
implantação do espaço verde. 

 Verificar o conhecimento sobre espécies 
nativas da Caatinga. 

 Reconhecer a vegetação nativa do 
ambiente no qual estão inseridos. 

2 

Questionário I 1 aula 
 Compreender as principais características e 

diversidade das plantas. 

 Compreender as características da 
Caatinga e sua distribuição. 

 Coletar e discutir informações botânicas 
relevantes como o tempo de germinação, 
dormência da semente, frutificação, 
importância das plantas. 

 Conhecer o perfil dos alunos, a percepção 
ambiental e da expectativa sobre a 
implementação do projeto “Verde que 
quero ver”. 

Aula expositiva 
dialogada / 

Elaboração das 
fichas 

2 aulas 

3 

Construção do 
espaço verde 

2 aulas 
 Aplicar os conceitos e conhecimentos 

discutidos durante as aulas anteriores 
sobre plantio, germinação, dormência de 
sementes, fotossíntese, diversidade de 
vegetais. 

 Averiguar as percepções dos alunos sobre 
o ambiente no qual estão residindo. 

 Expor os trabalhos para socialização dos 
conhecimentos, principalmente dos 
conteúdos conceituais, entre os alunos e a 

Aula expositiva 
dialogada / 
Atividade II 

1 aula 

Culminância e 
Questionário II 

4 aulas 
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comunidade escolar. 

 Realizar a doação das mudas de plantas 
nativas. 

 

Na segunda fase, no dia 16 de maio, o Questionário I (apêndice A) foi 

respondido pela turma durante a aula de Ciências. Esse questionário era do tipo 

semiaberto, que é composto por perguntas fechadas de múltipla escolha e por 

questões abertas de livre resposta e orientou as atividades das fases subsequentes 

(DINIZ et al., 2011).  

Os alunos foram esclarecidos que esse instrumento de pesquisa comporia 

uma parte importante do projeto e que os mesmos deveriam dar respostas sinceras, 

que representassem seu ponto de vista sobre cada tema abordado.  

Foram concebidas 11 questões divididas entre os tipos abertas e fechadas, 

que objetivaram o levantamento do perfil social, da expectativa sobre a 

implementação do projeto “Verde que quero ver” e da percepção ambiental. De 

acordo com Villar et al. (2008, p. 538): “o estudo da percepção ambiental é de 

fundamental importância para uma melhor compreensão da inter-relação homem-

ambiente, levando em conta suas expectativas, satisfações e insatisfações, 

julgamentos e condutas”. 

Ainda durante a segunda fase, os alunos foram orientados a realizarem uma 

pesquisa em fontes confiáveis, como livros e sites específicos da internet, sobre 

informações botânicas de algumas das espécies vegetais citadas na Atividade I da 

primeira fase. A pesquisa foi feita fora da sala de aula. 

 As informações obtidas foram utilizadas para construir fichas com o perfil de 

cada uma das espécies vegetais pesquisadas. Estas fichas foram reunidas em 

forma de livreto e deixadas sob a responsabilidade da aluna L44 (líder da turma), 

para que todos os alunos pudessem sempre consultar o material, caso surgisse 

alguma dúvida ou curiosidade (apêndice F).  

A partir desse momento, foram escolhidas as espécies a serem plantadas. 

Essa escolha se deu concomitantemente a elaboração das fichas. As orientações 

dessa atividade foram passadas aos alunos durante uma aula expositiva dialogada. 

Na qual, também foram discutidos os resultados do Questionário I e abordado o 
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conteúdo conceitual sobre as principais características e diversidade das plantas, as 

características do bioma Caatinga e a sua abrangência. 

Na terceira fase do projeto houve uma aula prática com a construção das 

estruturas e plantio das espécies vegetais. Depois da construção do espaço verde, 

para as atividades de manutenção do espaço verde, que incluem a aragem, a 

irrigação e controle (biológico) de pragas, houve um rodízio destes alunos.  

Prosseguindo com as atividades da terceira fase, ocorreu a orientação e 

execução da Atividade II. Nesta, os alunos foram agrupados em duplas, e 

receberam instruções para fotografar dois ambientes do bairro onde eles moram. De 

acordo com o julgamento deles, deveriam apresentar uma foto de um ambiente 

preservado e uma foto de um ambiente degradado.  O objetivo dessa tarefa foi 

verificar as percepções dos alunos sobre o ambiente. Esta tarefa também surgiu 

para verificar as respostas do primeiro questionário, e fazê-los refletir e conhecer 

minimamente o bairro onde residem.  

Outra atividade desenvolvida durante a terceira fase foi uma aula expositiva 

dialogada onde foram discutidos os temas que seriam apresentados na exposição, 

durante a culminância.  

Quanto à avaliação dos alunos, no que diz respeito à participação e 

aprendizagem dos conteúdos, ela ocorreu continuamente, na medida em que eles 

desenvolveram as atividades propostas, cumprindo as etapas do projeto. Todavia, 

também receberam notas pelas tarefas devidamente executadas. Essas notas foram 

parte da média bimestral, referentes ao 2º bimestre de 2016, na disciplina de 

Ciências. Avaliação dos conteúdos conceituais ocorreu nessas atividades do projeto 

e com a avaliação escrita bimestral (prova). 

Já o projeto aqui apresentado, foi avaliado por meio da análise da produção 

de imagens, dos materiais como as fichas das plantas, e das respostas dos 

questionários I e II (apêndice A e apêndice C). Assim como, pelo interesse e 

participação no processo, no decorrer das fases cumpridas. 
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3.2.2 Caracterização da Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima. 

 

3.2.2.1 O ambiente. 

 

Aqui visamos descrever o ambiente do nosso campo de pesquisa. Para que 

seja possível a compreensão do contexto da nossa investigação.  

A expansão imobiliária necessita de áreas para construções e implica em 

perda da vegetação nativa e habitats. A cobertura vegetal em São Gonçalo do 

Amarante, como já foi mencionado aqui anteriormente, compõe, em sua maior parte, 

a caatinga hipoxerófila, apresentando pequenas áreas de manguezais, mata de 

várzea e resquícios de mata atlântica. Sendo a Caatinga a mais afetada (BRASIL, 

2016). 

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, cobre quase 10% do 

território nacional e sofre forte pressão antrópica na forma de queimadas, 

desmatamentos e caça, o que gera sua fragmentação, desertificação e a redução de 

habitats. Por muito tempo, ele foi tratado erroneamente, como um ambiente de 

pouca riqueza biológica. Sendo sua verdadeira expressividade biológica 

desconhecida por muitos, incluindo seus habitantes (ABILIO; FLORENTINO; 

RUFFO, 2010; CASTRO et al., 2006). 

Isso ocorre devido a forte presença de uma crença generalizada, e que não 

deve ser mais aceita, de que a Caatinga está associada a uma diversidade muito 

baixa de plantas, sem espécies endêmicas e visualmente pouco atrativa, o que a 

leva a ser altamente modificada pelas ações antrópicas.  

 

Apesar de estar, realmente, bastante alterada, especialmente nas terras 
mais baixas, a Caatinga contém uma grande variedade de tipos 
vegetacionais, com elevado número de espécies e também remanescentes 
de vegetação ainda bem preservada, que incluem um número expressivo de 
táxons raros e endêmicos. (GIULIETTI et al., 2003, p. 48). 

 

Diante disso, a implementação de atividades de sensibilização ambiental nos 

diferentes espaços educativos (formal, informal e não formal) pode contribuir para o 

conhecimento da biodiversidade local e regional, e a consequente conservação 

desta (ABILIO; FLORENTINO; RUFFO, 2010). 
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Sabe-se que, as atitudes e ações antrópicas afetam o lugar no qual vivemos. 

Por isso é necessário levar esse contexto para a sala de aula, para que essas ações 

possam ser pensadas e repensadas, sobretudo nos anos finais do ensino 

fundamental. Nessa fase os alunos estão passando por diversas transformações, e 

uma delas é a formação de sua visão de mundo. Como afirmam Nascimento e 

Mesquita (2009, p. 96) sobre os anos finais do ensino fundamental: “[...] é nesse 

período escolar e de vida que podemos dar a oportunidade para que se 

compreendam enquanto seres que interagem com um tipo de sociedade que tem o 

caráter originado nas especificidades naturais do lugar onde ela vive”. 

A Educação Ambiental tem papel decisivo em um cenário como esse. Mas, 

primeiro é necessário que os cidadãos conheçam o ambiente que os cercam, sendo 

capazes de refletir sobre as condições ambientais e realizar ações que promovam o 

bem estar social e ambiental. Uma das ferramentas apontada para alcançar tal 

objetivo é o viveiro educador, no qual podem ser desenvolvidas atividades de 

Educação Ambiental e de estímulo à preservação e conservação do ambiente 

ameaçado como, por exemplo, a Caatinga. 

 

3.2.2.2 Estrutura Física. 

 

Para Brasil (2008), realizar projetos de educação ambiental é um processo 

delicado e que deve ser feito de forma participativa, clara e objetiva. Deve ser levado 

em consideração todo o contexto onde o projeto será desenvolvido, e a comunidade 

no qual ele está inserido. Assim, a caracterização da área da comunidade escolar é 

fator necessário para a implantação de projetos. 

A escola municipal Maria de Lourdes de Lima está situada na Rua Das 

Sempre Vivas, número 100, no conjunto Cidade das Flores, bairro Jardins, município 

de São Gonçalo do Amarante. Ela é distante 5 km da capital, Natal. Este 

estabelecimento de ensino foi fundado em 09 de fevereiro de 2008. A história e o 

desenvolvimento da escola são paralelos ao desenvolvimento do bairro na qual está 

situada.  

Sua construção foi necessária para atender o crescente número de 

moradores da região, formada por conjuntos residenciais e loteamentos, dentre eles 
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os conjuntos Cidade das Flores, Cidade das Rosas, Jardim Petrópolis, Plaza Garden 

e também o bairro Guajirú. Essa área é caracterizada pela constante expansão 

imobiliária, reforçada pela presença de grande número de comércio de materiais de 

construção e pelas inúmeras obras em andamento e outras já concluídas. 

O bairro Jardins foi criado recentemente pela Lei nº 1.295 de 14 de outubro de 

2011. Ele corresponde a uma zona de área de 1720,40 hectares. Limita-se ao Norte 

e ao Oeste com o Município de Extremoz, ao Sul com a BR-406 e Loteamento Olho 

D’Água e ao Leste com o Município de Natal e Loteamento Olho D’Água, conforme 

mostrado na figura 3. 

 Além da localização próxima da capital do estado e da cidade de Ceará-

Mirim, o bairro onde a escola se localiza fica próximo ao novo Aeroporto 

Internacional Aluízio Alves, implantado no município. Sendo esta uma condição 

favorável à construção de moradias e comércios.  

 

 
Figura 3: Localização e área do Bairro Jardins, São Gonçalo do Amarante - RN. A seta 
indica a localização da escola Municipal Maria de Lourdes de Lima. Fonte: SEMURB (2011). 
 

Para Tavares (2012), o bairro Jardins apresenta como característica, um 

maior ordenamento ambiental e de infraestrutura em relação aos bairros mais 
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antigos de São Gonçalo do Amarante. Ele foi constituído num contexto mais recente, 

em que as diretrizes do Plano Diretor do município passaram a ser consideradas no 

processo de expansão, pois as obras tiveram que passar pelo licenciamento e seguir 

tais diretrizes. Algumas delas estabelecem a proteção e o manejo dos recursos 

ambientas e uma gestão que permita o desenvolvimento sustentável com o incentivo 

de atividades econômicas desde que não ocorra o comprometimento do meio 

ambiente existente (SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 2009b).  

 Além do contexto espacial e social, a estrutura física, os recursos humanos e 

a estrutura de funcionamento da escola precisam ser caracterizados, com o intuito 

de conhecer a dinâmica da vivência escolar, para que fiquem explícitas as 

contribuições da sociedade para o Sistema de Ensino (DIAS, 2004).  

 Além disso, a estrutura física de uma escola como um todo e em especial as 

salas de aula, são recursos didáticos com um grande potencial a ser explorado pela 

prática docente (MENDES; MARTINS, 2006). Logo, cabe à comunidade escolar, em 

especial o corpo docente que está desenvolvendo a sua experiência em sala de 

aula, explorar esse potencial.  

O prédio da escola Municipal Maria de Lourdes de Lima possui, em 

funcionamento, 13 salas de aulas, uma sala multimídia, uma sala dos professores, 

uma sala da direção, uma sala que abriga, de uma só vez, a secretaria, a 

coordenação, a supervisão e a “biblioteca”. Também há uma cozinha, dois banheiros 

para os funcionários, dois banheiros para os alunos e uma sala para depósito de 

merenda. Além disso, também possui um prédio anexo, que fica localizado mesmo 

bairro, onde funcionam as turmas do primeiro e segundo ano do ensino fundamental.  

Para atender a crescente demanda de alunos, a estrutura física da escola foi 

ampliada. Foram construídas novas áreas, como salas de aulas, banheiros de 

alunos, refeitório, nova cozinha e quadra de esportes.  

 

3.2.2.3 Recursos Humanos. 

 

 Para poder funcionar, o sistema de ensino precisa da colaboração de pessoas 

com diferentes graus e tipos de qualificação, como administradores escolares, 
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professores, técnicos e pessoal auxiliar. Cada um destes profissionais tem parcela 

de contribuição para que seja desenvolvida uma educação de qualidade no 

ambiente escolar (DIAS, 2004). 

Na escola Municipal Maria de Lourdes de Lima, o quadro de funcionários 

contava em 2011 com um total de 42 pessoas, que realizavam suas atividades 

distribuindo-se entre os três turnos de funcionamento da escola. Em 2015, segundo 

informações passadas pela gestão escolar, esse número chega quase ao dobro, 80 

funcionários.  Em 2016, o número subiu para 127 funcionários, devido à conclusão 

das obras de ampliação da escola. 

Dentre o corpo docente, encontrava-se uma boa parcela composta por 

estagiários ou pessoal contratado temporariamente, sendo poucos os professores 

do quadro permanente de funcionários. Vale ressaltar que todos os professores do 

quadro permanente de funcionários, dos anos finais do Ensino Fundamental, 

possuíam algum curso de pós-graduação lato sensu.  

Diante desse cenário de quadro docente temporário, todos os anos a escola 

encontra dificuldades no início do ano letivo, devido à falta de professores. 

Justamente por possuir poucos professores permanentes, a escola frequentemente 

inicia o ano letivo sem professores para todas as matérias ou séries iniciais do 

ensino fundamental. 

 A administração da escola contava com um diretor e uma vice-diretora, 

nomeados pela Secretaria Municipal de Educação. Havia seis coordenadores, como 

apoio pedagógico. Cinco secretários, 25 funcionários de serviços gerais, 

responsáveis pela limpeza, merenda, portaria e vigilância da escola. 

A escola também assiste outro importante serviço à comunidade, com o 

acolhimento de pessoas que, por decisão judicial, devem prestar serviços 

comunitários durante um determinado período de tempo. 

 

3.2.2.4 Estrutura de funcionamento. 

 

 A escola funciona em três turnos, nos quais suas atividades são 

continuamente desenvolvidas. Os horários de aula são reduzidos, devido à 
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disponibilidade do transporte escolar para os alunos, pois há apenas dois ônibus que 

são responsáveis por levar e trazer os alunos dos três turnos. Assim, o turno 

matutino funciona das 7 horas às 11 horas e 15 minutos, o vespertino, das 13 horas 

às 17 horas e 15 minutos, e o noturno, das 19 horas às 22 horas. Portanto, os 

alunos do turno noturno possuem um horário de aulas diferenciado. 

A escola oferece a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, pois é 

determinado pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que é 

responsabilidade e obrigação do Poder Público Municipal o oferecimento desses 

níveis de ensino (BRANDÃO, 2004). E, além do ensino regular, ela também oferece 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como modalidade de ensino no turno 

noturno.  Há um total de trinta e cinco turmas, distribuídas nos três turnos: quatorze 

no matutino, quatorze no vespertino e sete no noturno.  No turno matutino funciona 

uma turma do Nível V da Educação Infantil.  

O Ensino Fundamental funciona com uma turma do primeiro ano, uma do 

segundo ano, uma do terceiro ano, uma do quarto ano, duas do quinto ano, três 

turmas do sexto ano, duas do sétimo ano, uma do oitavo ano e uma do nono ano. 

No turno vespertino funciona apenas do Ensino Fundamental, que funciona com 

uma turma do primeiro ano, uma do segundo ano, uma do terceiro ano, duas do 

quarto ano, uma do quinto ano, duas turmas do sexto ano, duas do sétimo ano, uma 

do oitavo ano e duas do nono ano.  

No turno noturno funcionam as sete turmas da EJA. Anteriormente, a escola 

ofertava Educação Infantil, porém esta passou a não ser mais ofertada a partir de 

2016, devido a grande demanda por vagas no Ensino Fundamental. 

  São oferecidos 200 dias letivos por ano e uma média de 50 dias letivos por 

bimestre. Ela possuía há quatro anos (2011) um registro de 630 alunos 

matriculados, no início do ano letivo, nos três turnos de funcionamento. Em 2016, 

foram registrados 1372 alunos matriculados, sendo que esse número foi gerado 

após o mês de maio, quando foram contabilizadas as novas matrículas e 

transferências após o registro para o Censo Escolar 2016.  
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3.2.3 Caracterização da área destinada ao espaço verde. 

  

Para a implantação do espaço verde, foi escolhida em conjunto com os 

alunos uma área ao lado da cisterna da escola, situada próxima às salas de aulas, 

conforme mostrado na figura 5, marcado como a Área “D”. O espaço conta com uma 

área de 3m de largura e 5m de comprimento.  

O local apresenta um período do dia com sombreamento e outro com 

exposição direta da luz solar, e o solo é do tipo arenoso, acrescido de adubação 

orgânica. Localiza-se próximo à cisterna, sendo facilitada a tarefa de regar as 

plantas. Essas são algumas das características citadas no projeto “Viveiros 

Educadores” do Ministério do Meio Ambiente, como adequadas para a instalação de 

um viveiro educador em determinado ambiente. Assim, esse pode vir a ser mais um 

espaço útil da escola (BRASIL, 2008). 

 

3.2.4 Instrumentos de pesquisa e coleta de dados. 

 

A coleta de dados empíricos foi realizada por meio de questionários e da 

observação direta. Essa investigação tem a pesquisadora como participante, 

atuando como professora de Ciências na escola municipal Maria de Lourdes de 

Lima. Além disso, ela é residente do bairro onde se localiza esta escola, sendo 

conhecedora do cotidiano local. Vale ressaltar que, na pesquisa qualitativa o 

pesquisador é o instrumento fundamental da investigação, e o ambiente natural é a 

fonte direta de dados (CRESWEL, 2007; MADEIRA; GIAMPAOLI; SILVEIRA, 2011).  

Um dos tipos de instrumento utilizado foi o questionário, que de acordo com 

Gil (2008) é uma forma de investigação composta por um conjunto de questões, que 

são que são submetidas a pessoas para obter informações variadas. Gil (2008) 

classifica as questões dos questionários em abertas, fechadas e dependentes. As 

questões abertas são subjetivas, oferecendo espaço para o respondente colocar sua 

resposta. As questões fechadas são aquelas em que os respondentes escolhem 

uma alternativa como resposta. Já as questões dependentes estão relacionadas a 

outras questões, ou que só fazem sentido para alguns respondentes. 
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Segundo Diniz e colaboradores (2011), o questionário do tipo semiaberto é 

composto por perguntas fechadas, de múltipla escolha, e por questões abertas, de 

livre resposta. Esse tipo de questionário, que apresenta questões fechadas e 

abertas, pode obter dados qualitativos e quantitativos. Essas características 

possibilitaram que esse tipo de questionário fosse escolhido para esta pesquisa. Ele 

e suas particularidades o tornam um questionário mais completo que possibilitou a 

coleta de dados necessários para que fossem atendidos os objetivos da pesquisa 

aqui proposta. 

A observação envolve o contato imediato do observador com sua fonte 

primária de dados em seu “ambiente natural”. Ao observar o fenômeno estudado o 

pesquisador concebe uma noção real do ser (QUEIROZ et al., 2007). Deste modo, a 

observação é o instrumento que mais fornece detalhes ao pesquisador, isso porque 

se baseia na descrição do objeto de estudo.  Junto a observação, a entrevista e ao 

questionário são os instrumentos mais utilizados em pesquisa qualitativa (OLIVEIRA, 

2010). 

Para Queiroz et al. (2007, p. 277): “a observação ajuda muito o pesquisador e 

sua maior vantagem está relacionada com a possibilidade de se obter a informação 

na ocorrência espontânea do fato”. Porém, deve haver certo rigor para que a 

interpretação dos dados obtidos seja representante fiel da realidade investigada. 

 Cano e Sampaio (2007) afirmam que o observador deixa na sua pesquisa as 

suas impressões, sua subjetividade, não sendo possível a ele ser absolutamente 

imparcial.  Eles defendem que alguns cuidados quanto ao rigor metodológico devem 

ser mantidos para garantir maior legitimidade ao estudo. “Somente assim, a 

observação terá sido mais criteriosa e menos permeada de fatores subjetivos, não 

perdendo o rigor do trabalho, de modo que possa vir a contribuir na área de 

conhecimento que se propõe investigar” (CANO; SAMPAIO, 2007, p. 205). 

