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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar os limites e possibilidades para 

ensinar interações ecológicas utilizando uma horta escolar. A pesquisa é 

qualitativa e interventiva, a qual utilizou-se de uma sequência didática, 

envolvendo 30 horas aula, referentes ao conteúdo de ecologia com enfoque nas 

interações ecológicas. Participaram da pesquisa o professor orientador, a 

professora regente da disciplina Ciências e 30 alunos de uma turma do 6º ano do 

Ensino Fundamental, em uma Escola Pública, no Município de Itabuna, BA. A 

sequência didática foi aplicada em dez encontros, de 04/09/2017 à 08/11/2017. 

Para a coleta de dados utilizamos fotografias, filmagens; questionários, 

entrevistas semiestruturadas; áudios e atividades desenvolvidas pelos alunos. A 

análise de conteúdos utilizada foi a de Laurence Bardin. As conclusões da 

pesquisa, sinalizaram que os alunos partiram de ideias e conhecimentos 

fragmentados para outros mais elaborados, que houve mobilização dos 

conceitos. Propomos que essas aprendizagens possibilitaram a formação de 

conhecimentos mais duradouros, pois os alunos interagiram, participaram e 

criaram seus próprios conceitos a respeito das interações ecológicas, o quanto são 

importantes para o equilíbrio dos ecossistemas e para a conservação das espécies. 

Houve redução na visão antropocêntrica e utilitarista sobre os recursos 

ambientais; percepção do homem enquanto parte do meio ambiente; 

interpretação sobre o funcionamento das cadeias tróficas; que estamos 

interligados, portanto, precisamos respeitar e preservar o ambiente em que 

vivemos; e promover reflexões e discussões que potencializem a aquisição de 

novos conceitos ecológicos. A oralidade desenvolvida pelos alunos, foi relevante 

para a troca de conhecimentos e aprendizagens, entre os participantes da 

pesquisa. A uso de aulas práticas utilizando a horta, possibilitaram a observação, 

o questionamento, a crítica a exposição de ideais, a compreensão das relações 

ecológicas entre os seres vivos e o meio ambiente. As limitações estiveram 

relacionadas a leitura e escrita; vocabulário elementar; escassez de recursos; a 

falta de envolvimento da unidade escolar (direção, coordenação e professores) 

com as atividades e os cuidados com a horta. Em conversas com alguns 

profissionais da escola, a horta deve ser utilizada por programas como o ‘PIBID’ 

e o ‘mais educação.’ 

Palavras chave: Horta escolar, interações ecológicas, ensino, aprendizagem. 
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Abstract The objective of this research was to evaluate the limits and possibilities 

to teach ecological interactions using a school vegetable garden. The research is 

qualitative and interventional, which used a didactic sequence, involving 30 class 

hours, referring to the content of ecology with focus on the ecological 

interactions. Participating in the research were the researcher teacher, the regent  

teacher of Sciences and 30 students of a group of the 6th grade of Elementary 

School, in a Public School, in the Municipality of Itabuna, BA. The didactic 

sequence was applied in ten encounters, from 04/09/2017 to 08/11/2017. For the 

collect we use photographs, filming; questionnaires, semi-structured interviews; 

audios and activities developed by students. The content analysis used was that 

of Laurence Bardin. The conclusions of the research indicated that the students 

started from fragmented ideas and knowledge to more elaborate ones, which 

mobilized the concepts. We propose that these learning made possible the 

formation of more lasting knowledge, since the students interacted, participated 

and created their own concepts regarding the ecological interactions, how 

important they are for the balance of ecosystems and for the conservation of the 

species. There was a reduction in the anthropocentric and utilitarian view on 

environmental resources; perception of man as part of the environment; 

interpretation of the functioning of the food chain; that we are interconnected, 

therefore, we must respect and preserve the environment in which we live; and 

promote reflections and discussions that potentiate the acquisition of new 

ecological concepts. The orality developed by the students was relevant for the 

exchange of knowledge and learning among the participants of the research. The 

use of practical classes using the vegetable garden, made possible the 

observation, the questioning, the criticism the exhibition of ideals, the 

understanding of the ecological relations between living beings and the 

environment. The limitations were related to reading and writing; elementary 

vocabulary; scarcity of resources; the lack of involvement of the school unit 

(direction, coordination and teachers) with activities and care with the garden. In 

conversations with some school professionals, the garden should be used by 

programs such as 'PIBID' and 'Mais Educação.' 