Por isso, uma observação onde se procura suprimir a subjetividade do 

observador e tratar de descrever a objetividade dos que se é observado se torna um 

instrumento relevante de investigação científica. Ela se concretiza com um 

planejamento correto do trabalho e preparação prévia do pesquisador observador 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  
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Nesta pesquisa, a observação realizada foi realizada de forma a seguir um 

rigor metodológico, apoiou-se na utilização de gravações de vídeos e fotografias, 

para registrar as atividades e aulas. Também foi imprescindível o uso do diário de 

bordo para registrar os comportamentos, os questionamentos importantes e as 

interações dos estudantes,  

 

3.3 3ª Etapa: elaboração da cartilha. 

 

O produto educacional desta pesquisa consiste de uma cartilha sobre como 

desenvolver as atividades de um projeto educacional de construção e 

implementação de um espaço verde, composto por uma horta e um viveiro educador 

de produção de mudas de espécies nativas. Nela também está incluído os principais 

resultados obtidos a partir do relato das experiências desenvolvidas na Escola 

Municipal Maria de Lourdes de Lima nestes dois anos (2015 e 2016).  

A escolha deste tipo de produto educacional se deu devido à escassez de 

materiais didáticos que oferecem uma proposta viável e contextualizada de se 

trabalhar temas de Educação Ambiental, especialmente dentro do contexto do bioma 

Caatinga (FIGUEIRA et al, 2014). 

  O público para qual esse material está voltado é composto por professores da 

Educação Básica, que pretendem contar com um recurso que ofereça uma proposta 

viável e contextualizada de se trabalhar temas de Educação Ambiental.  

O que diferencia essa cartilha dos escassos materiais até agora disponíveis, 

são as atividades elaboradas que já foram devidamente executadas no ambiente 

escolar, dentro do projeto “Verde que quero ver”. Sendo obtidos resultados 

satisfatórios em uma escola do Município de São Gonçalo do Amarante (RN). Cada 

atividade possui as devidas instruções e a descrição de seus objetivos educacionais. 

 A elaboração do produto educacional ocorreu após a aplicação do projeto 

“Verde que quero ver”. A cartilha intitula-se “Trabalhando Educação Ambiental 

através de espações verdes na escola”. 

 O seu conteúdo está organizado, inicialmente, de modo a responder 

perguntas-chaves, que facilitarão a familiarização dos principais conceitos pelo 
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professor. Por exemplo: “o que é um espaço verde escolar?”, “o que é um viveiro 

educador”. Em seguida é descrito o projeto “Verde que quero ver”, com o 

detalhamento dos materiais e dos passos para construir o espaço verde proposto no 

projeto.  

As atividades desenvolvidas nesta pesquisa de mestrado ilustram, por meio 

de fotografias, a cartilha como exemplos que pode ser desenvolvidos em outras 

escolas. Também estão listados uma série de resultados positivos que podem 

estimular os professores a aplicarem as atividades contidas na referida cartilha.  

Por fim, a cartilha possui quatro apêndices compostos de atividades prontas 

para serem aplicadas pelos professores em suas aulas durante o desenvolvimento 

do projeto. São elas: um questionário de sondagem, um questionário de avaliação, 

um modelo de ficha descritiva de plantas e uma atividade sobre percepção 

ambiental. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

 

4.1 Experiência da implementação do projeto “Verde que quero ver” em 2015. 

 

Com o objetivo de contribuir com a implantação do futuro espaço verde 

permanente, enquanto estratégia para desenvolvimento de ações de Educação 

Ambiental, foi realizada e relatada a experiência de implantação de uma horta 

escolar e de um viveiro educador de plantas nativas da Caatinga na Escola 

Municipal Maria de Lourdes de Lima, em São Gonçalo do Amarante (RN), em 2015.  

Inicialmente foi elaborado um projeto, que compreendia três etapas 

compostas pelo planejamento de algumas atividades em cada uma delas. Ele foi 

primeiro apresentado aos funcionários da escola na semana que antecede o início 

das aulas durante uma reunião administrativa. Depois ocorreu a mobilização dos 

alunos de uma turma do sétimo ano do turno matutino, no ano de 2015. Essa 

mobilização ocorreu durante uma aula de Ciências, no início do ano letivo. Esta 

turma era formada trinta e quatro alunos, todos eles eram residentes dos bairros 

Jardins ou Guajirú (São Gonçalo do Amarante/ RN). Estes alunos cumpriram as 

etapas do projeto, executando as atividades planejadas de pesquisa, produção 

textual, discussão, prática de cultivo, cuidados com o solo, germinação, manejo de 

mudas.  

Tudo foi documentado por meio de respostas a questionários, fotos, 

gravações de áudio e produção textual dos alunos. Essa experiência foi publicada 

por Batista e Barroso (2016), com a intenção de servir como um modelo para auxiliar 

o trabalho com a EA de uma forma ativa e dinâmica com a comunidade escolar, 

levando em conta o contexto ambiental no qual a escola se insere. 

Apesar dos pontos positivos, que serão relatados na página 64, os resultados 

dessa atividade revelaram algumas dificuldades: 

 Não houve efetiva participação dos docentes no desenvolver das atividades.  

Tradicionalmente, isso vem ocorrendo nas escolas, porque que a Educação 

Ambiental ainda está restrita a conteúdos afins, como os de Ciências e Geografia. 

Especialmente, devido à falta de formação nesse tema para os professores de 

outras disciplinas (LIMA, 2008; SANTOS; SANTOS, 2016). 
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 Dificuldades de implementar a interdisciplinaridade com o projeto. A principal 

alegação foi que o tempo mostrou-se insuficiente para que os professores 

pudessem cumprir com as atividades planejadas para o quarto bimestre e se 

envolverem com o projeto.  

Situação parecida com o que é ressaltado por Guimarães et al (2012):  

 
Ressalta-se que muitos professores desenvolvem na escola suas 
atribuições disciplinares e resistem às alterações sugeridas pelos 
documentos orientadores para a perspectiva interdisciplinar, continuando 
com programas estanques, enrijecidos, sem disposição de tempo para 
contribuir com o professor a quem coube o desenvolvimento dos projetos 
ambientais (GUIMARÃES et al., 2012, p.82). 

   

 Ao longo do ano letivo ocorreram muitos problemas decorrentes da falta de 

professores, ampliação da escola (que interditou metade das salas de aulas) 

e greve dos professores. Houve muitos períodos sem aulas. Assim, uma das 

consequências foi a inviabilidade de cumprir integralmente o cronograma 

original do projeto, devido ao pouco tempo. Logo, o projeto foi reajustado em 

3 etapas. 

A despeito dessas dificuldades, os benefícios advindos dos resultados da 

implementação do espaço verde foram animadores. Os principais pontos fortes 

alcançados em se trabalhar esse tipo de projeto, como estratégia de ação da 

Educação Ambiental, foram os seguintes: 

 Os alunos mostraram iniciativa, como exemplos temos: trouxeram as várias 

ferramentas para o trabalho, sem a professora solicitar; dois alunos 

contribuíram com conhecimentos sobre a qualidade do solo; vários notaram 

problemas ambientais e propuseram soluções, sem a interferência da 

professora. 

Para Almeida (2002), as aprendizagens mais profundas ou significativas 

ocorrem através de métodos de ensino-aprendizagem que possibilitem e reforcem a 

iniciativa do aluno, o seu sentido de descoberta e uma construção de conhecimento 

a partir da análise e resolução de problemas concretos, tal como esse resultado.  

 O trabalho em equipe uniu a turma em torno dos problemas e juntos 

buscaram as soluções. Quando, durante uma aula expositiva, a professora 

perguntou o que foi positivo no projeto, uma das respostas foi que “todos 

puderam fazer juntos”, o que mostrou a união entre os grupos e a cooperação 

geral da turma. 
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Consideramos este resultado relevante, pois está de acordo com outros 

trabalhos que discutem a importância de atividades em projetos que incentivem o 

trabalho em equipe, valorizando o respeito às diferenças (OLIVEIRA, 2006). Nossas 

ações valorizaram o diálogo e a participação ativa dos alunos. De acordo com 

Eccheli (2008, p. 209): “a estratégia que parece produzir melhores efeitos sobre a 

motivação dos alunos é a realização da atividade escolar em grupos cooperativos, 

pois estimula o interesse dos alunos para aprender e facilita a possibilidade de obter 

êxito na tarefa”.  

 Valorização da participação dos alunos por meio do diálogo. 

Veras e Ferreira (2010) mencionam em seu trabalho que quando o professor 

provoca a participação dos alunos através do diálogo ou possibilita que eles se 

sintam à vontade na sala de aula, a relação professor-aluno é favorecida e, 

consequentemente, a construção de conhecimento. Para esses autores, isso 

acontece porque ao permitir o diálogo, o professor favorece o confronto de pontos 

de vista, o possível surgimento do conflito cognitivo e sua provável superação. 

         Outro resultado encontrado foi de que os alunos sinalizaram que o projeto 

desenvolvido trouxe benefícios, como a produção de alimentos e a melhoria do meio 

ambiente, que inclui arborização, produção de oxigênio, usos medicinais das plantas 

do viveiro. Houve outros benefícios citados como: aprender a plantar; compreender 

o conteúdo sobre o reino das plantas e cooperação entre os alunos. 

Para Knorst (2010), se contar com o apoio da escola e da comunidade, o 

aluno se interessará ainda mais em proteger o meio ambiente, pois é grande a 

pluralidade de conhecimentos e valores que eles podem adquirir com a Educação 

Ambiental. 

         Também, percebemos que o viveiro contribuiu para o contato com espécies 

arbóreas da Caatinga, e para que os alunos conhecessem a importância desse 

bioma no ambiente. Além disso, as atividades do projeto proporcionaram a produção 

e a doação de trinta e duas mudas de plantas nativas da Caatinga (angico, 

catingueira e ipê amarelo) para a comunidade.  

Uma ampla maneira de trabalhar a educação ambiental é discutir o ambiente 

em que a própria unidade escolar está inserida, pois refletir sobre como está o 

ambiente é o primeiro passo para encontrar estratégias que solucionem os 

problemas (KNORST, 2010). 
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Portanto, os resultados dessa experiência vivenciada em 2015, demonstram 

que mesmo mediante desafios, projetos como o relatado aqui podem ser replicados 

e trazem um resultado recompensador nos campos pedagógico, social, ambiental e 

da saúde, não necessitando de grandes espaços ou dispendiosos recursos 

financeiros. 

 

4.2 Implementação do projeto “Verde que quero ver” em 2016. 

  

Diante dos aspectos positivos proporcionados pelos resultados da 

implementação do projeto em 2015, uma segunda experiência foi realizada em 

2016. A expectativa gerada em torno da segunda aplicação do projeto foi grande. 

Essa foi também uma oportunidade para refletir sobre as dificuldades encontradas 

em 2015 e buscar meios de superá-las. A partir dessa experiência foi produzido um 

artigo científico que foi aceito no X Congreso Internacional en Investigación en 

Didáctica de las Ciencias Experimentales (anexo B). 

Algumas pequenas mudanças foram feitas no projeto de 2015, para poder 

adequá-lo a nova turma participante. Para diferenciarmos as turmas dos diferentes 

anos, o nome do projeto passou a ser “Verde que quero ver” para representar a 

turma do 7º ano “A” de 2016. Em 2015, com a turma do 7º ano “B” o projeto era 

intitulado “Quanto mais verde, melhor”. Outra mudança ocorreu no cronograma, que 

em 2015 foi trabalhado no quarto bimestre letivo. Já em 2016, ele foi executado 

durante o segundo bimestre letivo. Também foram feitos alguns acréscimos para 

2016, como o Questionário II (apêndice C) e a Atividade II (apêndice E).  Nos dois 

casos trata-se do mesmo projeto (apêndice D), possuindo os mesmos objetivos. 

Essa capacidade de flexibilização é uma das vantagens de se trabalhar com 

projetos. O planejamento flexível está presente em projetos das áreas social e 

educacional. A flexibilização é importante, pois é uma capacidade de adaptar-se a 

mudanças que afetam o projeto (MOURA; BARBOSA, 2013).   

Outro aspecto, que devemos considerar no planejamento das atividades de 

um projeto escolar, é que a Educação Ambiental deve ser trabalhada em todas as 

disciplinas do currículo (KNORST, 2010). As atividades em modo interdisciplinar 

objetivam uma mudança de paradigmas na sociedade, que é parte integrante e 

itinerante do ambiente (NASCIMENTO, 2015). Entretanto, para nossas atividades 

propostas, surgiu uma dificuldade na utilização de uma abordagem 
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interdisciplinaridade. Como ocorreu em 2015, houve a indisponibilidade dos 

professores de outras matérias em trabalhar questões ambientais.  

Os professores de outras disciplinas geralmente atribuem o trabalho com 

Educação Ambiental às disciplinas de Ciências e Geografia. Para Nascimento 

(2015), o principal problema é a ausência de formações continuadas com 

abordagens ambientais para o profissional da educação. 

 

O estudo da realidade socioambiental e de seus problemas vem revelando 
a necessidade de repensar a formação de professores como profissionais 
críticos e reflexivos, com uma postura interdisciplinar, construtivista e 
comunicacional, capazes de compreender as relações entre sociedade e 
ambiente, bem como as relações entre trabalho pedagógico e exercício da 
cidadania. (SANTOS;JACOBI, 2011, p. 265). 

 

Apesar das dificuldades para trabalhar a interdisciplinaridade no projeto de 

2016, esta ocorreu em pequeno grau com relação à disciplina de Português, já que a 

professora-pesquisadora solicitou aos alunos expressarem suas opiniões de forma 

textual. Houve o incentivo para que eles manifestassem suas opiniões na forma 

escrita. Apesar de não causar um grande impacto na melhoria da produção de 

textos por parte dos alunos participantes do projeto, foi aqui uma perspectiva para 

aumentar a interação com a disciplina de Português.  

A produção das fotografias e de vasos para o cultivo mobilizam 

conhecimentos que remetem a disciplina de Artes. Tais atividades permitem a 

expressão e o desenvolvimento de habilidades artísticas. 

Também, observamos que as aulas de Geografia no primeiro bimestre 

abordaram o conteúdo sobre o bioma Caatinga, que foi uma das temáticas do 

projeto. Outras atividades relevantes foram as de leitura e interpretação coletiva dos 

gráficos elaborados a partir das respostas do Questionário I. Outros dados desse 

questionário também foram tabulados, e em ambos os casos faz-se conhecimentos 

desenvolvidos em Matemática. Assim, a integração dos conteúdos desenvolvidos 

nessas disciplinas permite, em pequeno grau, a interdisciplinaridade. Esse pode ser 

um exemplo de interdisciplinaridade, reforçado nas palavras de Gomes, 

Albuquerque e Puggian (2013) para defini-la: 

 

A interdisciplinaridade não é uma proposta pedagógica que se apresenta 
com uma metodologia pré-definida, pelo contrário, cada projeto 
interdisciplinar irá requerer a criação de suas próprias estratégias, de 
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procedimentos que sejam coerentes com os objetivos que se pretende 
alcançar. Assim, não existem modelos de interdisciplinaridade, mas sim 
exemplos de como fazer a interdisciplinaridade, cada qual com suas 
particularidades (GOMES; ALBUQUERQUE; PUGGIAN, 2013, p.4). 

 

O momento posterior se deu no ato do contato com os alunos, durante a um 

diálogo na primeira semana de aula, que ocorreu em março de 2016. Na ocasião a 

professora se apresentou a turma e destacou qual o tema estudado em Ciências no 

sétimo ano (os seres vivos e a biodiversidade). Neste ponto, ela perguntou se 

alguém já havia visto os canteiros construídos pela turma anterior, o 7º ano “B” de 

2015. O resultado foi que poucos (cinco alunos) haviam visto, até aquele dia. Então, 

foi explicado para a turma que eles iriam trabalhar também na construção de um 

novo espaço verde. Essa notícia foi recebida com entusiasmo por eles, que 

aplaudiram a novidade. De imediato, começaram os questionamentos sobre como 

iriam plantar, o que iriam semear, para onde seria destinado o material que 

colhessem.  

Essa pressa é uma característica dos alunos dessa turma, que possuem a 

urgência pelo novo, pela informação. Essa qualidade faz parte do contexto em que 

alunos vivem. Um contexto onde as tecnologias estão cada vez melhores, mais 

leves e mais rápidas. Deste modo, “essa valorização do que é novo, mais potente 

ou, simplesmente, diferente já faz parte das concepções culturais e sociais 

presentes na atualidade” (KENSKI, 2015, p. 431). 

A professora explicou primeiro, que seria necessário um planejamento em 

conjunto com a turma, onde as decisões que responderiam as perguntas deles, 

seriam tomadas coletivamente. Isso levaria algum tempo, e o previsto seria que os 

trabalhos tivessem início apenas no segundo bimestre, a partir de 27 de abril.  Com 

o prosseguimento da aula, a professora se referiu à construção do viveiro educador 

e da horta escolar. Assim como na turma do ano anterior (de 2015), surgiram 

dúvidas sobre o que é um viveiro educador. Inicialmente, todos possuem uma noção 

ou conhecimento prévio do que é uma horta escolar. 
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4.2.1 Atividade I: planejamento. 

 

 A fim de manter o sigilo em relação à identidade dos alunos participantes 

dessa pesquisa, os mesmos serão identificados por códigos que vão do aluno L1 ao 

L46, totalizando 46 participantes. 

Como estipulado anteriormente, a aula de ciências de 02 de maio, que foi a 

primeira aula do segundo bimestre, teve como tema a implantação do projeto 

intitulado “Verde que quero ver”. Nesta aula, a professora começou a discussão 

fazendo uma introdução. Ela falou do trabalho da turma do sétimo ano “B” de 2015 

que também desenvolveu esse projeto. Prosseguiu, indicando pontos positivos e os 

negativos, que fazem parte dos resultados que já foram descritos aqui. O aluno L6 

sugeriu, para o caso de vandalismos no local do espaço verde, que fosse 

aumentada a fiscalização do coordenador da escola, a fim de inibir uma depredação.  

Já a aluna novata L27 procurou a professora quando a aula terminou para 

relatar que, na escola de onde ela veio transferida, a professora de Ciências também 

havia construído uma horta com várias turmas, e que eles passaram pelo mesmo 

problema, sendo superados apenas com muita insistência da turma em replantar o 

que havia sido danificado.  

Ainda durante essa aula, a professora orientou para organizarem-se em 

grupos de até seis componentes, onde eles deveriam seguir as orientações 

colocadas no quadro da sala. De acordo com essas instruções, eles teriam que 

pensar, decidir e sugerir um local adequado para a implantação do espaço verde. 

Também teriam que exemplificar cinco plantas que eles poderiam trazer as 

sementes para plantar na horta e cinco espécies nativas da Caatinga que poderiam 

ser plantadas no viveiro, para posteriormente serem doadas. Foram formados oito 

grupos. Tudo isso deveria ser colocado por escrito em um papel e entregue a 

professora (figura 4). 
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Figura 4: Alunos do 7º ano "A" reunidos em grupo para discutirem e responderem a Atividade I. 
Fonte: autoria própria. 

 

Os alunos conseguiram realizar sem dificuldades as duas primeiras 

propostas. Porém, as dúvidas surgiram quando eles tiveram que citar as cinco 

espécies nativas da Caatinga. A principal dificuldade era o fato de que eles não 

conheciam bem essas espécies. Quando a professora percebeu a dificuldade geral 

deles, questionou a turma sobre o que eles sabiam a respeito desse bioma.  

O consenso entre os alunos era de que, apesar de conhecerem o significado 

do nome do bioma (caatinga = “mata branca”), eles descreveram apenas como uma 

região de seca e cactos. Nesse ponto pode ser constatada a presença marcante do 

estereótipo atribuído a Caatinga, contribuindo com o preconceito sobre esse bioma. 

A partir disso, a professora explicou que o município de são Gonçalo do 

Amarante (RN) possui áreas de Caatinga, e que a área do bairro local ainda possui 

poucos exemplos de plantas nativas desse bioma. Isso foi reforçado pelo aluno L2, 

habitante de uma fazenda do bairro vizinho (Guajirú), que citou como exemplos a 

pitombeira, o umbuzerio e o juazeiro, que são árvores típicas da Caatinga. Diante 

disso, reforça-se a importância do que é citado por Abílio, Florentino e Ruffo (2010, 

pp. 174-175): “a implementação de atividades de sensibilização ambiental nos 

diferentes espaços educativos (formal, informal e não formal) pode contribuir para o 

conhecimento da biodiversidade locorregional e a consequente conservação desta”. 

 Posteriormente, ao verificarem as respostas fornecidas pelos oito grupos 

sobre o local de implantação do viveiro educador e da horta escolar, indicaram 

quatro possíveis locais dentro da área da escola. Foram elas: Área A, localizada ao 

lado do refeitório (ou cantina), onde foi implantado o espaço verde de 2015; Área B, 
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localizada no fundo da quadra; Área C, situada no corredor da sala dos professores, 

e Área D, localizada ao lado da cisterna da escola (figura 5).  

Seguiu-se com a escolha do local de construção do espaço verde. De acordo 

as indicações de 3 grupos, este deveria ser construído no espaço da Área A, ao lado 

do refeitório. Contudo, essa sugestão foi contestada pelos outros grupos, sob o 

argumento de que as plantas poderiam ser prejudicadas com os jogos de futebol 

que ocorrem no local, durante o turno vespertino. Eles basearam-se também no fato 

de que, este era o local em que o primeiro espaço verde foi construído e acabou 

sofrendo danos com os jogos no local.  

A professora interveio com a sugestão de que a Área D, indicada por dois 

grupos, poderia ser o melhor local, pois ficava sob a vigilância constante de uma 

câmera de segurança, o que poderia inibir alguma possível depredação. Também 

ficava localizada ao lado de uma fonte de água, o que facilitaria a irrigação das 

plantas. Esses argumentos aparentemente convenceram os alunos, que 

concordaram com o ponto de vista da professora. 

 

 

Figura 5: Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima. A: lado do refeitório (ou cantina). B: fundo 
da quadra. C: corredor da sala dos professores. D: área ao lado da cisterna. Seta: entrada e 
saída da escola. Fonte: Google Earth (2015).  

 

Para Oliveira (2006), a importância ao abordar o trabalho com projetos na 

construção do conhecimento escolar, está no que essa metodologia valoriza como 
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sendo uma prática pedagógica, que estimula a iniciativa dos alunos através da 

pesquisa. Além disso, desenvolve o respeito às diferenças, devido à necessidade do 

trabalho em equipe. Incentiva o desenvolvimento do saber ouvir e expressar-se, o 

falar em público e o pensamento crítico autônomo. Essas características foram 

constatadas nessa primeira etapa do projeto “Verde que quero ver”, assim como 

ocorreu na aplicação de 2015. Reafirmamos que nas demais etapas também foram 

constatadas essas características. Esses foram exemplos proporcionados pela 

flexibilidade do trabalho com projetos, que permite planejar e reajustar as ações de 

acordo com as necessidades observadas pelos participantes. 

 

 
Figura 6: Número de citações de exemplos de plantas do viveiro educador e da horta escolar. Fonte: 
autoria própria. 

Continuando com a descrição da Atividade I, a de planejamento, os grupos se 

reuniram e listaram em papel suas ideias e sugestões para a construção do espaço 

verde. Revelou-se que os alunos possuem pouco conhecimento sobre as espécies 

vegetais arbóreas da Caatinga, como já destacado aqui (figura 6). Isso corrobora 

com o que já foi dito por Silva et al. (2003) sobre a biota da Caatinga ser pouco 

conhecida, porém mais diversa que qualquer outro bioma no mundo, o qual esteja 

exposto às mesmas condições de clima e de solo. Mas, ressalta-se que, espécies 

nativas da caatinga como a pitomba (Talisia esculenta L.) e o caju (Anacardium 

occidentale L.) foram mencionados por três grupos como exemplos de espécies 

nativas desse bioma. A carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore) apareceu 

também, como exemplo citado apenas por um grupo. 

Por outro lado, os alunos demostraram conhecimento consistente em relação 

às espécies que podem estar presentes em uma horta. Com destaque para as 

hortaliças como o coentro, que foi citado por todos os grupos, além de alface, 

tomate, cebola, pimentão e cenoura. Essas espécies mais mencionadas pelos 
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grupos estão entre as 50 hortaliças mais comercializadas no país (SEBRAE; 

EMBRAPA, 2010). Justifica-se o fato deles estarem mais familiarizados com ela. 

 

4.2.2 Questionário I: sondagem das percepções dos alunos. 

 

Depois da aplicação da Atividade I, um questionário (apêndice A) do tipo 

semiaberto foi respondido pela turma no dia 16 de maio, durante a aula de Ciências. 

Foi reservado um tempo no horário da turma para a aplicação desse instrumento da 

pesquisa. Os alunos foram esclarecidos que essa etapa comporia uma parte 

importante do projeto, e que os mesmos deveriam dar respostas sinceras, que 

representassem seu real pensamento sobre cada tema abordado. 

Este questionário objetivou o levantamento do perfil, da percepção ambiental 

e da expectativa sobre a implementação do projeto “Verde que quero ver”, dos 

alunos do 7º ano “A” (2016) da Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima. Este 

mesmo questionário, com o mesmo objetivo, foi aplicado em 2015. Além dos 

objetivos já citados, ele funciona como meio de realizar uma sondagem nos alunos a 

cerca de seus conhecimentos prévios sobre a Caatinga. Os resultados obtidos a 

partir dele foram de imprescindível relevância para preparar as atividades seguintes.   

Ao verificar as respostas ao Questionário I, observamos o nível de satisfação 

inicial dos alunos por começarem os trabalhos com esse tipo de projeto de 

Educação Ambiental. Sobre esse nível de satisfação, 57% assinalaram estarem 

muito satisfeitos em realizar esse projeto. 34% indicaram estar razoavelmente 

satisfeitos. 7% afirmaram estar pouco satisfeitos, e 2% não sabem o nível de 

satisfação. Portanto, mesmo sem conhecer com propriedade as fases do projeto ou 

os seus objetivos, os alunos sentem algum nível de satisfação ao participarem de 

uma atividade diferente das aulas tradicionais do cotidiano escolar.  

Essas ações também provocam neles um sentimento de responsabilidade 

pela implementação do projeto proposto (figura 7A). observarmos que 44% 

assinalaram sentirem-se muito responsáveis pela implantação da horta e do viveiro. 

Em contrapartida, outros 10% assinalaram não terem esse sentimento, nessa fase 

inicial do projeto. Esses dados podem estar diretamente relacionados com o nível de 

interesse que os alunos afirmam ter pelos assuntos relacionados ao meio ambiente 

(figura 7B). Pois o interesse gera uma motivação intrínseca no aluno, 

consequentemente, desperta o sentimento de responsabilidade sobre o que está 
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sendo cuidado. É necessário ter motivos para se esforçar e ter, intencionalmente, 

responsabilidade sobre algo (POZO; CRESPO, 2012).  

Esse nível de interesse dos alunos foi alto e não houve resposta que 

indicasse a falta de interesse pelos assuntos relacionados ao meio ambiente. Logo, 

53% dos alunos responderam ter muito interesse, outros 33% responderam que 

estavam razoavelmente interessados por esses assuntos, e apenas 14% 

responderam estar pouco interessados.   

Tudo isso vai de encontro ao relato que “o simples ato de plantar e cuidar do 

que foi plantado, desde que devidamente conduzido, pode despertar sentimentos de 

solidariedade, ética, coletividade e responsabilidade socioambiental.” (LEMOS; 

MARANHÃO, 2008, p. 37). 

No livro de Frug e colaboradores (2013), que trata de horta escolar, há o 

destaque de que o trabalho com a horta nas questões de EA promove importantes 

conhecimentos a respeito dos ciclos naturais e dos cuidados para mantê-los. Traz a 

consciência em diversos aspectos que demonstram a essencialidade da natureza 

para nossas vidas e a importância de sua preservação.  

Do mesmo modo, julgamos que isto também se aplica aos viveiros e outros 

espaços verdes. É verificável até aqui que: “o que transforma uma estrutura simples, 

utilizada cotidianamente de forma despercebida, em uma estrutura cheia de 

significados e aprendizados, é a qualidade das relações que se mantém com ela e 

dentro dela” (BRASIL, 2008, p. 9). 

 

 

Figura 7: A – sentimento de responsabilidade pela implementação do projeto "Verde que quero ver". 
B – nível de interesse pessoal pelos assuntos relacionados ao meio ambiente. Fonte: autoria própria. 

  

B 
 

A 
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As respostas dos alunos sobre o nível de preservação dos recursos naturais 

do bairro revelam que 50% deles acham que esses recursos estão pouco 

preservados (figura 8A). Outros 7% acham que não há preservação desses 

recursos. Do lado oposto, 33% assinalaram que estão razoavelmente preservados. 

A menor parcela deles (3%) afirmou que esse ambiente encontra-se com seus 

recursos muito preservados. 

Outra pergunta do questionário, procurou fazer com que os alunos avaliassem 

o nível de conhecimento que os mesmos possuíam sobre o ambiente natural e 

social do bairro onde residem (figura 8B). Afinal, conhecerem um determinado local 

é necessário para que se possam fazer afirmações consistentes sobre ele. Uma 

característica que corrobora com o crescimento local é que uma parte considerável 

de alunos é novata e mora no bairro há muito pouco tempo. Por isso, as respostas 

revelaram que 37% dos alunos do 7º “A” conhecem pouco o bairro, e outros 14% 

afirmaram não conhecê-lo. No entanto, 33% deles conhecem razoavelmente bem e 

16% dizem conhecer muito bem o bairro onde vivem. 

Se somados, mais da metade dos alunos conhecem pouco o bairro em que 

vivem ou o desconhecem. No entanto, eles sinalizam que sabem algo sobre o nível 

de preservação deste ambiente. A maioria acha que o bairro é pouco preservado ou 

que não há preservação. Para Lemos e Maranhão (2008), espaços como os viveiros 

passam a ter sua dimensão educadora exercida nesse movimento de construção 

coletiva, em que as diversas possibilidades de abordagem e aprendizagem são 

exploradas e organizadas com o intuito de despertar o espírito crítico. Esse espírito 

que ainda é necessário em muitos deles. 

 

 

Figura 8: A – Percepção dos alunos do sobre o nível de preservação dos recursos 
naturais do bairro. B – Nível de conhecimento sobre o ambiente natural e social do bairro 
onde residem. Fonte: autoria própria. 

B 
 

A 
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Quando questionados se o projeto traria algum benefício, 4% dos alunos 

responderam “não”. Nas palavras do aluno L5: “eu acho que não porque os meninos 

vão jogar bola, aí vai matar a horta”. O aluno L21 respondeu algo semelhante ao 

anterior: “não, porque muita gente quebram os viveiros e as hortas”.  

Nota-se nos comentários que as respostas negativas mostram preocupação 

com o zelo e preservação do espaço verde que está sendo implementado. E, além 

disso, a experiência das dificuldades da turma do ano de 2015 foi passada para eles 

e discutidas.  

 A questão seis perguntava se na opinião do aluno, a construção de uma horta 

escolar e de um viveiro educador traria algum benefício, e pedia para comentar. Um 

aluno respondeu não saber os benefícios e outros seis não responderam essa 

questão. Contudo, 37 alunos afirmaram que a construção da horta escolar e do 

viveiro educador traria benefícios. Apenas 23 alunos justificaram sua afirmativa. Os 

benefícios mais citados estão listados na tabela 2. 

 
Tabela 2: Benefícios do viveiro educador citados pelos alunos em suas respostas.  

Benefícios Frequência Exemplos 

Aprender a cuidar, 
proteger ou preservar as 
plantas ou ambiente. 

Registrado em 
12 respostas 

“Sim, eu acho que iremos aprender a 
preservar melhor o meio ambiente” 
(aluno L35). 

“Sim, trará benefícios tanto para a 
escola quanto para o meio ambiente” 
(aluno L24).  

Melhorar a merenda da 
escola; 

Registrado em 
11 respostas 

“Trará benefícios para a merenda da 
escola” (aluno L31). 

“Será melhor para a merenda da escola” 
(aluno L9). 

  

 Tais benefícios também partem do que eles pensaram e esperaram que 

acontecesse. Sendo visto por esse ponto, esses benefícios são expectativas sobre 

os resultados do espaço verde. Em vista disso, ao elaborarmos a questão 7 

pensamos em uma pergunta mais direta, que buscasse sondar sobre qual a 

expectativa a respeito do projeto. 74% alunos afirmaram ter uma expectativa 

positiva, 13% não souberam opinar, e outros 13% não responderam a questão.  

Dentre as respostas positivas, temos as seguintes expectativas: 

 “Que tudo dê certo, que possamos incentivar uns aos outros para que 

podemos obter um bom resultado” (aluno L26). 

 “Conhecer maneiras de plantar e cultivar plantas” (aluno L18). 
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Segundo Zolnier (2007), torna-se essencial que o professor conheça as 

expectativas de seus alunos para que as atividades desenvolvidas sejam do 

interesse deles. Daí a importância dessas questões, especialmente no início da 

implementação do projeto. Observamos que os benefícios e as expectativas dos 

alunos participantes se mostraram positivas, sinalizando para a continuação do 

desenvolvimento das atividades desse projeto. 

A oitava pergunta do questionário, que indagava quais benefícios das plantas 

produzidas no viveiro educador, revelou-se a mais difícil de ser respondida. Apenas 

8 alunos responderam ela. Isto condiz com o fato deles desconhecerem as plantas 

nativas da Caatinga, como já havia sido constatado durante a Atividade I.  

Os benefícios atribuídos ao viveiro educador, pelos oito alunos foram: a 

produção de plantas medicinais; produção de oxigênio; reflorestamento; educar 

ambientalmente; produção de alimentos. 

Vale ressaltar, que existem estudos, como o de Roque, Rocha e Loiola 

(2010), que apontam várias espécies arbóreas nativas da Caatinga que possuem 

usos medicinais. Então, um viveiro educador pode proporcionar a produção de 

plantas medicinais. 

A produção de oxigênio é um benefício claro do viveiro, tendo em vista que as 

plantas são seres fotossintetizantes, sendo o oxigênio um dos produtos desse 

processo bioquímico. 

Arborizar e educar ambientalmente são objetivos sugeridos por Lemos e 

Maranhão (2008) para os viveiros educadores.  E a produção de alimentos por meio 

do viveiro é possível a partir do momento que se escolha plantar espécies nativas 

frutíferas, isso vai de encontro ao citado por Brasil (2008): 

 

Viveiros públicos, comerciais, comunitários ou mesmo privados podem, em 
uma perspectiva educadora, contribuir para a constituição de pomares 
comunitários ou mesmo individuais, estimulando a produção de mudas 
frutíferas, e o seu posterior plantio (BRASIL, 2008, p. 30). 

 

Dando continuidade às respostas dadas ao Questionário I, 23 alunos 

responderam não haver ações de EA na escola. Os que responderam que não 

sabiam foram 3 alunos, e 6 alunos não responderam a pergunta. Porém, 14 

afirmaram que há alguma ação de EA na escola. Algumas dessas respostas 

positivas associam a Educação Ambiental desenvolvida na escola com as ações 

presentes nas aulas de Ciências, como na resposta do aluno L40: “A professora 
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Ivanira o ano passado e um pouco desse ano falou sobre preservar o meio 

ambiente”. 

Outra parte dos discentes apresentou uma visão naturalista da Educação 

Ambiental, associando-a a presença ou ausência de plantas na escola. Fonseca e 

Oliveira (2011) chamam de corrente naturalista, a concepção de meio ambiente que 

está atrelada ao conceito de natureza, principalmente à flora e fauna, como foi 

expressa nas seguintes respostas: 

 “Tem algumas plantas (árvores) mais acho que deveria existir mais” (aluno 

L15). 

 “Sim e não, porque ‘nossa professora’ nos dá aula sobre este assunto. Mas 

não plantamos ainda” (aluno L2). 

Em oposição, alguns dos alunos que responderam que não existem ações de 

EA na escola, reconheceram as ações iniciais do projeto de construção do espaço 

verde como parte de uma Educação Ambiental. Exemplos: 

 “Está sendo introduzido agora” (resposta do aluno L16); 

 “Mas estamos prestes a começar um projeto” (resposta do aluno L17); 

 “Mas está prestes a ter” (resposta do aluno L24). 

Quando questionados sobre a diferença entre a horta e o viveiro, 12 alunos 

responderam não saber a diferença entre os dois, 4 não responderam e 1 aluno 

afirmou não haver diferença. Os demais frequentemente associaram a horta com 

local de produção de alimentos, sendo mencionada dessa forma em 23 respostas. 

Estas respostas condizem com uma das funções de uma horta escolar. Contudo, a 

horta escolar vai muito além dessa função, pois de acordo com Iuiano, Mancuso e 

Gambardella (2009), a horta é uma estratégia pedagógica dialógica e crítica, uma 

vez que com ela é possível contextualizar diversas atividades em relação à situação 

socioeconômica, ecologia, saúde, alimentação, trabalho, cultura, entre outros. 

Enquanto isso, verificamos que o viveiro educador foi associado com maior 

frequência à ideia de local de produção de plantas (em sete questionários) e à 

produção de oxigênio (em 3 questionários). A primeira ideia se aproxima 

significativamente do conceito de viveiro educador, que é um local de produção de 

mudas de plantas com finalidades educacionais (LEMOS; MARANHÃO, 2008).  

Finalizando as questões, a última era a respeito do quanto conhecem sobre a 

Caatinga, um dos biomas presentes no município de São Gonçalo do Amarante 
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(BRASIL, 2016). Nessa questão, 7 alunos responderam não saber suas 

características e outro 11 não deram respostas. Mas, entre aqueles que sinalizaram 

conhecê-la, os comentários foram os mais variados a respeito de suas 

características. Ressalta-se ainda que, todos utilizaram as palavras “seca” ou “seco” 

em suas descrições. Exemplos: 

 “A caatinga possui um clima quente e uma vegetação seca, que durante o 

período das chuvas acumula água” (resposta do aluno L35); 

 “São plantas que sobrevivem à seca e quando chovem elas florescem” 

(resposta do aluno L15); 

 “Eu sei que a caatinga é uma região muito seca que pega parte do nordeste” 

(resposta do aluno L24); 

 “Que ela é seca e se protege” (resposta do aluno L31); 

 “Caatinga é um lugar seco às vezes tem água mas é pouca, tem animais mas 

alguns até desconhecidos” (resposta do aluno L33). 

Aqui é importante mencionarmos que a turma do 7º “A” já havia estudado os 

principais biomas brasileiros, como parte do conteúdo de Geografia, no 1º bimestre. 

Assim, justifica-se o teor das respostas de caráter livresco. Eles repetiram o que 

estava escrito no livro didático de geografia, de maneira descontextualizada. 

Nenhum dos alunos conseguiu identificar esse bioma como presente no município 

onde residem (São Gonçalo do Amarante - RN).  

Além disso, nitidamente, as respostas apresentaram uma visão estereotipada 

da Caatinga.  Assim, o preconceito relativo à Caatinga ainda é muito forte no Brasil. 

Segundo Alvarenga (2010), uma das causas desse preconceito se deve ao papel da 

literatura científica que associa a Caatinga sempre, com maior ênfase, à aridez e 

severidade do clima da região.  

Ao mesmo tempo, muitos fatores como a mídia, os livros didáticos e as 

políticas públicas não contribuem para uma ruptura da imagem negativa e 

estereotipada do semiárido e de sua população. Enraizando uma visão 

preconceituosa em toda a sociedade. Como consequência, isso afeta a maneira 

como os alunos conviverão com os assuntos e decisões referentes a Caatinga, 

podendo levar à desvalorização desse bioma e dos que dependem dele para sua 

subsistência (ALVARENGA, 2010; HOFSTATTER; OLIVEIRA; SOUTO, 2016). 
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 Isto corrobora com a tentativa de uma maior aproximação do projeto com os 

conhecimentos das disciplinas de Geografia, Português, Matemática e Ciências, 

numa busca de superar esses obstáculos, por meio da interdisciplinaridade e da 

ruptura desse estereótipo. 

 

4.2.3 Trabalhando com as plantas. 

 

As informações sobre as espécies vegetais que seriam pesquisadas pelos 

alunos em seguida, foram utilizadas para construir fichas com o perfil de cada uma 

destas espécies. Estas fichas foram reunidas em forma de livreto, para que todos os 

alunos pudessem sempre consultar o material, (figura 9).  

A escolha das espécies se deu concomitantemente a elaboração das fichas. 

Os alunos e a professora ponderaram quais as espécies que cada grupo poderia 

trazer. Foi decidido, em conjunto, que os alunos levariam as espécies para o plantio 

da horta. Cada grupo ficou livre para decidir o que poderia levar. Foi combinado que 

as sementes das plantas do viveiro seriam encargo da professora, devido a maior 

dificuldade de obter e identificar corretamente as sementes das espécies nativas da 

Caatinga. No entanto, o aluno L2 insistiu em também trazer sementes de cajueiro e 

pitombeira (espécies nativas).  

Observamos a importância das atividades grupais, mostrando uma 

responsabilidade compartilhada entre professora e alunos. Uma das implicações do 

exercício da cidadania, um dos objetivos do ensino fundamental, é participar 

interferindo criativamente na construção da sociedade, e também na noção de 

liberdade e de responsabilidade compartilhadas (BARBOSA; JÓFILI, 2004).  

 

 

Figura 9: Livreto confeccionado a partir das fichas das plantas pesquisadas pelos 
alunos. Fonte: autoria própria. 
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A aula prática de construção do espaço verde foi realizada no dia 13 de junho 

de 2016. A expectativa gerada, com base na experiência de 2015, foi atendida. Os 

grupos também levaram sementes, adubo e ferramentas. Todas as atividades foram 

desenvolvidas sob a orientação da professora, com prévia explicação do passo a 

passo de cada uma ou sua função. A figura 10 mostra os estudantes realizando 

algumas tarefas durante a aula prática, como a confecção de vasos, capinação, 

adubação e plantio, durante a aula prática de construção do espaço verde. 