Key words: School vegetable garden, ecological interactions, teaching, learning. 
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INTRODUÇÃO 

  

A crise ambiental no Brasil e no mundo resultam das atividades antrópicas 

relacionadas a produção de alimentos e energia (PIRATELLI e FRANCISCO, 2013)  

e também de limitações no entendimento das questões relacionadas ao meio 

ambiente e culmina com a tomada de decisões que contribuem para o aumento dos 

problemas de ordem ecológica (BARBOSA, 2009; ODUM, 1993; RICKLEFS, 2010; 

SODHI & EHRLICH, 2010).  

Pesquisadores do Brasil e do mundo, constataram em estudos, que as 

atividades humanas provocam perda e fragmentação de habitats, exploração 

excessiva de espécies, alteração e esgotamento do solo e da água, resultando na 

degradação ambiental em escalas massivas ao redor do mundo. Em parte, a escola 

contribui com manutenção desses problemas, ao promover um ensino de ecologia 

aligeirado e descontextualizado (FRACALANZA, 1996). Assim é preciso ensinar os 

conceitos ecológicos, de forma que os alunos percebam a existência de uma 

interdependência entre os seres vivos, vital para sua sobrevivência e manutenção 

da estabilidade dos ecossistemas naturais (PIRATELLI e FRANCISCO, 2013). 

As ações antrópicas, tais como destruição e fragmentação de habitats, 

introdução de espécies alóctones, colheitas excessivas e  poluição, alimentam a atual 

crise de extinção global e alteram ciclos naturais (SALA et al., 2000; PIRATELLI e 

FRANCISCO, 2013), provocando modificações ao mundo natural de maneira 

extensa e profunda com efeitos acelerados, previstos, ao longo das próximas 

décadas (SALA et al., 2000). 

Como a escola traz para si os reflexos da sociedade, os problemas que 

ocorrem fora dela, se refletem em seu interior (CARVALHO et al., 2011). De 

acordo com Oliveira (2013, p. 24) “...a escola é o local de divulgação da cultura 

elaborada, pois embora todo o conhecimento tenha sido produzido de forma 

pública, ela ainda, para o público não especialista, é oficialmente o local onde esse 

conhecimento elaborado é disseminado”. Mas, enquanto a escola não 

compreender que “é necessário interligar aquilo o que o aluno já sabe aos 

conceitos sistematizados cientificamente” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009), 
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continuará contribuindo com a manutenção dessas visões e comportamentos 

inadequados sobre o meio ambiente. 

Desta forma, necessitamos iniciar os estudos ecológicos desde as séries 

iniciais do ensino fundamental, pois quanto mais cedo conhecemos sobre essas 

questões, maiores serão as possibilidades de contribuir com a formação de 

conceitos adequados. Percebemos que ao associar teoria e prática, 

contextualizando os conhecimentos prévios dos alunos, com os conceitos 

ecológicos, acreditamos ser uma maneira de contribuir com a formação de 

conceitos e atitudes (Pozo; Gomes Crespo, 2009). Visto que o ensino de Ciências 

carece de uma visão ecológica pautada em uma prática crítico-reflexiva (GIL-

PEREZ, 2011), em que o conhecimento adquirido pelo professor (teórico-prático) 

possa ser organizado na perspectiva de produzir resultados mais duradouros 

(FREITAS e VILLANI, 2002). 

Em consonância com a Conferência Mundial sobre a Ciência para o século 

XXI (Declaração de Budapeste, 1999), necessita-se de: “...uma formação científica 

que permita as pessoas participarem na tomada de decisões, em assuntos que se 

relacionem com a ciência e a tecnologia. Dessa forma observa-se que esse é um 

componente essencial para uma formação cidadã, mas que baseado na 

compreensão e reflexão dos fatos e considerações éticas, as quais devem fazer-se 

presentes nos currículos escolares. 

Cabe à escola refletir e buscar formas de associar os conhecimentos prévios 

dos alunos, suas vivências, possibilitar o desenvolvimento de novos conceitos e 

ressignificação desses, através de aulas práticas e teóricas. Esses conceitos devem 

estar associados ao contexto histórico em que foram desenvolvidos, analisados e 

refletidos para que dessa forma promovam a curiosidade, o interesse e a 

compreensão dos fatos (BACHELARD, 1996). 

Propomos trabalhar com a horta escolar para associar as aulas teóricas com 

as aulas práticas, contemplar o que foi proposto por Bachelard no tópico anterior. 

De acordo com os autores Amaral (2009), Arenhaldt (2012), Barros (2012), 

Bernardon (2015), Bertolotto (2015), Comelli (2015), Filho (2016), Fonseca e 

Caldeira (2016) a horta propicia o desenvolvimento de definições, atitudes e 
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possibilita a compreensão das interações ecológicas enquanto conceitos-chave. 

Compreender as cadeias tróficas, o fluxo de energia, os processos evolutivos 

envolvidos nas comunidades enquanto responsáveis pela manutenção da 

diversidade de espécies em comunidades biológicas. Compreender é o caminho 

para refletir e perceber que precisamos contribuir com a preservação da 

biodiversidade, ao ensinar os alunos que estamos todos envolvidos em um 

sistema de interdependência, portanto preservar a outras espécies assim como a 

nós mesmos.  

A fim de associar os conhecimentos dos alunos aos conceitos que 

dispomos ensinar, utilizamos uma sequência didática com práticas e diálogos, 

que possibilitaram a observação, análise, síntese, questionamentos e a construção 

de novas ideias. As quais necessitam estar cada vez mais presentes na tomada de 

decisões, no mundo contemporâneo (GIL-PEREZ, 2011). 

No primeiro capítulo dessa pesquisa, abordamos os problemas 

provocados ao meio ambiente, que em diversas situações, resultam da forma 

como os problemas ambientais são compreendidos. Sugerimos que a escola 

precisa desenvolver aulas sobre ecologia, pautadas em diálogos e reflexões. desta 

forma o estudante compreenda que as interações ecológicas, são relevantes para 

a construção de conhecimentos e isto possa contribuir com a mudança de atitudes 

relacionadas a preservação ambiental.  

No segundo capítulo apresentamos o Percurso Metodológico abordando 

o delineamento da pesquisa em suas características: a organização, perfil dos 

participantes, o desenvolvimento da investigação e a intervenção. Utilizamos 

como principal instrumento metodológico a horta, a leitura compartilhada e 

rodas de conversa, os mapas conceituais (MOREIRA, 2006), entrevistas, 

atividades, imagens e jogos, que serviram para a intervenção e coleta de dados. 

Desenvolvemos uma sequência didática, com aulas teóricas e práticas; onde as 

aulas práticas ocorreram em uma horta construída pelos próprios alunos na 

escola, em dez encontros com três horas aula cada. Trabalho realizado entre 

setembro e novembro de 2017, em uma escola do município de Itabuna, com 

crianças na faixa etária entre 10 e 12 anos. 
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No terceiro capítulo apresentamos a trajetória trilhada pela pesquisa, 

iniciando pela observação prévia, seguida das intervenções desenvolvidas; por 

fim apresentamos os resultados e as discussões resultantes. As conclusões e as 

análises dos dados foram divididas em 2 etapas: descrição da intervenção 

pedagógica com os diagnósticos (inicial e final) aplicados antes e após a 

sequência didática; e a categorização de acordo com Bardin (2011), articulados 

com os pressupostos teóricos e metodológicos de Pozo e Gómez Crespo (2009).  