 

 

Figura 10: Alunos realizando tarefas de confecção de vasos, capinação, adubação e plantio, durante 
a aula prática de construção do espaço verde. Fonte: autoria própria.  

 

Os alunos mostraram amplo interesse no desenvolvimento do projeto, sempre 

abordando a professora, dentro e fora da sala de aula, com materiais para ajudar na 

construção ou com curiosidade sobre o projeto e seus resultados.  

Assim como na turma de 2015, vários notaram problemas ambientais, como o 

acúmulo de lixo no local do espaço verde. Também propuseram soluções (cercado, 

limpeza periódica), sempre dialogando com a professora e os colegas. Isso pode 

também ser verificado através das respostas dos questionários. O trabalho em 
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equipe, mais uma vez, uniu a turma em torno dos problemas e juntos buscaram as 

soluções. Assim, por meio da EA tem-se o desenvolvimento de uma conscientização 

focada no interesse do aluno pela preservação e construção de forma coletiva 

(CUBA, 2010). 

 

4.2.4 Atividade II: trabalhando com fotografias. 

  

Como parte da terceira fase do projeto “Verde que quero ver”, a Atividade II, 

intitulada de “Conhecendo o seu lugar no mundo”, consistiu numa busca de 

paisagens do bairro da comunidade escolar para que fossem produzidas fotografias 

de um ambiente degradado e de um ambiente preservado. Esta atividade permitiu 

que os alunos explorassem o bairro em que vivem e refletissem sobre suas 

condições enquanto integrantes desse ambiente. Além das fotografias, eles também 

deveriam responder três questões sobre cada uma das imagens, em que 

explicariam as suas intenções e percepções ao capturar as imagens do ambiente. 

Desta maneira, a fotografia foi utilizada como um recurso relevante no processo de 

investigação da percepção ambiental dos alunos. O que pode ser reafirmado por 

Mucelin e Bellini (2007): 

 

Na investigação de percepção ambiental urbana a imagem fotográfica pode 
ser utilizada como um instrumento fundamental, por permitir o registro 
espacial e temporal do ambiente estudado, situações de uso e hábitos 
cotidianos além de fragmentos de seus constituintes (MUCELIN; BELLINI, 

2007, p. 227). 

 

Dezoito duplas entregaram as respostas da Atividade II. No entanto, três 

delas não entregaram as fotos. Outra dupla colocou imagens de revistas, o que não 

foi coerente com a proposta da atividade. Logo, apenas quatorze duplas 

completaram o que propunha a atividade. Aqui são consideradas apenas as 

respostas destas quatorze. Houve duas categorias de imagens obtidas através da 

Atividade II. Uma delas consistiu de paisagens agradáveis visualmente, nas quais os 

alunos procuraram retratar em suas fotografias o ambiente preservado. A outra 

retratava elementos negativos da paisagem, fazendo parte das fotografias dos 

ambientes degradados.  
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Esses dois grupos distintos de imagens também foram constatados por 

Mucelin e Bellini (2007) em seu trabalho sobre percepção ambiental. Eles 

propuseram uma atividade, que chamaram de “Jogo da Percepção”, onde 

entregavam 45 imagens fotográficas coloridas e informavam aos participantes que 

as imagens eram recortes de um ambiente urbano. Então, solicitavam que eles 

primeiramente olhassem todas elas e, depois, conversavam sobre suas 

representações e os significados. De acordo com os resultados de Mucelin e Bellini 

(2007):  

Em todos os grupos de profissionais investigados os atores perceberam e 
interpretaram as imagens fotográficas com uma dualidade sígnica. De um 
lado, imagens que retratavam aquilo que eles consideravam como bom e 
agradável, e de outro, situações negativas, desagradáveis, como a falta de 
manutenção e zelo em determinados ambientes e dos hábitos indevidos de 

disposição inadequada do lixo (MUCELIN; BELLINI, 2007, p. 235). 

 

Outro ponto importante, é que os significados atribuídos às fotografias deram 

origem a dois grupos: um grupo de imagens que associa a degradação e 

preservação do ambiente exclusivamente ao ambiente natural e um grupo que 

associa às condições do ambiente artificial, urbanizado.  

Assim, as fotografias feitas dos ambientes ditos “preservados” contêm, como 

elementos, áreas de pequenos fragmentos de mata, que aparecem em fotos de 6 

duplas (figura 11). No entanto, 8 duplas consideraram “preservados” ambientes com 

alto grau de antropização que fossem “bem cuidados”, urbanizados ou organizados, 

como praças, ruas, canteiros públicos e jardins (figura 12). Do mesmo modo, as 15 

fotografias feitas dos ambientes “degradados” contêm, como elementos marcantes, 

a presença de lixo em áreas de terrenos baldios ou a falta de manutenção de 

espaços públicos, como estradas e canteiros. 

Exemplos das imagens obtidas pelos alunos estão na figura 11 e na figura 12. 

A figura 11 mostra três pares de fotografias feitas por três duplas de alunos, 

representando ambientes degradados e ambientes preservados. A primeira imagem 

mostra a figura 11A, que representa um ambiente degradado e a segunda imagem 

mostra a figura 11B, que trata-se de um ambiente preservado. Elas foram 

registradas pela dupla de estudantes identificados aqui como aluno L12 e aluno L18. 

A imagem da figura 11C representa um ambiente degradado e a figura 11D 

representa um ambiente preservado, de acordo com a percepção dos alunos L13 e 

L16, que fotografaram as duas paisagens. E, para os alunos L11 e L42, o ambiente 
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degradado é representado pela imagem da figura 11E, enquanto o ambiente 

preservado é representado pela figura 11F. 

No caso dos três pares de imagens da figura 11, elas representam um 

antagonismo entre o lixo e a presença de plantas de porte arbóreo ou arbustivo, 

como formas de conceber o ambiente degradado e o preservado, respectivamente.  

 

 

Figura 11: Exemplos de imagens obtidas na Atividade II. A, C e E – imagens de ambientes 
degradados. B, D e F – imagens de ambientes preservados. (Autoria das fotografias: alunos do 
7º ano “A” de 2016).  

 

Semelhante à figura 11, a figura 12 também mostra três pares de 

fotografias feitas por outras três duplas de alunos, representando ambientes 

degradados e ambientes preservados. No entanto, as imagens relacionam a 

preservação e a degradação de ambientes urbanizados, paisagem artificial. 
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Neste caso, observa-se o predomínio do antagonismo entre os locais bem 

cuidados ou visualmente agradáveis versus locais mal cuidados. 

 

 

Figura 12: Exemplos de imagens obtidas na Atividade II. A, C e E – imagens de ambientes 
degradados. B, D e F – imagens de ambientes preservados. (Autoria das fotografias: alunos do 7º 
ano “A” de 2016). 

 

De acordo com a percepção da dupla formada pelos alunos L1 e L18, a figura 

12A representa um ambiente degradado e a figura 12B é a foto de um ambiente 

preservado. As fotografias presentes na figura 12C e na figura 12D  representam, 

respectivamente, um ambiente degradado e um ambiente preservado, de acordo 



86 
 

 

com a dupla L4 e L34. Por fim, para os alunos L26 e L40, o ambiente degradado é 

representado pela imagem da figura 12E, enquanto o ambiente preservado é 

representado pela figura 12F. 

A Atividade II proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer o 

ambiente com a realidade do local onde eles vivem. Assim como, possibilitou a 

reflexão sobre esse contexto social, através de questões sobre os benefícios de um 

ambiente preservado, os motivos de suas escolhas ou as soluções dos problemas. 

Esse tipo de exercício do pensamento permite uma nova visão sobre a realidade e a 

atuação dos componentes desta, despertando um sentimento de integração e 

pertencimento. De acordo com Silveira e Alves (2008), é muito importante nos 

trabalhos em Educação Ambiental, pois diz respeito à comunidade em que o sujeito 

vive, podendo ser retratada pela fotografia.  

 
Esse pertencimento imprime no sujeito a sensação de organicidade 
fundamental para que haja uma percepção da dimensão dos problemas 
socioambientais. Assim sendo, é possível que esse pertencimento estenda-
se da comunidade local para a comunidade global e, desse modo, revele ao 
sujeito a importância do pensar global e agir local para contribuir no 
processo de transformação social (SILVEIRA; ALVES, 2008, p. 144). 
 

 

Quanto à parte escrita dessa tarefa, a primeira instrução da Atividade II 

orienta as duplas a fotografarem um ambiente do bairro em que residem, e que 

julguem bem preservado. Sobre a paisagem preservada, que deveria ser 

representada na primeira foto, a questão “a” desse item indaga o motivo deles 

acharem o ambiente escolhido como bem preservado. Essa questão objetivou saber 

o que é um ambiente preservado na visão dos alunos. Assim, as respostas 

apresentaram quatro motivos frequentes, conforme a tabela 3 mostra, para serem 

ambientes preservados.  

Consequentemente, de acordo com as respostas, no modo de ver dos alunos 

da turma, um ambiente bem preservado possui a presença de plantas, é bem 

cuidado e organizado, não há presença de lixo e proporciona o bem estar coletivo. 

Nota-se que esse ambiente não é necessariamente um ambiente com “natureza 

intocada”, mas com a presença da ação humana, o que pode ser um indicativo da 

integração do homem como parte da natureza. Podendo sinalizar uma noção de 

meio ambiente que integra o homem e a natureza corroborando com Silveira e Alves 

(2008, p. 127): “podemos chamar de meio ambiente desde a relação do homem com 
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o próprio homem, que na sociedade capitalista tem se caracterizado pela 

exploração, até a relação com o espaço construído e com o espaço natural”. 

 Uma dupla afirmou em sua resposta que “não existe um ambiente bem 

preservado no meu bairro” (dupla L43 e L8).  

Tabela 3: Motivos para escolha do ambiente como preservado.  

Motivos Frequência Exemplos 

Presença de 
plantas 

Registrado em 5 
respostas 

“Porque tem bastante árvores” (alunos L19 e 
L37). 

Organização e 
cuidado 

Registrado em 4 

respostas 
“Porque é bem estruturado e organizado” 
(alunos L20 e L38). 

Ausência de lixo 
Registrado em 3 
respostas 

“Porque ninguém joga lixo” (alunos L22 e 
L40). 

Bem estar 
coletivo 

Registrado em 2 

respostas 

“Porque é bonito, natural, saudável e o Brasil 
pode crescer sem agredir o ambiente” (alunos 
L33 e L39). 

  

Sobre a pregunta “b”, ela indaga: “quais os principais elementos naturais 

presentes no ambiente?”. Objetivou possibilitar uma reflexão nos alunos sobre a 

presença de elementos naturais na paisagem artificial, urbanizada. Procurou 

promover uma visão da integração entre homem e natureza. Todos citaram a 

presença das plantas como elemento natural. Esse elemento natural está presente 

em todas as 30 fotos. Trabalhos com percepção ambiental, utilizando desenhos 

como mapas mentais, revelam que a vegetação é expressivamente representada 

pelos alunos, estando fortemente atrelada a percepção de meio ambiente (SILVA; 

DIAS, 2013; PROCHNOW; FARIAS, 2015).  

O ar, o solo e a luz solar também foram elementos naturais citados 

frequentemente. Esses últimos revelaram um olhar atento dos estudantes, pois 

elementos abióticos do meio ambiente são conscientemente percebidos com pouca 

frequência no cotidiano. Por isso, acreditamos que essa atividade atingiu seu 

objetivo, promovendo nos jovens uma reflexão sobre os componentes que integram 

o meio ambiente do bairro em que vivem. Santos et al. (2014), identifica a 

capacidade da fotografia como um recurso que pode mediar a leitura e as 
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discussões relativas ao novo olhar sobre a realidade socioambiental, reconhecendo-

a, no espaço de vivência dos alunos.  

Ainda sobre o ambiente preservado, a questão “c” do item 1 perguntava quais 

os benefícios que o lugar fotografado poderia trazer para a população. Uma dupla 

não respondeu essa questão, pois foi a mesma que afirmou que não há lugares 

preservados no bairro. As demais duplas tiveram como teor de suas respostas duas 

categorias: a qualidade do ar (6 respostas) e a qualidade de vida (8 respostas). A 

“qualidade do ar” está associada à presença de plantas no ambiente, observada 

pelos alunos. A “qualidade de vida” mencionada nas respostas está ligada às 

consequências da preservação.  

Dando prosseguimento, a segunda instrução da Atividade II permitiu as 

duplas a fotografarem um ambiente que eles julgassem degradado. A primeira 

questão (“a”) procurou verificar a percepção de degradação ambiental dos alunos, 

procurando saber qual o motivo deles julgarem o ambiente degradado. De acordo 

com as respostas, agrupadas na tabela 4, a grande maioria associa a degradação 

ambiental a presença de lixo no local fotografado, seguido pela falta de cuidados e 

manutenção. O que condiz, em parte, com a realidade local. O lixo é o impacto 

ambiental mais expressivamente citado e representado por jovens em pesquisas 

com percepção ambiental (BUSATO et al., 2012; FARIAS; MATOS, 2012; 

PROCHNOW; FARIAS, 2015) por ser facilmente notado na paisagem.  

 

Tabela 4: Motivos para escolha do ambiente degradado.  

Motivos Frequência Exemplos 

Presença de lixo  
Registrado em 11 
respostas 

“Porque os lixos estão espalhados pra 
todo lado” (alunos L17 e L28).  

“Grande quantidade de lixo” (alunos 
L12 e L18).  

Ausência de cuidado 
e organização  

Registrado em 4 

respostas 

“Porque é horrível, fedorento e poluído” 
(alunos L33 e L39). 

“Porque tem muito buraco [no asfalto], 
falta manutenção” (alunos L1 e L34). 

 

 A segunda questão (“b”) do item 2 procurava saber qual a causa atribuída à 

degradação do ambiente fotografado. Essa questão procurava reafirmar a 
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percepção dos alunos com relação aos elementos da paisagem que eles 

associavam a degradação ambiental, procurando despertar uma reflexão acerca do 

modo de vida dos moradores. Desse modo, esperava-se que as respostas fossem 

semelhantes às da pergunta anterior. Porém, isso possivelmente causou dúvida nos 

componentes de duas duplas, que atribuíram às consequências e não as causas, 

por isso ficaram fora do total dos dados da tabela 5.  

 

Tabela 5: Causas da degradação do ambiente.  

Causas Frequência Exemplos 

Presença de lixo ou 
sujeira 

Registrada em 8 
respostas 

“Local sujo com lixo” (alunos L4 e 
L31). 

Falta de cuidados e 
conscientização 

Registrada em 4 

respostas 
“Falta de conscientização das 
pessoas” (alunos L19 e L37). 

Queimadas 
Registrada em 1 
resposta 

“Porque tudo é queimado naquele 
lugar” (alunos L8 e L43). 

 

 A principal causa da degradação do ambiente foi atribuída à presença de lixo, 

seguida pela falta de cuidados, semelhante ao disposto nas respostas da questão 

anterior. Além disso, houve o atrelamento da falta de conscientização. Em trabalho 

com percepção ambiental por meio do registro fotográfico, Farias e Matos (2012) 

constataram que os locais degradados mais predominantemente fotografados pelos 

pesquisados foram os pontos de acúmulo de lixo e as valas nas ruas por onde corre 

água não-esgotada.  

A questão “c” do segundo item objetivou que os alunos pudessem ser 

capazes de avaliar a situação e propor soluções para os problemas observados no 

local degradado, para que eles pudessem fortalecer a os seus vínculos com a 

realidade e o ambiente local. O que vai de encontro ao afirmado por Mucelin e Bellini 

(2008): 

O ser humano precisa estimular a percepção e se compreender como um 
constituinte da natureza e não como um ser a parte. Esta forma de 
compreensão pressupõe melhorar as condições ambientais, modificando 
formas de uso e manutenção do lugar onde habita, pela fixação de hábitos 

culturais mais saudáveis (MUCELIN; BELLINI, 2008, p. 123).   

 As soluções para os problemas ambientais apontados como causa da 

degradação do ambiente incluem evitar o lixo ou fazer a coleta dele do ambiente, 
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realizar a manutenção dos espaços públicos e conscientizar as pessoas (tabela 6). 

Sendo assim, os alunos reconhecem o homem como principal causador da 

degradação ambiental e também reconhecem que é ele (o homem) que pode mitigar 

os problemas causados no ambiente local.   

Tabela 6: Soluções para a degradação do ambiente.  

Soluções Frequência Exemplos 

Evitar ou retirar o 
lixo 

Registrado em 5 
respostas 

“Fazendo a coleta do lixo” (alunos L19 e 
L37). 

Conscientização 
Registrado em 5 

respostas 

“Se o governo tiver uma iniciativa de 
conscientização pública” (alunos L13 e 
L16). 

Manutenções dos 
espaços  

Registrado em 4 
respostas 

“Com manutenção preventiva” (alunos 
L20 e L38). 

 

 

4.2.5 Culminância. 

 

A culminância estava prevista para a data da mostra cultural da escola, que 

havia sido marcada para 18 de novembro de 2016. Porém, devido às dificuldades 

com o planejamento, a logística e o engajamento dos professores, a mostra cultural 

foi cancelada.  

No entanto, as professoras de Artes e Ciências, aliadas as turmas do 8º ano 

“B” e do 7º ano “A”, respectivamente, organizaram uma exposição dos trabalhos dos 

alunos no dia 21 de novembro de 2016. Nesse momento se deu a culminância do 

projeto “Verde que quero ver” (figura 13). Nessa ocasião a comunidade escolar teve 

a oportunidade de verificar as informações colhidas pelos alunos e as atividades que 

eles desenvolveram ao longo de todo o processo. 

Os grupos foram divididos para apresentarem trabalhos relacionados ao que 

pode ser retirado do espaço verde, como os benefícios que foram trabalhados em 

aula aliados com o conteúdo conceitual de Ciências, tal espaço proporcionava as 

temáticas presentes na tabela 7. A escolha dos temas foi baseada nos benefício 

citados pelos alunos ao responderem o Questionário I. Cada grupo deveria 
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apresentar seu tema baseado no que eles puderam constatar ao desenvolver as 

atividades do projeto e ao pesquisar em materiais como livros e sites da internet. 

 

Figura 13: Exposição dos grupos para outras turmas e comunidade escolar durante a culminância do 
projeto “Verde que quero ver”. Fonte: autoria própria. 

 

O grupo 1 fez uma maquete e utilizou algumas plantas nativas para ilustrar a 

paisagem e a biodiversidade da Caatinga. Tiveram a preocupação de representar o 

ambiente da Caatinga no período da estiagem e no período chuvoso. Mostrando que 

a Caatinga é heterogênea, contrastando com o estereótipo da seca e da baixa 

biodiversidade. Os componentes do grupo 2 abordaram os vários aspectos das 

plantas como parte da biosfera, sua função na cadeia alimentar, na produção de 

oxigênio, nas relações ecológicas com outras espécies. Ilustrado com um grande 

cartaz e uma maquete com duas cadeias alimentares, com animais regionais. 

O grupo 3 preparou uma mesa com uma grande quantidade de órgãos 

vegetais que são facilmente encontrados em uma horta. Os alunos desse grupo 

fizeram demonstrações dos principais órgãos de uma planta e suas funções básicas. 

O grupo 4 expôs várias plantas medicinais, dentre elas espécies nativas que haviam 
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sido plantadas no viveiro educador. Comentaram seus usos e propriedades 

medicinais. 

O grupo 5 trouxe muitos produtos gerados a partir da exploração econômica 

das plantas, trouxeram desde o papel dos cadernos até roupas de algodão. Esse 

grupo organizou sua apresentação de modo que ficou semelhante a uma pequena 

loja, onde todos os produtos possuíam etiquetas com seus respectivos preços.  E, o 

grupo 6 abordou o desmatamento no município de São Gonçalo do Amarante, suas 

consequências para o meio ambiente e para a população local. Eles utilizaram uma 

maquete para mostrar a ação do desmatamento. Os componentes do grupo 7 

utilizaram um notebook para fazer uma exposição das fotos da turma construindo o 

espaço verde. Eles abordaram o desenvolvimento das atividades do projeto “Verde 

que quero ver”, apresentaram aos visitantes o livreto construído a partir das 

atividades da turma e realizaram a doação de mudas de espécies nativas. As quais 

haviam sido produzidas no viveiro educador. 

 

Tabela 7: Grupos e temas apresentados durante a culminância do projeto “Verde que quero ver”.  

Grupo Tema Descrição  

1 A Caatinga 
Em linhas gerais, apresentavam o bioma relacionado ao 
bairro da comunidade escolar. 

2 Importância Ecológica 
Falaram sobre a importância ecológica das plantas, como 
um produto do espaço verde. 

3 As plantas 
Numa abordagem mais técnica se referiam à fisiologia e 
classificação dos vegetais, já que são parte do viveiro. 

4 Plantas medicinais 
Esse grupo falou dos usos medicinais das plantas nativas 
da Caatinga que foram cultivadas no viveiro educador 

5 Importância econômica 
Abordaram as diversas utilizações econômicas das 
plantas cultivadas. 

6 Desmatamentos 
Mostraram uma das consequências do desmatamento 
que ocorre no município. 

7 
Atividades do projeto e 

doação de mudas 

Fizeram uma exposição de fotos das atividades do 
projeto, apresentaram o livreto “Verde que quero ver”, 
organizaram a doação de mudas de espécies nativas da 
Caatinga. 
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Os trabalhos dos alunos da turma do 7º ano “A” que foram exibidos na 

exposição se dão no contexto apontado pelo Programa Nacional de Apoio a Feiras 

de Ciências (Fenaceb): 

 

Os trabalhos apresentados nas feiras (ou mostras ou exposições, qualquer 
que seja a denominação) deverão ser realizados pelos alunos, mediados 
por um ou mais professores, sob a tutela da escola (intra ou extra classe) e 
voltados para a comunidade que gravita em torno dela” (BRASIL, 2006, p. 
20). 

 

A exposição foi um evento importante para a socialização dos conhecimentos, 

principalmente do conhecimento científico entre os alunos e a comunidade escolar. 

Além disso, mudas de plantas nativas da Caatinga foram doadas aos alunos, pais de 

alunos, professores e outros funcionários da escola. Essa ação foi coordenada pelos 

componentes do grupo 7 (figura 14). A maior parte das mudas foi doada aos 

próprios alunos do 7º ano.  

 

 

Figura 14: Exposição do grupo 7. Fonte: autoria própria. 

 

As apresentações dos sete grupos foram muito positivas, demonstraram 

conhecimento e criatividade. Os alunos e a professora decoraram a sala de aula, 

com presença de muitas plantas, algumas retiradas do espaço verde construído por 

eles. Eles expuseram os seus temas oralmente, utilizando maquetes e exemplos 

concretos para ilustrá-los. Os materiais produzidos e a propriedade com a qual 

trataram os temas na exposição oral evidenciaram uma apropriação do 

conhecimento por parte dos alunos. Isso corrobora com o exposto por Mezzari, Frota 

e Martins (2011): 
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Portanto, cabe ressaltar que a apropriação do conhecimento somente 
ocorre quando o aluno é capaz de relacionar a teoria com suas práticas 
diárias e essa relação é possível quando a escola trabalha com projetos e 
atividades que normalmente culminam em feiras, mostras ou outros eventos 
de socialização (MEZZARI; FROTA; MARTINS, 2011, p. 114). 

 

4.2.6 Questionário II: avaliação do projeto “Verde que quero ver”. 

 

A aplicação do segundo questionário (apêndice C) ocorreu no dia 21 de 

novembro. Este teve por objetivo fornecer dados para comporem parte da avaliação 

geral do projeto. Através desse instrumento, as informações e expectativas obtidas 

no primeiro questionário podem ser confirmadas ou anuladas. O resultado da análise 

dos dados obtidos através dele, ajuda a fornecer uma visão geral e conclusiva, 

constituindo uma ferramenta importante na avaliação e autoavaliações dos alunos. 

Os resultados do Questionário I estão agrupados dentro de dois temas: “Educação 

Ambiental e o contexto dos alunos” e “Preservação e conscientização”. 

 

4.2.6.1 Educação Ambiental e o contexto dos alunos. 

 

Ao responderem a primeira questão, 62% dos alunos marcaram “sim”, que as 

atividades ajudaram a conhecer melhor o ambiente do bairro em que moravam. Os 

outros, no total de 38%, marcaram que elas ajudaram “parcialmente”. Notamos que 

as respostas foram todas positivas, tendo em vista que nenhum aluno marcou a 

opção “não” (figura 15).  

 

 
Figura 15: Respostas sobre o quanto atividades ajudaram a 
conhecer melhor o ambiente do bairro em que moravam. Fonte: 

autoria própria. 
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Logo, verificamos que as atividades desenvolvidas durante a execução do 

projeto “Verde que quero ver” contribuíram para que os alunos pudessem conhecer 

melhor o ambiente do bairro em que residem. Destacam-se aqui, as atividades 

realizadas durante as aulas. Elas tiveram como um dos objetivos conhecer ou 

reconhecer a realidade da comunidade escolar. Foram elas: comparar ambiente 

degradado do bairro com ambiente preservado; as aulas expositivas sobre o bioma 

Caatinga e a diversidade dos grupos vegetais; as discussões sobre a qualidade de 

vida dos moradores do bairro no qual está situada a comunidade escolar.   

 

Porém, mesmo que essas atividades tenham ajudado a conhecer melhor o 

ambiente, eles ainda não julgam conhecer muito bem esse bairro no qual residem, e 

no qual está toda a comunidade escolar (o bairro “Jardins”). Na autoavaliação, um 

dos pontos abordados era que os alunos deveriam refletir sobre sua atuação durante 

a aplicação do projeto, respondendo o quanto cada um deles conhece o ambiente 

natural e social do bairro em que vivem. Assim, os que marcaram a opção “muito” 

foram 11%, “razoavelmente” foi a opção escolhida por 33%, “pouco” foi a resposta 

de 50% e os outros 6% responderam “não” conhecerem. Quando estabelecido um 

comparativo com o Questionário I (figura 16), nota-se que há pouca diferença entre 

as respostas dos dois questionários quanto a essa questão.   

 

 
Figura 16: Comparativo entre as respostas do Questionário I (Q1) e do Questionário II 
(Q2), sobre o quanto atividades ajudaram a conhecer melhor o ambiente do bairro em 
que moravam. Fonte: autoria própria. 
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Ressaltamos que o Questionário I foi aplicado nas atividades iniciais do 

projeto, com o objetivo principal de fazer uma sondagem dos conhecimentos e 

percepções alunos. Assim, a quantidade de estudantes que responderam não 

conhecer o ambiente social e natural do bairro, diminuiu de 14% do Questionário I 

para 6% no Questionário II. Como já revelado, isso foi possível graças ao projeto, 

que contribuiu significativamente para os alunos terem conhecido melhor o bairro. 

Por outro lado, diminuiu também o percentual que afirmou conhecer muito bem o 

bairro, caiu de 16% para 11%. Aliado a isso, ocorreu um aumento expressivo dos 

que responderam conhecê-lo pouco, subiu de 37% para 50%.  

Uma hipótese é que, depois das aulas muito do que eles julgavam conhecer 

desse ambiente se mostrou diferente, havendo um conflito entre o que eles sabiam e 

o que eles acabaram conhecendo. As atividades e aulas podem ter os feito 

refletirem sobre o quanto conheciam o ambiente. Um dos motivos que levam a 

formulação dessa hipótese é o fato da maioria deles não saber que no ambiente do 

município de São Gonçalo do Amarante havia a Caatinga. Esse desconhecimento 

também é reforçado pela ocorrência do ensino, de maneira geral, desconexo da 

realidade do aluno. Assim, quando confrontados com novas informações e com 

atividades que permitiam a exploração do ambiente, eles perceberam que 

conheciam pouco o local onde vivem.  

Os que responderam que conheciam razoavelmente esse ambiente 

corresponderam ao mesmo percentual nos dois questionários, 33%.  

O que se conclui aqui é que, no geral, mesmo após reconhecerem que o 

projeto ajudou a conhecer melhor o ambiente do bairro, os alunos continuaram a 

conhecer pouco ou razoavelmente o ambiente natural e social do bairro em que 

residem. Para desenvolver trabalhos com EA é necessário compreender as 

interações dos alunos com o meio em que vivem (CASTOLDI, BERNARDI, 

POLINRSKI, 2009). Esses resultados revelaram que essas interações ocorrem, 

geralmente, de forma não tão profunda.   

Assim, julgamos que a realização das atividades do projeto “Verde que quero 

ver” gerou a oportunidade para os alunos observarem e conhecerem seu meio 

ambiente, o lugar onde vivem. Promoveu a reflexão dos estudantes sobre suas 

condições reais e, com base nesse processo, incentivou-os a serem capazes de 
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proporem ações diante dos problemas estudados, em busca de soluções (SANTOS; 

JACOBI, 2011).  

56% dos alunos avaliaram que um dos pontos alcançados é que foi possível 

aprofundar ou aplicar os conhecimentos das disciplinas escolares (figura 17A). Os 

que responderam que isso aconteceu parcialmente foram 33%. Outros 11% 

responderam que não contemplou esse ponto. Essa aplicação dos conhecimentos 

escolares pode ser entendida como contextualização (KATO; KAWASAKI, 2011).  

Outra pergunta sobre cotidiano e conhecimento, procurou verificar se o 

projeto ajudou a relacionar o conhecimento escolar com o cotidiano dos alunos 

(figura 17B). 58% afirmaram que ocorreu totalmente, 31% que ocorreu parcialmente 

e 11% que afirmaram que isso não ocorreu.  

 

 
Figura 17: Respostas relacionadas ao conhecimento. A: Sobre o quanto atividades ajudaram a aprofundar 
ou aplicar os conhecimentos das disciplinas escolares; B: Sobre o quanto atividades ajudaram a relacionar o 
conhecimento escolar com o cotidiano dos alunos. Fonte: autoria própria. 

 

Para Kato e Kawasaki (2011), trazer os contextos de vivência dos alunos para 

os contextos de aprendizagem torna-se um importante fator de aprendizagem, pois 

dá sentido aos conhecimentos aprendidos. 

As duas perguntas  apresentaram percentuais de respostas semelhantes ou 

correspondentes, sendo que ambas avaliavam o mesmo objetivo. Observa-se uma 

boa avaliação dos alunos para esse quesito das atividades do projeto. Trata-se de 

mais um resultado positivo obtido com a metodologia adotada nesta pesquisa para 

trabalhar Educação Ambiental. Percebe-se que os alunos aprendem melhor se os 

conteúdos são relacionados com o contexto no qual vivem. Assim, “a prática de 
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ensino, através da contextualização, torna a aprendizagem mais dinâmica e 

significativa” (SANTOS et al, 2011). 

Ainda ressaltamos que, 38% deles responderam que as atividades 

oportunizam a utilização dos conhecimentos cotidianos (figura 18). Enquanto, 58% 

disseram que isso ocorre parcialmente e os 4% restantes responderam  “não”. Aqui 

é importante esclarecer que nem sempre o conhecimento cotidiano está correto ou é 

adequado para a compreensão de situações ou problemas complexos, sendo 

necessário a utilização do conhecimento científico para elucidação da natureza 

dessas situações.   

Nesse trabalho, o conhecimento cotidiano dos alunos é importante para que o 

mesmo se sintam motivados e integrantes do ambiente e do trabalho. “Pode-se 

afirmar que o conhecimento cotidiano, presente no meio social cotidiano dos alunos, 

é uma fonte de ideias, devendo ser um referente contínuo do conhecimento escolar” 

(BASTOS, 2011, p. 24). Porém, o conhecimento científico é o utilizado e relevante 

na aprendizagem, por isso, o grande percentual de respostas marcando 

“parcialmente”. 

Aqui, reafirma-se a acertiva de que ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos, devendo-se o professor aproveitar das experiências que os alunos têm 

para discutir a razão de ser desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos 

(Freire, 2016).  

 
Figura 18: Respostas sobre o quanto atividades 
ajudaram oportunizar a utilização dos conhecimentos 
cotidianos. Fonte: autoria própria. 

 

Freire (2016) sugere discutir com os alunos a realidade concreta associada ao 

conteúdo da disciplina ensinada. Nesse sentido, o projeto “Verde que quero ver” 
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ajudou a relacionar o conhecimento escolar (leia-se científico) com a realidade dos 

alunos, como reconhecido pela maioria deles nesse resultado.  

Nascimento (2015) relata que: “sabemos que o bioma Caatinga é o mais 

habitado em relação aos outros ecossistemas do país e possui problemas 

socioambientais gravíssimos”. Devido a esses dois fatores, é importante conhecer 

melhor esse bioma, para podermos atuar em sua preservação, pautada na 

sustentabilidade. Assim, 51% dos discentes assinalaram que o projeto ajudou a 

conhecer melhor o bioma Caatinga. 36% marcaram que ajudou parcialmente e 

outros 13% responderam que não ajudou (figura 19).  

 

 
Figura 19: Respostas sobre o quanto atividades 
ajudaram conhecer melhor o bioma Caatinga. Fonte: 
autoria própria. 

 

De modo geral, esse resultado também foi positivo com relação ao 

cumprimento de um dos objetivos do projeto, o de possibilitar o conhecimento sobre 

o bioma Caatinga. Lembramos que, para que tenhamos a esperança de um bioma 

possa ser preservado, é necessário que o ser humano conheça a realidade que o 

envolve e os meios sustentáveis para prover esse processo de preservação que são 

transmitidos através da Educação Ambiental (NASCIMENTO, 2015).  

 

A Educação Ambiental e a Sustentabilidade geram uma perspectiva de 
sobrevivência do semiárido, do humano, da biodiversidade que nele 
habitam; uma possibilidade de deixar para as futuras gerações um cenário 
de um bioma ímpar, exótico, resiliente e de um biopotencial ainda oculto 
para o mundo (NASCIMENTO, 2015, p. 19). 

  

 



100 
 

 

4.2.6.2 Preservação e conscientização. 

 

Quando perguntados sobre as atividades de planejamento e construção do 

espaço verde, se elas despertaram o interesse pela preservação do meio ambiente 

(figura 20), 94% responderam “sim” e os demais 6% responderam “parcialmente”. 

Esse é um dos principais resultados positivos, pois se julga que tais atividades 

motivaram os alunos a aprenderem sobre educação ambiental. Afinal, a motivação 

gerada por essas atividades fez despertar o interesse sobre esse assunto.  

 

Parece ser indiscutível a importância que a motivação deve assumir na 
educação em geral. O ensino pautado somente nas ideias, no abstrato e, 
sobretudo, na fragmentação do conhecimento tem contribuído para um 
desânimo, uma indiferença e um desprezo em relação ao conhecimento” 
(SENICIATO; CAVASSAN, 2004, p.140). 

 

 Logo, esse interesse pode levar às ações concretas como a participação dos 

sujeitos. Pode promover consideravelmente as chances deles buscarem soluções 

para os problemas, que em muitas vezes são descobertos e apresentados por eles. 

Esses resultados elucidam a questão foco desta pesquisa. Por meio dela é 

possível firmar que a promoção da Educação Ambiental por meio de projeto, com a 

execução de atividades e a construção de um espaço verde foi capaz de despertar o 

interesse por assuntos com a temática ambiental em uma turma do 7º ano, em 

escola de São Gonçalo do Amarante (RN).  

 
Figura 20: Respostas sobre o quanto atividades ajudaram 
despertar o interesse pela preservação do meio ambiente. 
Fonte: autoria própria. 
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Outra questão, abordada no Questionário II, indagava se as atividades 

desenvolvidas durante a execução do projeto “Verde Que Quero Ver” serviram para 

estimular a participação em projetos ambientais.  

Verificamos que 67% dos alunos responderam “sim”, que ajudam a estimular 

a participação em projetos ambientais. 27% responderam que elas ajudam 

“parcialmente” e outros 6% responderam que “não” ajudam a promover esse 

estímulo (figura 21A). E finalmente, quando perguntados se tinham interesse em 

participar da continuidade do projeto no ano seguinte, a grande maioria, 76% dos 

alunos, respondeu “sim”. Outros 20% assinalaram ter parcialmente o interesse 

nessa participação e 4% responderam não ter interesse (figura 21B).  

Aqui se destaca outro ponto positivo na avaliação geral do projeto, pois esse 

resultado manifesta que os alunos receberam muito bem as atividades, que elas os 

motivaram a querer continuar o projeto.  

Participar de projetos ambientais é uma atitude necessária aos cidadãos 

críticos que formam a sociedade, demostrando interesse e preocupação com o meio 

ambiente. Onde: “A pluralidade de conhecimentos e valores que podemos adquirir 

com a educação ambiental é grande, então, com o apoio da escola e da 

comunidade, o aluno se interessará ainda mais em proteger o meio ambiente” 

(KNORST, 2010). 

   

 
Figura 21: Respostas relacionadas à participação. A: Sobre o quanto atividades ajudaram a 
estimular a participação do aluno em projetos ambientais; B: Sobre o quanto atividades ajudaram 
estimular o interesse na continuação do projeto “Verde que quero ver”. Fonte: autoria própria. 

 

Quando são comparados os resultado do Questionário I e do Questionário II 

sobre a autoavaliação acerca interesse pelos assuntos relacionados ao meio 

ambiente, nota-se que os percentuais das respostas mostram alguns contrastes. A 
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taxa de alunos que estava muito interessada, no Questionário I, caiu de 53% para 

47%, no Questionário II. Já a parcela que estava pouco interessada também caiu de 

14% para 11%. E, para os alunos razoavelmente interessados, houve um aumento 

expressivo em sua porcentagem, de 33% no primeiro questionário, para 42% no 

segundo (figura 22).  

Pode-se concluir que apesar de 3 alunos (6%) terem passado de “muito 

interessado” para “razoavelmente interessado” os resultados com a aplicação do 

projeto são satisfatórios quanto ao interesse dos alunos pelos assuntos relacionados 

ao meio ambiente. Tendo em vista que todos eles permaneceram com algum nível 

de interesse, especialmente “razoavelmente interessado”. 

 

 
Figura 22: Comparativo entre as respostas do Questionário I (Q1) e do 
Questionário II (Q2) sobre o quanto atividades ajudaram a conhecer melhor o 
ambiente do bairro que moravam. Fonte: autoria própria. 

 

Contudo, de acordo com os alunos, as atividades do projeto serviram para 

compreender a importância das plantas apontada por 87% dos estudantes e os 

outros 13% disseram ajudar parcialmente a compreender tal importância (figura 

23A). A partir desse resultado, pode-se afirmar que os temas de Educação 

Ambiental abordados dentro do projeto foram, no ponto de vista dos alunos, 

relevantes para a aprendizagem sobre a flora, corroborando com o descrito a seguir 

por Knorst (2010): 

 

A educação ambiental pode facilitar várias atividades reflexivas e críticas, 
além de despertar sentimentos pela natureza, pois se pararmos para pensar 
e analisar o complexo do meio ambiente, há uma biodiversidade que 
precisa ser preservada (KNORST, 2010, p.134). 
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Continuando com os resultados desse questionário, 58% afirmaram que as 

atividades do projeto contribuíram para despertar o interesse em plantar em outros 

locais, fora da escola. 29% responderam que desperta parcialmente esse desejo e 

13% responderam que as atividades não foram capazes de despertar esse interesse 

(figura 23B). Mesmo considerando o significativo percentual dos que responderam 

negativamente a questão do interesse em plantar em outros locais, o resultado geral 

foi satisfatório, pois a grande maioria afirmou que o projeto despertou o interesse de 

plantar em outro local.  

 

 
Figura 23: Respostas relacionadas às plantas. A: Sobre o quanto atividades ajudaram a 
compreender a importância das plantas; B: Sobre o quanto atividades ajudaram despertar o 
interesse em plantar fora da escola. Fonte: autoria própria. 

 

A autoavaliação é uma parte importante do ensino. Especialmente no que diz 

respeito a aprendizagem e empenho, pois leva o aluno a fazer uma reflexão sobre 

sua atuação e as consequências ou resultados desta. Assim, segundo os autores 

Silva, Bartholomeu e Claus (2007):  

 

Ao realizar esse trabalho de reflexão, o aluno estará analisando o 
pensamento sobre o próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo um 
conceito sobre si mesmo e reconhecendo que seu esforço pessoal o levará 
a um maior desenvolvimento (SILVA; BARTHOLOMEU; CLAUS 2007, p. 
93).  

 

No Questionário II haviam duas questões cruciais, destinadas a uma 

autoavaliação dos alunos. A primeira se refereria ao quanto eles julgaram ter 

aprendido. Assim, quando perguntados o quanto julgam ter aprendido com as 
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atividades do projeto, 51% respoderam ter aprendido “muito”, 47% aprenderam 

“razoavelmente” e o percentual de 2% respondeu não ter aprendido (figura 24B). A 

segunda questão importante para a autoavaliação é sobre o grau de empenho nas 

atividades. Logo, ao autoavaliaram o seus empenho quanto a participação no 

projeto, 49% dos estudantes marcaram que se empenharam “muito”, 38% foi a 

parcela que marcou “razoavelmente”, 11% revelaram ter se empenhado “pouco”, e 

os outros 2% não sabem (figura 24A). Nesse último caso, ninguém marcou a opção 

“nada”. Consequentemente, o resultado mostra que o empenho foi condizente com a 

aprendizagem. Os percentuais nos dois gráficos da figura 24 revelam resultados 

bem próximos. Assim, eles julgaram terem se empenhado e aprendido muito ou 

razoavelmente com a participação na execução do projeto “Verde que quero ver”.  

 

 
Figura 24: Autoavaliação. A: O quanto os alunos julgam ter se empenhado nas atividades; B: O 
quanto os alunos julgam ter aprendido com as atividades. Fonte: autoria própria. 

 

Anteriormente, ao sondarmos sobre qual a expectativa a respeito do projeto, 

37 alunos afirmaram que a construção da horta e do viveiro educador, que formam o 

espaço verde, traria benefícios, e os citaram (tabela 2). Portanto, uma das questões 

do Questionário II perguntava se a execução do projeto “Verde Que Quero Ver” 

trouxe algum benefício. O objetivo principal dessa pergunta era verificar se as 

expectativas dos alunos em relação aos benefícios foram atendidas, na própria visão 

deles (tabela 8). 
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Tabela 8: Benefícios que o projeto trouxe de acordo com o que foi citado pelos alunos em suas 
respostas.  