Os procedimentos foram divididos em três partes: primeiro momento, 

discutimos as interações entre as plantas e o ambiente; baseadas nos 

conhecimentos prévios dos alunos acerca da implementação e plantio da horta; a 

seguir, discutimos a relação ecológicas entre as plantas os animais e o ambiente; 

de acordo com as percepções e indagações dos discentes durante a intervenção. 

A discussão entre as relações planta-animal, tiveram ênfase nos invertebrados; 

pois as atividades foram desenvolvidas a princípio, com os animais e plantas 

presentes na horta. Em algumas aulas, transcendemos as discussões, sobre as 

relações estabelecidas entre os seres vivos na horta, em outros momentos não foi 

possível, por limitações no tempo, e pela falta de material didático adequado. 

Terceiro momento, a reaplicação da entrevista ocorreu durantes as 

atividades desenvolvidas utilizando o jogo “Nas trilhas da ecologia”, em que os 

alunos foram oportunizados a responder escrita e oralmente a questões 

utilizadas na entrevista aplicada para conhecer as concepções prévias dos alunos.  

No quarto capitulo apresentamos as Considerações Finais com os limites 

e possibilidades para ensinar ecologia, tendo como instrumento principal a horta 

escolar. Identificamos e propomos atividades didático-pedagógicas, 

desenvolvidas através do uso da horta escolar. Pois, acreditamos que a horta, 

associada aos conhecimentos prévios dos alunos, possibilita aprendizagens sobre 

as interações ecológicas, amplia vocabulário, mobiliza conceitos e desenvolve 

atitudes preservacionistas.  

Neste estudo, o nosso objetivo foi possibilitar um ensino das interações 

ecológicas contextualizado, associando teoria e prática, ao utilizar a horta e desta 

forma, promover aprendizagens relevantes para a construção de conhecimentos 
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voltados para a visão sistêmica proposta por Capra (1995) em que o homem faz 

parte de um conjunto dinâmico de situações e necessita contribuir com o 

equilíbrio ambiental. 
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CAPÍTULO I 

ECOLOGIA: UM DESPERTAR PARA PROBLEMAS 

CONTEMPORÂNEOS 

 
Na natureza, há uma dinâmica na interdependência existente entre os 

seres vivos e o meio ambiente. O planeta é um todo, onde os elementos da 

biosfera encontram-se interconectados. E mesmo apresentando grande 

biodiversidade, a interferência humana altera os ciclos entre as espécies; ocupa 

seus espaços; e entre outros problemas, provoca extinções em massa; reduzindo 

a biocapacidade do planeta. (BARBOSA, 2009; ODUM, 1993; RICKLEFS, 2010; SODHI 

& EHRLICH, 2010).  

Há cerca de doze mil anos atrás, o homem modificou seus hábitos 

nômades, domesticando plantas e animais (SNIR et al., 2016). A partir desse 

marco, surge a agricultura e a pecuária. Esses processos modificaram a maneira 

como os solos eram utilizados e as relações entre homem e meio ambiente. Tais 

eventos se destacaram como ponto de partida, para o desenvolvimento das 

civilizações humanas. Certamente, ao longo dessas novas relações antrópicas, 

diversas espécies foram extintas. Mas o marco para as extinções, de forma 

massiva, se evidencia a partir da Revolução Industrial. Pois nesse período, a 

população cresceu significativamente. E esse aumento na população, ampliou as 

pressões sobre o meio ambiente. Em consonância com Fernando Fernandez: 

A crise ecológica não é um aborrecimento passageiro; tem nos 

acompanhados ao longo de toda a história, e tem sido um dos 

principais motores da história. O custo de ignorá-la não tem sido mero 

incomodo estético, mas a própria ruína da civilização em questão” 

(FERNANDEZ, 2000, p. 44). 

Esses problemas ecológicos nos acompanham desde as extinções em 

massa que ocorrem provocadas por efeitos estocásticos (inundações, terremotos, 

maremotos) mas que se intensificaram após a Revolução Industrial, agravando 

os problemas ambientais existentes. Surge então a preocupação em desenvolver 

discussões e situações para proteger biomas, espécies ameaçadas de extinção, 

buscar estratégias para a redução na emissão de poluentes e pressionar os 
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governos a desenvolver políticas públicas ambientais eficientes. Pois esse foi um 

período em que as extinções se aceleraram. E preservar passou a ser uma 

necessidade iminente a todas as espécies.  