Benefícios Frequência Exemplos 

Alimentação 
Registrado em 17 
respostas 

“Comer alimentos que nós plantamos e 
colhemos” (aluno L42). 

“Sim, teve a merenda da escola, que a gente 
entregou” (aluno L29).  

Alimentação e 
produção de mudas 
de espécies nativas 

Registrado em 8 
respostas 

“Sim, porque a gente produziu alimentos pra 
nossa cozinha e fizemos mudas de plantas e 
demos para as pessoas plantarem em casa” 
(aluno L24). 

“Comida para a merenda da escola e 
plantinhas para plantar em outros lugares” 
(aluno L37). 

Meio ambiente 
Registrado em 6 
respostas 

“Sim, o projeto serviu para que nós 
aprendêssemos a cuidar e gostar do meio 
ambiente, etc.” (aluno L16). 

“Sim, para nossa alimentação e ajudou a 
todos os alunos a aprender como o meio 
ambiente é importante para todos nós.” (aluno 
L32). 

Aprendizagem e 
valores 

Registrado em 6 
respostas 

“Trouxe, pois vamos levar isso para toda a 
vida. Podemos passar isso para os nossos 
netos e filhos” (aluno L2). 

“Trouxe muito benefício especialmente para 
mim que eu aprendi muitas coisas” (aluno L7). 

Plantar 
Registrado em 4 
respostas 

“Sim, aprender mais coisas como plantar e ter 
cuidados com as plantas” (aluno L33). 

“Sim, aprendemos a plantar” (aluno L34). 

 

Quando estabelecemos uma comparação das respostas do Questionário II 

(tabela 8) com as respostas do Questionário I (tabela 2) sobre as expectativas de 

quais benefícios as atividades do projeto acarretariam, com ênfase no viveiro 

educador, encontram-se em comum a alimentação, a preservação do meio 

ambiente, a produção de mudas nativas e o plantar em si. Mas, não havia antes 

menção da própria aprendizagem como uma das expectativas. Isso implica que as 

atividades superaram as expectativas dos alunos em relação à própria 

aprendizagem. Para Freire (2016) ensinar exige respeito à autonomia do aluno, com 

tomada consciente de decisões, a aprendizagem se dá a por meio do ensino onde o 

educador deve priorizar o conhecimento cotidiano do aluno, para relacionar o que 

ele conhece com a aprendizagem na sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 

Os desafios para trabalhar com a Educação Ambiental e sustentabilidade em 

sala de aula são grandes. Para Araújo e Pedrosa (2014b), os principais motivos para 

justificar as dificuldades em se ensinar muitos dos temas ligados sustentabilidade 

estão atrelados à falta de qualificação do professor, à complexidade conceitual 

própria do tema, aos aspectos culturais ou à resistência em mudar os hábitos. 

Ensinar essa temática é um trabalho árduo que exige muito empenho do educador. 

No entanto, os resultados obtidos são recompensadores para alunos e professores.  

Enquanto professora de Ciências da Educação Básica, afirmo que o trabalho 

com Educação Ambiental e os resultados dessa pesquisa de mestrado foram 

estimulantes para minha prática. Ver os alunos aprendendo é motivador! 

Recompensa todo o tempo, o trabalho e o empenho profissional dedicados à tarefa 

de ensinar, de educar.   

Esse ensino não deve ocorrer de qualquer modo. É necessário que haja uma 

conexão entre os processos educativos e a realidade.  Ele deve ser planejado e 

pensado em torno dos problemas concretos da comunidade local.   Somente assim, 

os conhecimentos terão maior significado para os educandos.  Como aponta Freire 

(2016), o contexto é muito relevante para a aprendizagem.   

A alternativa de trabalhar a Educação Ambiental na escola por meio de 

projetos nos apresentou como viável. Para Oliveira (2006), trabalhar com projetos 

educacionais na construção do conhecimento escolar obtém bons resultados, 

porque essa é uma metodologia que dar valor uma prática pedagógica que estimula 

valores importantes no desenvolvimento do educando. Além disso, desenvolve o 

pensamento crítico autônomo. O projeto Intitulado “Verde que quero ver”, 

desenvolvido em ambiente escolar proporcionou o desenvolvimento de tais valores e 

do pensamento crítico nos discentes. 

Nas duas experiências de aplicação do projeto “Verde que quero ver”, os 

discentes trabalharam em equipes, cooperando na realização das atividades 

propostas e contando com as orientações da professora. Vale ressaltar a 

importância da atuação do professor como um mediador, sempre orientando os 
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alunos durante as atividades, sem impor o seu próprio conhecimento. O professor 

estimula seus alunos a construírem seus próprios conhecimentos. 

Observamos que os alunos estiveram à frente das atividades, desenvolvendo-

as com autonomia, e contribuíram com conhecimentos sobre alguns assuntos 

relacionados ao cotidiano deles. Essas ações aumentam o nível de interesse dos 

alunos em aprender. Elas geram motivação. Para Pozo e Crespo (2012), a 

motivação intrínseca requer que o aluno sinta-se autônomo em seu aprendizado. 

Os resultados obtidos revelaram que, para expressiva maioria dos alunos, as 

atividades de planejamento e construção do espaço verde despertaram o interesse 

pela preservação do meio ambiente, objetivo fundamental da Educação Ambiental. 

Esse interesse pôde ser notado durante a vivência na sala de aula, na participação 

das atividades do projeto, na preocupação com os problemas ambientais, 

principalmente a inquietação com o lixo e o desmatamento. 

Nossos resultados também indicam que os estudantes ficaram motivados a 

aprenderem. Afinal, a motivação gerada por essas atividades fez despertar o 

interesse sobre os temas da Educação Ambiental.  Logo, esse interesse pôde 

promover consideravelmente as chances deles buscarem as soluções para os 

problemas, que em muitas vezes foram descobertos e apresentados por eles.  

Positivamente, os alunos responderam que as atividades desenvolvidas 

durante a execução do projeto “Verde que quero ver” serviram para conhecer melhor 

o ambiente do bairro em que moram, estimular a participação em projetos 

ambientais, o trabalho em grupo, a criatividade, aprofundar ou aplicar os 

conhecimentos das disciplinas escolares, conhecer melhor o bioma Caatinga e a 

importância das plantas.  

A percepção ambiental dos alunos, a respeito do ambiente natural e social no 

qual a comunidade escolar está inserida, revela que apesar de não conhecerem 

plenamente o bairro, as atividades ajudaram a conhecê-lo minimamente. Eles 

demonstraram estar sensíveis aos problemas ambientais do bairro em que moram. 

Isto foi constatado nas fotografias feitas por eles. As mesmas possuíam um retrato 

do ambiente sob os mais variados pontos de vistas. Porém, todas as fotografias 

retratavam pequenos fragmentos das condições dos ambientes naturais e sociais da 

comunidade escolar. 
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A preservação do ambiente de Caatinga, em área reconhecidamente 

degradada pelo homem, foi amplamente estimulada pela produção e doação de 

mudas de espécies nativas. Acreditamos que o projeto apresentado nesta pesquisa 

pode ser facilmente adaptado para o trabalho com outros biomas e ecossistemas. 

Ensinar e aprender Educação Ambiental passa a ser um grande desafio. 

Especialmente, quando nos deparamos com todas as dificuldades enfrentadas em 

um estabelecimento de ensino dotado de poucos recursos estruturais e financeiros e 

um quadro de funcionários flutuante. Tendo em vista esse contexto, levamos adiante 

uma proposta de atividades educacionais que proporcionasse a superação de 

estereótipos e preconceitos sobre um bioma, despertasse a consciência ambiental e 

estimulasse a sustentabilidade. Os resultados indicam que mesmo mediante 

desafios, projetos como o relatado aqui podem ser replicados em qualquer escola e 

trazem recompensas nos campos pedagógico, social, ambiental e da saúde. 

Portanto, reafirmamos que a promoção da Educação Ambiental por meio de 

projeto, com a execução de atividades e a construção de um espaço verde, 

composto por uma horta escolar e um viveiro educador de plantas nativas da 

Caatinga, foi capaz de despertar o interesse por assuntos com a temática ambiental 

em uma turma do 7º ano, em uma escola de São Gonçalo do Amarante (RN).  

Finalizo com as palavras de Paulo Freire: “O educador ou a educadora 

críticos não podem pensar que, a partir do curso que coordenam ou do seminário 

que lideram, podem transformar o país. Mas podem demonstrar que é possível.” 

(FREIRE, 2016, p. 110). Essa ideia também se aplica aqueles que desenvolvem a 

Educação Ambiental pelo mundo a fora. Sabemos que é uma tarefa difícil e que não 

mudaremos o mundo, mas podemos mostrar que é possível mudá-lo. 
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 APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA – PPGECNM 

 
 

Esclarecimento 
 

Este questionário visa o levantamento do perfil, da percepção ambiental e da 
expectativa sobre a implementação do projeto “Verde que quero ver”, dos alunos do 
7º ano “A” (2016) da Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima. Esse projeto e 
questionário têm como pesquisadora responsável Ivanira Sales Batista. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 
dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela pesquisadora 
responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o questionário, dirija-se á pesquisadora ou, 
se preferir, envie um e-mail para: ivanirasalles@yahoo.com.br. 

 
Identificação 
 
Nome:_____________________________________ Idade:___ Sexo: F( ) M( ) 
Endereço:  
( )Cidade das Flores  
( )Cidade das Rosas  
( )Jardim Petrópolis  
( )Guajirú  
( )Outro:_____________________ 
Há quanto tempo estuda na “Escola Municipal Maria de Lourdes de 
Lima”?__________ 
 
Questionário 
 
1. Qual o seu nível de interesse pelos assuntos relacionados ao meio ambiente? 
A) Muito interessado 
B) Razoavelmente interessado 
C) Pouco interessado                     
D) Nenhum interesse                     
E) Não sei 
 

2. Qual o seu nível de satisfação com o desenvolvimento desse tipo de atividade? 
A) Muito satisfeito 
B) Razoavelmente satisfeito 
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C) Pouco satisfeito                     
D) Não satisfeito                     
E) Não sei 
 
3. O quanto você se sente responsável pela implantação da horta e do viveiro? 
A) Muito responsável 
B) Razoavelmente responsável 
C) Pouco responsável                   
D) Não me sinto responsável                     
E) Não sei 
 
4. Você considera os recursos naturais do ambiente de seu bairro: 
A) Muito preservados 
B) Razoavelmente preservados 
C) Pouco preservados                   
D) Não há preservação desses recursos                      
E) Não sei 
 
5. O quanto você conhece o ambiente natural e social do seu bairro? 
A) Conheço muito bem. 
B) Conheço razoavelmente bem. 
C) Conheço pouco.                   
D) Não conheço.                      
E) Não sei. 
 
6. Em sua opinião, a construção de uma horta escolar e de um viveiro educador 
trará algum benefício? Comente. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

7. Qual a sua expectativa, em relação ao projeto? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

8. As plantas da horta serão utilizadas na alimentação (merenda escolar). Mas, 
qual(is) será(ão) os benefício(s) das plantas produzidas no viveiro educador (que 
serão doadas)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9. Na escola onde você estuda há alguma ação de educação ambiental? Comente. 
(  )Sim       (  )Não 



126 
 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10. Qual a diferença entre a horta e o viveiro de plantas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
   

11.  O que você sabe sobre a Caatinga? Comente. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

FICHA DESCRITIVA DA PLANTA Nº __  

Identificação 

Nome popular: 

Nome científico: 

Aparência 

  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 

Tempo de germinação: 

Época de plantio: 

Utilidades e curiosidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da planta 

Grupo:____ 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA – PPGECNM 

 
 

Esclarecimento 
 

Este questionário visa o levantamento da percepção ambiental e da avaliação 
da implementação do projeto “Verde que quero ver”, dos alunos do 7º ano “A” (2016) 
da Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima. Esse projeto e questionário têm 
como pesquisadora responsável Ivanira Sales Batista. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 
dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela pesquisadora 
responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o questionário, dirija-se á pesquisadora ou, 
se preferir, envie um e-mail para: ivanirasalles@yahoo.com.br 
 
 
Identificação: 
 
Nome:_______________________________________Sexo: F(  ) M (  ) Idade:_____ 
 
Avaliação geral das atividades: 
 
1. As atividades desenvolvidas durante a execução do projeto “Verde Que Quero Ver” 
serviram para: 

Característica Sim Parcialmente Não 

Conhecer melhor o ambiente do bairro em que você mora?    

Estimular a sua participação em projetos ambientais?    

Estimular o trabalho em grupo?    

Aprofundar ou aplicar os conhecimentos das disciplinas 
escolares? 

   

Conhecer melhor o bioma Caatinga?    

Compreender a importância das plantas?    

Relacionar o conhecimento escolar com seu cotidiano?    

Estimular sua criatividade?    

 
Avaliação do espaço verde 
 
2. Sobre as atividades de planejamento e construção do espaço verde marque a sua 
resposta para cada pergunta. 

Parâmetro Sim Parcialmente Não 

Promovem a cooperação entre os alunos?    

Promovem a satisfação pessoal na participação das 
atividades? 
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Despertam o interesse pela preservação do meio ambiente?    

Oportunizam a utilização dos seus conhecimentos cotidianos?    

Despertam o interesse em plantar em outros locais, fora da 
escola? 

   

Tem interesse em participar da continuidade do projeto no 
próximo ano? 

   

 
Auto Avaliação 
 
3.  Reflita sobre sua atuação durante a aplicação do projeto. 

Pergunta Muito Razoavelmente Pouco Nada Não 
sei 

O quanto você se interessa pelos 
assuntos relacionados ao meio 
ambiente? 

     

O quanto você conhece o ambiente 
natural e social de seu bairro? 

     

O quanto você se empenhou nas 
atividades do projeto? 

     

O quanto você julga ter aprendido com 
as atividades do projeto? 

     

 
Considerações finais  
 
4. A execução do projeto “Verde Que Quero Ver” trouxe algum benefício? Comente. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA – PPGECNM 

DISCENTE: IVANIRA SALES BATISTA 

 

PROJETO “VERDE QUE QUERO VER” 

 

PÚBLICO ALVO:  Ensino Fundamental II 

DURAÇÃO: 12 horas/aula 

 

Este projeto objetiva o desenvolvimento de atividades e a produção de um 

pequeno espaço verde, composto por uma horta escolar e um viveiro educador de 

plantas nativas do bioma Caatinga. Construído e implementado em ambiente 

escolar, sendo utilizado como ferramenta de ação de práticas da Educação 

Ambiental. Pode ser desenvolvido conjuntamente com qualquer disciplina, tendo em 

vista que a Educação Ambiental é um tema transversal dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais.  

O projeto aqui apresentado possui flexibilidade para diversas adequações, 

mediante a necessidade do trabalho do professor. Apesar da ênfase para a 

preservação do bioma Caatinga, ele pode ser utilizado para qualquer outro bioma. 

Trata-se, portanto, de um conjunto de atividades didáticas que promovem a 

Educação Ambiental, de acordo com o contexto da comunidade escolar. 

 

CONTEÚDOS TRABALHADOS: 

 Conceituais 

 Caracterização do bioma Caatinga; 

 Diversidade das plantas; 

 Germinação, fotossíntese e frutificação; 

 Adaptação dos vegetais ao clima da Caatinga; 
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 Importância das plantas e exploração do ambiente regional. 

 

Procedimentais 

 Pesquisar, organizar e registrar informações; 

 Observar, fotografar e interpretar os elementos da realidade local; 

 Construir um espaço verde; 

 Expor ao público temas sobre as atividades trabalhadas. 

 

Atitudinais 

 Reconhecer a importância da Educação Ambiental; 

 Defender medidas de proteção ambiental; 

 Preocupar-se com a qualidade de vida coletiva; 

 Apreciar a diversidade biológica e a heterogeneidade da Caatinga; 

 Respeitar as diferenças, por meio do trabalho em equipe. 

 
 

METODOLOGIA 

Este projeto pode ser desenvolvido em três fases, cuja duração e objetivos 

estão dispostos na tabela1. A seguir, encontra-se a descrição de cada uma das três 

fases. 

 Na primeira fase de desenvolvimento do projeto “Verde que quero ver” deve 

ser realizada a primeira tarefa, na qual o professor necessita orientar os alunos da 

turma escolhida a formar grupos. Em seguida, deve incentivá-los a escolherem um 

local para a implantação do espaço verde.  

É importante também, que exemplifiquem plantas para plantar na horta e 

espécies nativas da Caatinga (ou outro bioma) que poderão ser plantadas no viveiro. 

As espécies nativas deverão, posteriormente, serem doadas.  

Na segunda fase, um questionário de sondagem deve ser respondido pela 

turma. Este questionário visa o levantamento do perfil da turma, da percepção 

ambiental e da expectativa sobre a implementação do projeto “Verde que quero ver”. 

Com ele, o professor terá uma visão sobre os possíveis resultados do trabalho com 

o projeto. Os alunos devem ser esclarecidos que esse instrumento compõe uma 



132 
 

 

parte importante do projeto e que os mesmos devem dar respostas sinceras, que 

representem seu real pensamento sobre cada tema abordado.  

Ainda durante a segunda fase, o professor deve orientar os alunos a 

realizarem uma pesquisa sobre as informações botânicas de algumas das espécies 

vegetais citadas na primeira tarefa da primeira fase. Essas informações devem ser 

utilizadas para construir fichas com o perfil de cada uma destas espécies, 

exemplificado pela figura 1. As fichas produzidas pelas pesquisas dos grupos devem 

ser reunidas em um livreto e deixadas sob a responsabilidade de um dos alunos (de 

preferência, o líder da turma). Isso é necessário para que todos os alunos possam 

sempre consultar o material, caso apareça alguma dúvida ou curiosidade. A partir 

desse momento devem ser escolhidas as espécies a serem plantadas.  

O livreto construído com as fichas, deverá ser utilizado durante a atividade 

prática da construção do espaço verde, como guia de informações sobre o melhor 

modo de se plantar e cuidados a serem tomados com cada espécie. 

 

Figura 1: Modelo das fichas para pesquisa da 
plantas.Fonte: autoria própria. 

Na terceira fase será feita a orientação e execução da segunda tarefa. Nesta, 

os alunos agrupados em duplas, receberão instruções para fotografar dois 

ambientes do bairro onde eles moram. De acordo com o julgamento deles, devem 

apresentar uma foto de um ambiente preservado e uma foto de um ambiente 
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degradado.  O objetivo dessa tarefa é verificar as percepções dos alunos sobre o 

ambiente. Esta tarefa também é importante para verificar as respostas do primeiro 

questionário e fazê-los refletir e conhecer minimamente a região onde residem. 

Prosseguindo com as atividades da terceira fase do projeto, haverá uma aula 

prática com a construção das estruturas e plantio das espécies vegetais. Depois, 

para as atividades de manutenção espaço verde, que incluem a aragem, a irrigação 

e controle (biológico) de pragas, deve haver um regime de rodízio dos alunos.  

Tabela 1: Fases do projeto “Verde que quero ver”. Descrição geral das atividades desenvolvidas em 
cada fase do projeto. 

Fase 
Atividades 

desenvolvidas 

Duração 

45 min/aula 
Objetivos 

1 Primeira tarefa 2 aulas 

 Escolher um local adequado para a 
implantação do espaço verde. 

 Verificar o conhecimento sobre espécies 
nativas da Caatinga. 

 Reconhecer a vegetação nativa do 
ambiente no qual estão inseridos. 

2 

Questionário de 

Sondagem 
1 aula 

 Compreender as principais características 
e diversidade das plantas. 

 Compreender as características da 
Caatinga e sua distribuição. 

 Coletar e discutir informações botânicas 
relevantes como o tempo de germinação, 
dormência da semente, frutificação, 
importância das plantas. 

 Conhecer o perfil dos alunos, a percepção 
ambiental e da expectativa sobre a 
implementação do projeto “Verde que 
quero ver”. 

Aula expositiva 

dialogada / 

Elaboração das 

fichas 

2 aulas 

3 

Construção do 

espaço verde 
2 aulas 

 Aplicar os conceitos e conhecimentos 
discutidos durante as aulas anteriores 
sobre plantio, germinação, dormência de 
sementes, fotossíntese, diversidade de 
vegetais. 

 Averiguar as percepções dos alunos sobre 
o ambiente no qual estão residindo. 

 Expor os trabalhos para socialização dos 
conhecimentos, principalmente do 
conhecimento científico, entre os alunos e 
a comunidade escolar. 

 Realizar a doação das mudas de plantas 
nativas. 

Aula expositiva 

dialogada / 

Segunda tarefa 

1 aula 

Culminância e 

questionário de 

avaliação 

4 aulas 
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AVALIAÇÃO. 

Quanto à avaliação, deve ocorrer continuamente na medida em que os alunos 

desenvolvem as atividades propostas. Todavia, também podem receber notas pelas 

tarefas devidamente executadas. O projeto aqui apresentado pode ser avaliado por 

meio da análise da produção de imagens, dos materiais, como as fichas das plantas 

e respostas do questionário de sondagem e do questionário de avaliação (apêndice 

B). Também, pelo interesse e participação no processo, no decorrer das fases 

cumpridas. Este segundo questionário tem como objetivo fazer parte da avaliação 

geral do projeto. Nele, as informações expectativas obtidas no primeiro questionário 

podem ser confirmadas ou anuladas. Assim, ele fornecerá uma visão geral e 

conclusiva, constituindo um instrumento importante na avaliação e autos avaliações 

dos alunos. 
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APÊNDICE E 

 

ATIVIDADE II: Conhecendo o seu lugar no mundo 

Nome:_______________________________ 

Nome:_______________________________ 

Instruções: 

 Fotografe um ambiente do seu bairro que vocês julgam bem 

preservado. Em seguida respondas as questões abaixo sobre esta 

fotografia. 

 Fotografe um ambiente do seu bairro que vocês julgam está degradado. 

Em seguida respondas as questões abaixo sobre esta fotografia. 

 Envie as fotos por meio eletrônico (email ou redes sociais) para o 

professor ou as entregue impressas. 

 Data de entrega: __/__/__ 

Questões: 

1.  Fotografe um ambiente do seu bairro que vocês julgam bem 

preservado. 

a- Por que vocês acham esse ambiente bem preservado? 

b- Quais os principais elementos naturais presentes no ambiente? 

c- Quais benefícios um ambiente assim pode gerar para a população 

local? 

2. Fotografe um ambiente do seu bairro que vocês julgam está degradado. 

a- Por que vocês acham esse ambiente degradado? 

b- O que causa a degradação do ambiente fotografado? 

c- Como essa degradação poderia ser evitada? 
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APÊNDICE F 

LIVRETO COM AS FICHAS DAS PLANTAS 
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APÊNDICE G 

PRODUTO EDUCACIONAL 
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RESUMO 

 

É notável a importância da Educação Ambiental (EA) desenvolvida no meio escolar. 
No Brasil ela é trabalhada nas escolas principalmente por meio de projetos. Um 
modo de se trabalhar projeto de EA nas escolas é por meio da implantação espaços 
verdes como hortas, viveiros e jardins. Com o objetivo de contribuir com a 
implantação de futuros espaços verdes foi feita e documentada implantação de uma 
horta escolar e de um viveiro educador de plantas nativas da Caatinga na Escola 
Municipal Maria de Lourdes de Lima, em São Gonçalo do Amarante (RN). Os 
resultados demonstram que mesmo mediante desafios, projetos como o nosso 
podem ser replicados em qualquer escola e trazem um resultado recompensador 
nos campos pedagógico, social, ambiental e da saúde. 

Palavras-chaves: viveiro educador; horta escolar; projetos. 

 

ABSTRACT 

 

It is remarkable the importance of environmental education (EA) developed in the 
school. In Brazil it is crafted in schools primarily through projects. One way to work 
EA project at schools is by deploying green spaces such as gardens, nurseries and 
gardens. With the aim of contributing to the implementation of future green spaces 
was made and documented implementation of a school garden and a nursery 
educator of native plants of the Caatinga in Escola Municipal Maria de Lourdes de 
Lima, in São Gonçalo do Amarante (RN). The results demonstrate that even through 
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challenges, as our projects can be replicated in any school and bring a rewarding 
result in educational fields, social, environmental and health.  

Keywords: nursery educator; school garden; projects. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade, de maneira geral, busca uma transição entre o atual sistema 

vigente para um sistema pautado na racionalidade sustentável, fortalecendo a 

Educação Ambiental (EA) como meio para a construção de uma nova relação entre 

sociedade e ambiente (GONZALEZ; TOZONI-REIS; DINIZ, 2007). 

Trabalhar a Educação Ambiental é uma necessidade vital do sistema 

educacional para uma formação plena dos discentes. Tendo em vista a crise 

ambiental pela qual passamos e que afeta o modo de vida de todos no planeta é 

urgente que as escolas (enquanto espaço formativo e construtor de cidadania) 

apresentem meios para desenvolver a EA em seu âmbito, devido a seu 

incontestável poder transformador (LOUREIRO, 2012). Pois, “a escola é a instituição 

responsável pela formação integral dos seres humanos, onde se desenvolvem as 

ações necessárias para tornar as pessoas autônomas, críticas e aptas na tomada de 

decisões frente a questões de âmbito social e ambiental” (ARRUDA et al., 2015). 

Assim, é notável a importância da EA desenvolvida no meio escolar.  

No Brasil, há três modalidades básicas da EA desenvolvidas nas escolas do 

Brasil, são elas; projetos, disciplinas especiais e a inserção das temáticas 

ambientais nas disciplinas, especialmente, como tema transversal. Nas escolas do 

Brasil a EA é trabalhada principalmente por meio de projetos (TRAJBER; 

MENDONÇA, 2006; CASTRO, 2008; ASSMANN, CECCON, 2015). 

 Um modo de se trabalhar projeto de EA nas escolas é por meio da 

implantação espaços verdes como hortas, viveiros e jardins. Uma das maiores 

vantagens é o contato direto com as plantas e com o que se deve preservar.  

O viveiro florestal com finalidades educacionais é chamado de viveiro 

educador, e para Lemos e Maranhão (2008) o que diferencia um do outro é a 

intenção de utilizar o segundo como espaço de aprendizagem, orientado por 

elementos e procedimentos pedagógicos destinados a formação das pessoas que 
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com ele interagem.  E as hortas, de acordo com Santos e Goulart (2014), são 

potenciais palcos para ações de educação ambiental e nelas, os ciclos vitais da 

natureza são vivenciados, bem como a interligação entre todos os seus elementos. 

Nesses espaços há a oportunidade de desenvolver ações sociais atuantes, como a 

doação de mudas e a incrementação da merenda escolar. 

Com o objetivo de contribuir com a implantação de futuros espaços verde nas 

escolas, enquanto estratégias para desenvolvimento de ações de Educação 

Ambiental, foi feita e documentada a implantação de uma horta escolar e de um 

viveiro educador de plantas nativas da Caatinga na Escola Municipal Maria de 

Lourdes de Lima, em São Gonçalo do Amarante (RN).  

 

 METODOLOGIA 

 

Procurando atingir o objetivo proposto em nossa pesquisa, um espaço verde 

composto por uma horta escolar e um viveiro educador de plantas nativas do bioma 

Caatinga foi construído e está sendo implementado na Escola Municipal Maria de 

Lourdes de Lima, sendo utilizado como ferramenta de ação de práticas da Educação 

Ambiental por meio de projeto da disciplina de Ciências. Esclarecendo que no viveiro 

serão plantadas espécies nativas da caatinga por ser uma das vegetações 

presentes no município de São Gonçalo do Amarante (RN) e ser muito 

negligenciada ou desconhecida na região. 

De início, o corpo administrativo da escola foi procurado para serem 

esclarecidos e sensibilizados quanto ao projeto, que recebeu o nome de “Quanto 

mais verde, melhor”. Os demais funcionários também foram informados e por meio 

de reunião e conversas informais. Alguns funcionários de serviços gerais da escola 

se disponibilizaram para realizarem os cuidados do espaço verde, quando 

necessário. Nesta parte, foi entregue o plano de ação a direção da escola e 

explicada cada etapa ser desenvolvida.  

Deve-se ressaltar que a ideia inicial era trabalhar apenas com o viveiro 

educador. Porém, logo de início o projeto teve de ser ampliado, pois a Secretaria 

Municipal de Educação enviou um projeto de construção de uma horta escolar a ser 

desenvolvido pela professora de Ciências na escola. Todavia, foi elaborado um novo 
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projeto no qual uniu-se a ideia inicial do construção do viveiro educador e o projeto 

de construção da horta escolar.   

Depois desse início de reformulação de projeto e apresentação aos 

funcionários da escola, a mobilização dos alunos foi a etapa seguinte. Foram 

mobilizados os alunos de uma turma do sétimo ano do turno matutino. A escolha 

dessa turma se deve ao fato de que nessa série é recomendado pelos PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) de Ciências que se trabalhe sobre os seres 

vivos e a diversidade biológica, sendo abordados os temas ligados a cobertura 

vegetal e os diversos biomas. É necessário apenas esclarecer que poderia ser 

objeto da investigação qualquer outra turma, pois os a temática da EA abordada 

abrangente na área do ensino. 

A turma do 7º ano “B” estava composta por trinta e quatro alunos (com 

matrícula inicial de quarenta e um estudantes), sendo quatorze do sexo feminino e 

vinte do sexo masculino. Todos eles eram residentes dos bairros Jardins ou Guajirú 

(São Gonçalo do Amarante/ RN), que são bairros vizinhos. O tempo em que 

estudaram na escola varia de dois meses a sete anos. Há doze alunos que estão 

fora da faixa etária do 7º ano, ou seja, possuem idades iguais ou superiores a treze 

anos e apenas cinco alunos possuem a idade de doze anos, correspondente a idade 

certa para o ano de ensino. Estes alunos cumpriram etapas do projeto executando 

atividades planejadas de prática de cultivo, cuidados com o solo, germinação, 

manejo de mudas.  

Tudo foi documentado possuindo como principal objetivo relatar a experiência 

que possa servir de modelo para se trabalhar com a EA de uma forma ativa e 

dinâmica com a comunidade escolar, levando em conta o contexto ambiental no qual 

a escola se insere. 

A coleta de dados empíricos foi realizada por meio de questionários e da 

observação direta. Além disso, todas as ações e aulas foram registradas por meio 

de um “diário de bordo”, de gravações de áudio e por fotografias.   

Essa investigação teve a pesquisadora como participante, atuando como 

professora de Ciências na Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima desde março 

de 2012. Além disso, ela é residente do bairro onde se localiza esta escola, sendo 

conhecedora do cotidiano local e dos problemas que afetam esse lugar. Para 
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Oliveira (2010) na pesquisa qualitativa o pesquisador é o primeiro instrumento da 

investigação e geralmente este faz parte do grupo a ser pesquisado. Quando o 

pesquisador entra em campo para pesquisar ele traz consigo toda uma bagagem 

intelectual e experiência de vida. 

Outro instrumento utilizado foi um questionário, que consideramos aqui, como 

nossa principal forma de coleta de dados referentes à percepção ambiental da 

amostra de alunos estudada. De acordo com Freitas e colaboradores (2009) “As 

pesquisas em percepção ambiental que enfatizam a análise qualitativa dos dados 

tendem a utilizar o questionário semiestruturado ou misto para realizar a coleta de 

dados” (FREITAS et al., 2009).  

 Sendo observação e a entrevista os instrumentos mais utilizados em 

pesquisa qualitativa, bem como o questionário. A observação é o instrumento que 

mais fornece detalhes ao pesquisador, por basear-se na descrição e para tanto 

utilizar-se de todos os cinco sentidos humanos. (OLIVEIRA, 2010). Ela se concretiza 

com um planejamento correto do trabalho e preparação prévia do 

pesquisador/observador (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

O trabalho com projetos foi adotado como metodologia principal para o 

desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem, tendo em vista que esta 

constitui uma das três principais formas em que a educação ambiental é abordada 

nas escolas da educação básica do Brasil (TRAJBER; MENDONÇA, 2006).  

Adiante, o projeto foi desenvolvido seguindo três etapas. Estas foram 

executadas de obedecendo o cronograma planejado em acordo com o calendário 

letivo da escola. As etapas começaram a ser executadas no quarto bimestre de 

2015, iniciado em 5 de outubro. Quanto à culminância desse projeto, ficou planejada 

para o período entre o final de novembro e o início de dezembro, conforme a 

viabilidade das mudas para doação. Possivelmente, a colheita dos frutos e partes 

vegetais da horta para a preparação da merenda escolar será feita no início de 

2016. 

Na primeira etapa foi realizada uma conversa, durante os quinze minutos 

iniciais da aula de Ciências, com os alunos para propor trabalhar com o viveiro e a 

horta durante o final do ano escolar. Na aula seguinte foi possível discutir a atual 

situação ambiental da comunidade, em especial da própria escola e foi proposta 
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uma produção textual individual sobre como os alunos veem o bairro onde moram, a 

fim de identificar se os mesmos tem consciência dos problemas que permeiam este 

local. Essa produção textual foi destinada a ser feita em casa. Em seguida, foram 

formados seis grupos de quatro a cinco componentes, que deveriam trabalhar juntos 

até o fim do ano. Foi pedido para que se voluntariassem alguns alunos a ficarem na 

escola depois das aulas para realização das medições local escolhido para a 

construção do viveiro e da horta.  Para podermos discutir se será viável ou não o 

número de canteiros e quais materiais utilizar para a construção dos mesmos. 

Na segunda etapa os alunos foram orientados a realizarem uma pesquisa, 

com a finalidade de elaborar uma lista com seis espécies de vegetais: três para 

horta e três para o viveiro. Para isso eles obtiveram informações sobre o tempo de 

germinação, quebra de dormência da semente, tempo para frutificação, importância 

ecológica (para as espécies do viveiro) e nutritiva (para as espécies da horta). Essas 

informações foram discutidas em sala de aula e serviram para escolha das espécies 

do viveiro e da horta, de acordo com a possibilidade de obtenção de cada uma 

delas. Depois de escolhidas, os grupos se responsabilizaram pelas sementes dos 

vegetais da horta. Quanto às sementes das espécies do viveiro, ficaram sob a 

responsabilidade da professora. Assim, foram colhidas e selecionadas espécies 

nativas da caatinga, de fácil germinação, como o angico, a catingueira (espécie 

ameaçada de extinção), ipê amarelo, o cajueiro e o jucá.  

Na terceira etapa se deu a construção das estruturas e plantio de espécies 

vegetais. Toda a turma trabalhou nessa etapa. Depois, para as atividades de 

manutenção dos espaços educadores (viveiro e horta), que incluem a aragem, a 

irrigação e controle (biológico) de pragas houve um rodízio destes alunos. Na aula 

seguinte a atividade de plantio os grupos foram orientados a produzirem pirâmides 

alimentares em cartazes, que seriam expostos para toda a escola, a fim de 

incentivar a comunidade escolar a ter hábitos alimentares saudáveis e se 

conscientizarem da importância do espaço verde recém-construído. 

A culminância se deu com a doação das mudas para comunidade escolar, 

numa ação de incentivo a arborização local e preservação da caatinga, e com uma 

exposição de cartazes, sobre pirâmide alimentar e uma alimentação saudável, 

realizada no refeitório. Esta exposição terá como público alvo a comunidade escolar. 

Serão expostos as atividades desenvolvidas e registradas nas etapas de 
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desenvolvimento do projeto e seus resultados. Também foi aplicado um pequeno 

questionário sobre a visão que eles têm da escola e do atual estado dela e sobre o 

ambiente no qual ela se situa. Do mesmo modo, sobre a importância que eles 

atribuem aos vegetais, em linhas gerais, e às plantas nativas da caatinga. 

Quanto à avaliação, os alunos foram avaliados continuamente na medida em 

que desenvolveram as etapas. Todavia, também receberam notas pelas atividades 

devidamente executadas. Essas notas foram parte da média bimestral, referentes ao 

4º bimestre na disciplina de Ciências. O projeto foi avaliado por meio da análise da 

produção textual e dos materiais como os cartazes, fichas das plantas e respostas 

do questionário. Assim como, pelo interesse e participação no processo, no decorrer 

das etapas cumpridas. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

Com a sensibilização inicial do projeto, a direção e os docentes, manifestaram 

aceitação com as atividades planejadas para este. Contudo, não houve efetiva 

participação dos demais docentes no desenvolver das atividades. Um dos pontos 

que contribuíram para isso foi o tempo, que mostrou-se insuficiente para que todos 

pudessem cumprir com as atividades planejadas para o quarto bimestre e se 

envolver com o projeto. Outro fator, é que boa parte deles não possui formação que 

envolve a área ambiental. Assim, atribuem esse conhecimento àqueles docentes 

formados em Geografia e Ciências Biológicas. Isso corrobora com o descrito por 

Guimarães e colaboradores, quanto a essas dificuldades iniciais: 

Ressalta-se que muitos professores desenvolvem na escola suas 
atribuições disciplinares e resistem às alterações sugeridas pelos 
documentos orientadores para a perspectiva interdisciplinar, continuando 
com programas estanques, enrijecidos, sem disposição de tempo para 
contribuir com o professor a quem coube o desenvolvimento dos projetos 
ambientais. Tal situação pode explicar as lamentações sobre a falta de 
apoio dos colegas e da administração escolar e a pouca valorização 
profissional, o que acaba por culminar no esvaziamento de um enfoque que 
poderia ser bem mais abrangente e profícuo (GUIMARÃES et al, 2012, 
p.82). 
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Narcizo (2009) já sinalizava que essa era uma grande dificuldade no 

desenvolvimento de trabalhos de EA, que devem ser essencialmente 

interdisciplinares. 

Ao passo que se deu o contato com os alunos durante a conversação da 

etapa inicial e alguns pontos foram abordados prioritariamente, como o local onde 

seria construído o espaço verde (viveiro e horta) e o que seria efetivamente um 

viveiro educador. Assim, a professora fez uma breve explicação sobre o viveiro. 

Seguindo com uma sugestão do local de construção do espaço verde. De acordo 

com ela, este deveria ser construído no espaço depois da quadra poliesportiva por 

ser um espaço bem delimitado e cercado. Contudo, essa sugestão não foi aceita por 

todos, sob a alegação de que as plantas poderiam ser prejudicadas com os jogos na 

quadra. Estes alunos sugeriram outro local, uma grande área não construída que 

fica no lado do bloco da administração e do refeitório da escola, cujo acesso de 

estudantes não ocorre, por ser um local que não contém atrativos para eles. A 

sugestão dos alunos foi aceita por todos, com alguma resistência da própria 

professora, pois a área conta com grande exposição à luz solar, o que dificultaria a 

germinação e desenvolvimento de algumas espécies. 

Para Oliveira (2006) a importância ao abordar o trabalho com projetos na 

construção do conhecimento escolar, está no que essa metodologia valoriza uma 

prática pedagógica que estimula a iniciativa dos alunos através da pesquisa, além 

disso, desenvolve o respeito às diferenças devido à necessidade do trabalho em 

equipe, incentiva o desenvolvimento do saber ouvir e expressar-se, o falar em 

público e o pensamento crítico autônomo. Nessa primeira etapa, assim como nas 

demais, foram constatadas essas características. Esse foi um claro exemplo da 

flexibilidade do trabalho com projetos, que permite planejar e reajustar as ações de 

acordo com as necessidades. 

As informações sobre as espécies vegetais pesquisadas na segunda etapa 

foram utilizadas para construir fichas com o perfil de cada uma destas espécies. 

Estas fichas foram reunidas em forma de livreto e deixadas sob a responsabilidade 

de uma aluna, para que os outros alunos pudessem sempre consultar o material, 

caso surgisse alguma dúvida ou curiosidade. A escolha das espécies se deu 

concomitantemente a elaboração das fichas. Os alunos ponderaram junto com a 

professora quais as espécies que cada grupo poderia trazer. Foi decidido, em 
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conjunto, que os alunos levariam as espécies para o plantio da horta. Cada grupo 

decidiu o que poderia levar. Enquanto, foi combinado que as sementes das plantas 

do viveiro seriam encargo da professora, devido a maior dificuldade de obter e 

identificar corretamente as sementes das espécies nativas da caatinga. Daí a 

importância das atividades grupais, mostrando uma responsabilidade compartilhada 

entre professora e alunos. Uma das implicações do exercício da cidadania é 

participar interferindo criativamente na construção da sociedade, e também na 

noção de liberdade e de responsabilidade compartilhadas (BARBOSA; JÓFILI, 

2004).  

Na aula prática da terceira etapa, em que se realizou o plantio das espécies 

da horta e do viveiro no futuro espaço verde, se deu no dia 04 de novembro de 

2015, no 4º e 5º horários de aulas. As atividades foram divididas entre os grupos, 

para que todos pudessem participar igualmente estão descritas na tabela 1. Os 

grupos formados trouxeram sementes, adubo e ferramentas. Todas as atividades 

foram desenvolvidas sob a orientação da professora, com prévia explicação do 

passo a passo de cada atividade ou função. A figura 1 mostra os alunos durante a 

aula de plantio e confecção de cartazes. 

 

Figura 1: Alunos desenvolvendo algumas atividades 
previstas no projeto “Quanto mais verde, melhor”. 

Os cartazes produzidos com as pirâmides alimentares em sala de aula 

expuseram bons exemplos de alimentação saudável e segurança alimentar, 

proporcionados pela horta escolar. Houve alguma competitividade pela produção da 

melhor pirâmide, os resultados foram surpreendentes na qualidade das imagens. 

Além das ilustrações dos grupos alimentares os alunos trouxeram informações 

importantes sobre a importância e indicação de consumo de cada grupo de alimento. 
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Este trabalho ficou exposto no refeitório para a consulta dos demais alunos da 

escola. 

ATIVIDADES 

Confecção das plaquetas de identificação e preparo dos copinhos 
descartáveis 

Preparação do solo  

Separação das sementes e encher os copinhos com o solo 

Semeadura 

Arrumação dos canteiros e identificação das espécies 

Regar os canteiros 

Tabela 2: Atividades realizadas por grupos na aula de plantio das espécies vegetais. 