A partir daí, surgiu a necessidade de educar as próximas gerações, para 

que possam contribuir mais significativamente com a preservação ambiental, 

utilizando os recursos, com cuidado, a fim de que sejam utilizados por futuras 

gerações (CAPRA, 2006). Entre outras ações, a criação e preservação de áreas de 

proteção, o combate ao tráfico de animais e plantas e as listas de espécies 

ameaçadas de extinção são procedimentos efetivos, portanto, devem ser 

conhecidos pelos alunos. 

Nesse contexto, temos a escola, como o local para sistematização de 

conhecimentos. Em se tratando do ensino de Ciências Naturais, Oliveira (2013) 

argumenta que, 

O ensino dessa área tem sido pautado pela memorização de fatos, 
eventos, estruturas e termos, sem a devida preocupação com a 
contextualização dos fenômenos, e com o processo de construção e 
produção do conhecimento científico, frequentemente negligenciado. 
Esse processo torna o ensino aprendizagem difícil e enfadonho para 
alunos e professores (OLIVEIRA, 2013, p.20)  
 

Em diversas situações, professores acreditam que é irrelevante o ensino de 

ciências nas séries iniciais ou que ciência é para os cientistas (OLIVEIRA, 2013). 

Mas os pesquisadores da educação (CARVALHO, 2011; DELIZOICOV, 2001; 

SIMÕES, 1998), discordam dessa forma de pensar e propõem que o Ensino de 

Ciências deve ser ensinado desde as séries Iniciais do Ensino Fundamental. Pois 

o conhecimento se constrói a partir de conceitos que vão sendo introduzidos, 

reelaborados e ressignificados ao longo da vida. Esses conhecimentos quando 

adquiridos influenciam na formação de argumentos, comportamentos, atitudes 

e personalidade, contribuindo para a elaboração de conhecimentos mais 

complexos e específicos (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009) 

Dentre os motivos pelos quais esses autores priorizam a necessidade de 

ensinar Ciências nas séries iniciais, está o valor social do conhecimento científico. 

O ensino de ciências passou por diversas modificações, curriculares, 

metodológicas e epistemológicas (KRASILSHICK, 2008). Atualmente é preciso 
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ter conhecimento sobre a natureza das ciências, sobre a trajetória do pensamento 

científico. Provavelmente para compreensão da natureza, são necessárias 

reflexões e utilização de métodos e técnicas que conduzam a alfabetização 

científica. Compreender e considerar o papel das ciências, fazer uso dessas 

informações ao tomar decisões sobre questões sociais, ambientais e cientificas 

(Gil-Perez, 2011), é mais uma atribuição da escola, que necessita estar preparada 

para dar conta das atuais exigências. 

O ensino de Ciências necessita ser contextualizado para dar conta das 

necessidades contemporâneas. De acordo com Bell(2009) existem três domínios 

essenciais a aprendizagem de ciência: O corpo de conhecimentos científicos que 

abrange os fatos, as definições, os conceitos, as teorias e leis científicas; o método 

científico relacionado com a compreensão dos processos e das habilidades, as 

quais estão associadas a observação, inferência, classificação e conclusão do 

objeto de estudo; E a natureza da ciência, que se baseia em evidências, que é 

mutável, onde a criatividade é fundamental para o desenvolvimento científico e 

os conhecimentos prévios influenciam na forma como os cientistas fazem a 

leitura dos seus dados. 

 

 

1.1 ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA: um compromisso  

 

Alfabetização ecológica deve ser um compromisso de toda a sociedade. 

Destacamos a escola por se tratar de uma instituição formadora, no pensar e no 

agir. Precisamos ter uma visão coletiva e sustentável; respeitar e conhecer como 

interagem as espécies; relacionar formas de pensar, refletir e atuar, na busca por 

um mundo mais igualitário, onde as pessoas estejam prontas a tomar decisões 

embasadas em conhecimentos e atitudes. 