Os alunos mostraram iniciativa, como por exemplo, trouxeram, sem a 

professora solicitar, as várias ferramentas para o trabalho; dois alunos contribuíram 

com conhecimentos sobre a qualidade do solo; notaram problemas ambientais e 

propuseram soluções, sem a interferência da professora. Isso pode também ser 

verificado através das respostas dos questionários. O trabalho em equipe uniu a 

turma em torno dos problemas e juntos buscaram as soluções. Quando durante a 

aula expositiva a professora pergunta o que foi positivo no projeto e uma das 

respostas foi que “todos puderam fazer juntos” e isso mostra a união entre os grupos 

e a cooperação geral da turma. Assim, por meio da educação ambiental tem-se o 

desenvolvimento de uma conscientização focada no interesse do aluno pela 

preservação e construído de forma coletiva (CUBA, 2010). 

Foram doadas aos alunos, pais de alunos, professores e demais funcionários 

trinta e duas plantas: vinte e cinco angicos, cinco catingueiras e dois ipês amarelos, 

que estavam em tamanho considerado adequado para a doação e transplante de 

muda. Essa doação ocorreu durante a culminância do projeto, onde a comunidade 

escolar pode verificar as informações colhidas pelos alunos e as atividades que eles 

desenvolveram. A figura 2 mostra algumas das plantas do viveiro educador que 

foram disponibilizadas para a doação, assim como algumas plantas da horta em seu 

crescimento. 

Todo projeto se depara com dificuldades, superáveis ou não (MOURA; 

BARBOSA, 2013). Portanto, ao longo do ano letivo ocorreram muitos problemas 

decorrentes da falta de professores, ampliação da escola (que interditou metade das 
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salas de aulas) e greve dos professores. Para exemplificar, as turmas do sétimo ano 

tiveram três professores diferentes de matemática; muitos períodos sem aulas 

devido à falta de professores e ampliação da escola, culminado em horários de aula 

ociosos. Assim, uma das consequências foi a inviabilidades, devido ao tempo, de 

cumprir com a proposta original do cronograma do projeto.  

 

 

Figura 2: Espaço verde. A-B: parte das plantas da horta; C-D: 
plantas do viveiro educador. 

 

Ao fim das atividades do ano letivo, um questionário foi respondido pela turma 

no dia 02 de dezembro, durante a aplicação das avaliações escritas bimestrais de 

matemática e artes. Foi reservado um tempo no horário da turma para a aplicação 

desse questionário. O professor de matemática ficou responsável pela entrega e 

recolhimento dos questionários, tendo em vista que a professora de ciências estava 

responsável por outra turma no mesmo horário de aula. Os alunos foram 

esclarecidos que não teriam nota ao responderem e que os mesmos deveriam dar 

respostas sinceras, que representassem seu real pensamento sobre cada tema 

abordado.   

Ao verificar as respostas nos questionários, elas revelaram que o nível de 

interesse dos alunos pelos assuntos relacionados ao meio ambiente é alto (figura 3), 

pois dezenove alunos responderam ter muito interesse e outros quatorze 

responderam que estavam razoavelmente interessados por esses assuntos. As 

atividades desenvolvidas despertaram a satisfação dos alunos, que foi observada 

durante as aulas e nas respostas do questionário. Pois, 28 alunos responderam que 
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estavam muito satisfeitos com o desenvolvimento dessas atividades e outros 5 

responderam estar razoavelmente satisfeitos. Além disso, o sentimento de 

responsabilidade pelo espaço verde e execução do projeto foi predominante. Tudo 

isso mostra que “o simples ato de plantar e cuidar do que foi plantado, atrelado à 

processos educativos, desde que devidamente conduzidos, pode despertar 

sentimentos de solidariedade, ética, coletividade e responsabilidade socioambiental” 

(LEMOS; MARANHÃO, 2008). 

Para compreender se eles eram capazes de reconhecer uma atividade de 

Educação Ambiental, foi perguntado se na escola onde eles estudavam havia 

alguma ação de Educação Ambiental. Vale mencionar que em nenhum momento 

durante o ano letivo a professora citou ou conceituou a Educação Ambiental para os 

alunos. As respostas obtidas revelam que 31 alunos assinalaram que há uma ação 

de educação ambiental na escola, e reconheceram o viveiro e a horta como ações 

pertinentes a essa área. Também houve menção a coleta de lixo e a economia de 

energia. 

 

Figura 3: Nível de interesse, satisfação e responsabilidade quanto à 
construção e cuidado do espaço verde (horta e viveiro). 

 

 Sinalizaram que o projeto da horta e viveiro trouxe, predominantemente, 

benefício, que foram: a produção da alimentação (para a merenda escolar) e a 

melhoria do meio ambiente (arborização, produção de oxigênio, usos medicinais das 

plantas do viveiro). Houve outros benefícios citados com menor frequência, como: 

aprender a plantar; compreender o conteúdo sobre o reino das plantas; cooperação 

entre os alunos. “O que transforma uma estrutura simples, utilizada cotidianamente 



206 
 

 

de forma despercebida, em uma estrutura cheia de significados e aprendizados, é a 

qualidade das relações que se mantém com ela e dentro dela” (LEMOS; 

MARANHÃO, 2008). 

Para Lemos e Maranhão (2008) espaços como os viveiros passam a ter sua 

dimensão educadora exercida nesse movimento de construção coletiva, em que as 

diversas possibilidades de abordagem e aprendizagem são exploradas e 

organizadas com o intuito de despertar o espírito crítico. Algumas atitudes 

manifestaram uma sutil transformação no modo de como eles enxergavam os 

problemas da escola e indicaram esse espírito crítico.  No questionário eles fizeram 

algumas sugestões, das quais destacam-se: aumentar a horta e o viveiro; colocar 

um portão ou cercado, protegendo o local; incluir as outras turmas no projeto (para 

zelarem da estrutura da horta e viveiro); aumentar a responsabilidade dos alunos em 

cuidar do local. São todas essas, sugestões referentes à estrutura e aos cuidados 

desse local. Os alunos recolheram todo o lixo produzido por eles durante as 

atividades e propuseram e realizaram o reaproveitamento da água que estava sendo 

desperdiçada pelo bebedouro quebrado da escola.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados demonstram que mesmo mediante desafios, projetos como o 

nosso podem ser replicados em qualquer escola e trazem um resultado 

recompensador nos campos pedagógico, social, ambiental e da saúde. Pois não 

necessitam de grandes espaços ou dispendiosos recursos financeiros.  

Os alunos ficaram entusiasmados com o projeto, especialmente por ser algo 

que apenas a turma deles ira realizar na escola. Porém, até mesmo os alunos de 

outras turmas mostraram interesse em participar cuidando da estrutura ou dando 

sugestões quanto às espécies que poderiam ser plantadas.  

As plantas da horta eram mais familiares aos alunos, por estarem mais 

presentes no seu cotidiano. Por isso, a grande maioria deles mostrou 

desconhecimento das espécies nativas da Caatinga, com exceção de dois alunos 

que já residiram em cidades do interior, onde a Caatinga é dominante. Assim, o 
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viveiro contribuiu para o contato com espécies arbórea da Caatinga e para que os 

alunos conhecessem sua importância no ambiente. 
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RESUMO: No nível básico de ensino, os conteúdos de Botânica são vistos de maneira 

rápida, superficial e de forma mecânica, sem mostrar a real importância e proximidade com o 

contexto em que os alunos estão inseridos. Esta pesquisa foi realizada com uma turma do 7º 

ano do ensino fundamental, durante aulas de Ciências. No primeiro momento foram 

lecionadas aulas teóricas. Em seguida, os alunos efetuaram uma pesquisa e uma prática de 

construção do espaço verde na escola. Os resultados mostraram que as atividades 

desenvolvidas durante as três fases da proposta de ensino de Botânica despertaram o interesse 

dos alunos, levando-os a relacionarem os conteúdos com situações cotidianas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Ciências, Botânica, Espaço Verde, Educação Ambiental. 

 

OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa é o desenvolvimento e análise de uma proposta de 

ensino que utiliza um espaço verde como recurso para o ensino de Botânica na disciplina de 

Ciências no 7º ano do Ensino Fundamental. 
 

 

 

MARCO TEÓRICO  

O ensino de Ciências nos anos finais do ensino fundamental oferece conteúdos dos quais 

os alunos apresentam grandes dificuldades na aprendizagem (Fialho, 2013). Os referentes ao 

ensino de Botânica merecem certo destaque, pois deparam-se com muitos obstáculos. Por 

muitas vezes, os conteúdos de Botânica são considerados enfadonhos e difíceis, por 

apresentarem aos alunos um extenso e complexo vocabulário de conceitos científicos. Assim, 

eles são vistos de maneira rápida, superficial e de forma mecânica, sem mostrar a real 

importância e proximidade do contexto em que os alunos estão inseridos (Empinotti et al., 

2014; Silva et al., 2014). 

Várias são as dificuldades encontradas ao se estudar os vegetais, e todas elas levam à 

questão metodológica como sendo central no processo de ensino e aprendizagem deste tema. 

Quando não adequada, pode comprometer o entendimento do que se quer ensinar. (Silva, 

2008). 
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Apontando para uma estratégia metodológica em seu trabalho, Silva et al. (2015) 

concluíram que “o ensino de ciências pode ser melhorado a partir de iniciativas simples, como 

realização de aula prática dentro da sala ou usando os espaços verdes da escola”. 

O que se procura nesta pesquisa é verificar uma estratégia didática adequada para o ensino 

de Botânica, através de atividades educativas realizadas em sala de aula e em um espaço 

verde na escola. Assim, buscamos o desenvolvimento das aulas de Ciências como uma 

metodologia que auxilie na aprendizagem dos conhecimentos científicos, principalmente 

aqueles relacionados à importância das plantas.  
 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada durante aulas de Ciências com 46 alunos de uma turma do 7
o
 ano 

do ensino fundamental, com idades entre 11 e 14 anos. A escola é pública e localizada no 

município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Rio Grande do Norte (nordeste do 

Brasil). Foram desenvolvidas aulas teóricas seguidas por uma aula prática de construção do 

espaço verde. Desenvolveram-se os seguintes temas da Botânica: diversidade dos grupos 

vegetais, importância das plantas e adaptações das plantas ao ambiente. Essa investigação 

teve uma das pesquisadoras como participante, atuando como professora de Ciências na 

escola onde foram executadas as atividades.  

Durante o 2
o
 bimestre de 2016, foram desenvolvidas três fases (tabela 1), que totalizaram 8 

horas aulas de Ciências ministradas. 

Na primeira fase, foi realizada uma aula expositiva dialogada, onde houve conversas entre 

a professora e os alunos para apresentar a proposta a ser trabalhada no bimestre. Ainda 

durante essa aula foi aplicada a primeira tarefa, na qual professora instruiu os alunos a 

organizarem-se em grupos. De acordo com orientações estruturadas no quadro da sala, eles 

teriam que pensar e decidir, em conjunto, um local adequado para a implantação do espaço 

verde. Eles deveriam exemplificar cinco plantas para plantar na horta e cinco espécies nativas 

da Caatinga que poderiam ser plantadas no viveiro, para posteriormente serem doadas na 

comunidade. Foram formados oito grupos. A finalização dessa fase ocorreu na aula seguinte, 

onde a professora apresentou os dados organizados das informações obtidas por meio das 

respostas da primeira tarefa. Neste momento foi decidido o local e as espécies a serem 

plantadas e, por meio de aula expositiva dialogada, foram debatidas a composição vegetal no 

bairro da escola, sua importância e suas características. 

Na segunda fase, cada grupo foi orientado a realizar uma pesquisa sobre seis espécies 

diferentes vegetais: três para horta e três para o viveiro. Eles obtiveram informações botânicas 

sobre o tempo de germinação, quebra de dormência da semente, tempo para frutificação, 

importância ecológica e nutritiva.  

Na terceira fase, houve uma aula prática com a construção das estruturas e plantio das 

espécies vegetais. As avaliações ocorreram continuamente, na medida em que os alunos 

desenvolveram as atividades propostas. A proposta de ensino aqui apresentada foi avaliada 

por meio da análise da produção dos materiais, como as fichas das plantas e respostas do 

questionário. Também observamos o interesse e participação no processo, no decorrer das 

fases.  

 
Tabela 3. Descrição das atividades desenvolvidas em cada fase da proposta de ensino de Botânica 

FASE 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
OBJETIVOS CONTEÚDOS DURAÇÃO 

1 

Aulas expositivas 

dialogadas / Primeira 

tarefa 

Escolher um local adequado para a 

implantação do espaço verde.  

Verificar o conhecimento sobre espécies 

nativas da Caatinga. 

Caracterização 

fitogeográfica do bioma 

Caatinga. 
2 aulas 

2 
Aulas expositivas 

dialogadas / 

Compreender as características e 

diversidade dos representantes do reino 

Características gerais do 

reino Plantae. 
4 aulas 
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Questionário / 

Pesquisa 

Plantae. 

Coletar e discutir informações botânicas.  

Conhecer os ciclos reprodutivos dos 

principais grupos do reino Plantae. 

Diversidade dos grupos 

vegetais. 

Ciclos reprodutivos 

Importância das plantas.  

3 
Construção do espaço 

verde 

Aplicar os conceitos e conhecimentos de 

botânica.  

Respeitar as diversas formas 

de vida. 

Plantio e cuidados com o 

solo. 

2 aulas 

 

RESULTADOS 

Durante a fase 1, na primeira aula, os alunos discutiram e responderam sem dificuldades as 

duas primeiras questões da primeira tarefa. Essas questões solicitavam que fossem feitas 

sugestões sobre o local de construção e os exemplos de plantas de uma horta. Porém, as 

dúvidas surgiram quando eles tiveram que exemplificar as cinco espécies nativas do bioma 

Caatinga, pedidas na terceira questão. O principal entrave era o fato de que eles não 

conheciam bem exemplos dessas espécies. Percebendo a dificuldade dos alunos, a professora 

formulou e lançou questionamentos sobre o que os mesmos sabiam sobre esse bioma.  

Esses resultados demonstram a falta de contextualização dos conteúdos e a importância de 

buscar estratégias para facilitar a aprendizagem. Em trabalhos anteriores como o de Melo et 

al. (2012) foi discutida a importância dessas estratégias no ensino de Botânica. Em sua 

pesquisa, Melo et al. (2012) desenvolveram um estudo com alunos do 7° ano do ensino 

fundamental, onde utilizou-se de um levantamento bibliográfico correlato ao tema em 

discussão, bem como aplicação de questionários a uma amostra de 57 estudantes. Seus 

resultados revelaram que apesar da maioria possuir alguma afinidade com o conteúdo de 

Botânica, 59% dos estudantes apresentou alguma dificuldade em aprendê-lo, e ainda 64% não 

souberam descrever a importância das plantas para o seu cotidiano.  

Silva et al. (2014), também identificam que o ensino de Botânica apresenta conteúdos que 

são vistos de maneira rápida e superficial distantes do contexto em que os alunos estão 

inseridos (Silva et al., 2014). Esse é um dos fatores que contribuem para o baixo interesse dos 

discentes. Mas, considerar o contexto no qual os alunos estão inseridos para ensinar um 

conteúdo torna o conhecimento expressivo para eles e leva à promoção da aprendizagem. 

Tendo em vista esse contexto, a professora explicou que o município de São Gonçalo do 

Amarante possuía áreas de Caatinga, e que na área do bairro local ainda havia poucos 

exemplos de plantas nativas desse bioma.  

Na aula seguinte, prosseguiu-se com os passos da proposta de ensino, através da análise da 

primeira tarefa. Essa análise revelou que os alunos possuem pouco conhecimento sobre as 

espécies vegetais arbóreas da Caatinga, como já foi destacado. Por outro lado, eles 

demostraram conhecimento consistente, em relação às espécies que podem estar presentes em 

uma horta, com destaque para as hortaliças como o coentro, alface, tomate, cebola e cenoura. 

Como essas espécies estão entre as 50 hortaliças mais comercializadas no país (SEBRAE e 

EMBRAPA, 2010), se justifica o fato deles estarem mais familiarizados com elas.  

Passando para a fase 2, durante a aula teórica na qual foram discutidas as características e 

diversidade dos representantes do reino Plantae, um questionário foi respondido pela turma. 

Ele objetivou o levantamento do perfil dos alunos e da expectativa sobre a construção do 

espaço verde. 

As respostas ao questionário revelaram que o nível de satisfação em trabalhar com as 

atividades no espaço verde é alto. Da amostra, 57% alunos assinalaram estarem muito 

satisfeitos em realizar as atividades da aula prática dessa proposta de ensino, 34% indicaram 

estar razoavelmente satisfeitos, 7% afirmaram estar pouco satisfeitos, e 2% não souberam o 

nível de satisfação. Portanto, mesmo sem conhecer com propriedade as fases da proposta ou 

os seus objetivos, os alunos apresentaram um nível de satisfação ao participarem de uma 

atividade diferente das aulas tradicionais do cotidiano escolar. 
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Sobre as expectativas, 84% dos alunos afirmaram que a construção do espaço verde trará 

benefícios. Dentre eles os mais citados foram aprender a cuidar, proteger ou preservar as 

plantas ou ambiente e melhorar a merenda da escola. Contudo, 2% responderam não saber os 

beneficios, outros 14% não responderam. 

Todos esses resultados revelam que “o simples ato de plantar e o cuidado com o que foi 

plantado, atrelado à processos educativos, desde que devidamente conduzidos, podem 

despertar sentimentos de solidariedade, ética, coletividade e responsabilidade socioambiental” 

(Lemos e Maranhão, 2008). Dessa forma compreendeu um recurso satisfatório para o ensino 

de Botânica, o que foi sinalizado pelo fato de que os alunos demostraram algum nível de 

interesse pelos assuntos relacionados ao meio ambiente. Por consequência, isso se mostrou 

positivo para desenvolver esse tipo de proposta de ensino, que atrela valores importantes no 

campo da Educação Ambiental, com grande potencial para conscientização e preservação 

ambiental. Assim: 
Em se tratando da questão da consciência de preservação e conservação ambiental, uma experiência que 

desperte a curiosidade, fortalecendo a iniciativa e suscitando desejos e propósitos, terá maior 

probabilidade de formar cidadãos conscientes em relação ao ambiente natural do que experiências 

baseadas em imposições, automatismos e repetição (Silva, 2008, p. 43). 

As informações sobre as espécies vegetais obtidas através da pesquisa dos alunos foram 

reunidas em um livreto e deixadas sob a responsabilidade da aluna líder da turma, para que os 

demais pudessem sempre consultar o material, caso surgisse alguma dúvida ou curiosidade. 

Elas foram utilizadas durante a atividade prática da construção do espaço verde como guia de 

informações botânicas. 

Na fase 3 ocorreu a aula prática de construção do espaço verde (figura 1), incluindo a 

capinação da área, a confecção de jarros e o plantio das sementes. As atividades foram 

divididas entre os grupos, para que todos pudessem participar igualmente.  

Eles trouxeram sementes, adubo e ferramentas. Todas as atividades foram desenvolvidas 

sob a orientação da professora, com prévia explicação do passo a passo de cada uma e sua 

função. Nessa aula prática os alunos tiveram a oportunidade e a necessidade de aplicar alguns 

dos conceitos e conhecimentos discutidos durante as aulas de Ciências referentes à Botânica, 

sobre plantio, germinação, fotossíntese e diversidade de vegetais.  A figura 2 mostra o espaço 

verde após sua construção. 

 

 
Fig. 1. Alunos realizando atividades referentes à construção do espaço verde. 
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Fig. 2. Parte do espaço verde, dois meses após a sua construção. 

 

O interesse dos alunos por essa fase é um resultado positivo para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Isso consiste em um meio para superar o que para Silva (2008) é o principal 

desafio no ensino de Botânica, que é recuperar o interesse e satisfação ao se estudar seus 

conteúdos. Na visão dessa autora (Silva, 2008), a satisfação parece ser percebida ao se levar 

os alunos ao ambiente natural e permitir que eles experimentem, formulem hipóteses a partir 

da prática. Os resultados alcançados, demostram que a fase 3 acaba por propiciar esse contato 

tão importante, rodeado de significados para o aluno.  

 

CONCLUSÕES 

A análise da produção escrita dos materiais como as fichas das plantas, respostas ao 

questionário e dos relatos durante as aulas, exprimem que os alunos conseguiram 

compreender a importância das plantas. O interesse se refletiu na participação em cada 

atividade, no decorrer das fases cumpridas, o que demonstrou que as atividades desenvolvidas 

durante as três fases da proposta de ensino de Botânica levaram os alunos a relacionarem os 

conteúdos com situações cotidianas, envolvendo-os em atividades práticas ligadas ao seu dia-

a-dia, mostrando que a ciência Botânica é facilmente encontrada em várias situações e lugares 

ao seu redor (Empinotti et al., 2014).  

Essa proposta de ensino influenciou a prática profissional da pesquisadora participante, ao 

reconhecer que apenas a construção do espaço verde não promove aprendizagem dos alunos, 

e sim o desenvolvimento das atividades junto com essa construção. 
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