É preciso compreender a linguagem da natureza’, essa falácia faz parte do 

cotidiano, mas necessita tornar-se real. Precisamos promover situações que 

oportunizem as crianças e jovens, conhecer os princípios da sustentabilidade 

(CAPRA, 2006). 



22 
 

Conhecer e ensinar os princípios da sustentabilidade requer o 

desenvolvimento de uma escola que perceba a diferença entre quantidade e 

qualidade, que trabalhe de forma interdisciplinar. Holt (2002), afirma que é 

necessário “slow school”. Ou seja, desacelerar a educação, a escola, pois 

atualmente vivemos em uma “camisa de força curricular”, que valoriza a 

quantidade de conhecimentos em detrimento da qualidade. Necessitamos 

promover a compreensão das relações ecológicas., a fim de que o conhecimento, 

dessas relações, contribua para que possamos nos sentir parte do todo” e não 

estar a parte (ORR, 1998) como se fôssemos meros coadjuvantes. 

Os centros de ecoalfabetização baseiam-se nas ideias dessas comunidades 

sustentáveis, para ensinar a crianças e jovens, os valores e a compreensão dos 

processos de conservação, sustentabilidade; orientar sobre os cuidados que 

devemos ter com a água, o ar, o solo e as interações entre as espécies para a 

harmonia dos biomas (CAPRA, 2006). 

Afinal, são nessas trocas, que encontramos caminhos para a construção de 

sociedades menos desiguais; com a preservação ambiental, alimentação e hábitos 

saudáveis, os quais contribuem para a formação de um mundo com menos 

desequilíbrios sociais e ambientais. Essas questões nos sensibilizaram a utilizar a 

horta escolar, como instrumento metodológico, para auxiliar aos discentes 

compreenderem que os seres vivos interagem e que as partes do planeta estão 

interligadas.  

 

 

1.2 A HORTA ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM:  do 

senso comum ao conhecimento científico  

 

A horta escolar tem por finalidade contribuir para a formação integral do 

aluno, interligando metodologias que associam teoria e prática, na perspectiva 

de construir conhecimentos mais duradouros. Essa associação possibilita o 

exercício da motivação, desenvolve responsabilidades ambiental e social 

(CAPRA, 2006). 
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O processo ensino aprendizagem evidencia que as aulas práticas 

associadas as aulas teóricas e aos conhecimentos prévios dos alunos, possibilitam 

novas aprendizagens e conhecimentos mais duradouros (POZO; GÓMEZ 

CRESPO, 2009), facilitando o aporte para novas aprendizagens.  São essas 

vivências, associadas aos conhecimentos teóricos e a prática com a horta, 

caminhos alternativos e importantes para a construção das aprendizagens 

propostas.  Conhecer, esses pré-requisitos trazidos pelos alunos, é relevante para 

a construção de conceitos mais próximos dos conhecimentos científicos 

necessários, promovendo a ressignificação e construção de novos saberes. 

Por isso o ensino necessita estar pautado em soluções de problemas, os 

quais permitam que o aluno associe teoria e prática, para a construção de novas 

aprendizagens (KUENZER, 1982). Os professores necessitam orientar os 

discentes nas etapas da horta, buscando contemplar a participação de todos, de 

forma integral. Desde a confecção da horta à colheita das plantações. De acordo 

com Capra: 

Uma sala de aula que, nós descobrimos, é especialmente apropriada 
para as crianças é a horta da escola, por religa-las aos fundamentos 
básicos da comida – na realidade, à essência da vida – ao mesmo tempo 
em que integra e enriquece praticamente todas as atividades escolares. 
Quando a horta da escola passa a fazer parte do currículo, nós 
aprendemos sobre os ciclos alimentares, por exemplo, e integramos os 
ciclos alimentares naturais aos ciclos de plantio, cultivo, colheita, 
compostagem e reciclagem (CAPRA, 2006, p.14). 

 
A horta escolar é uma estratégia potencialmente valiosa para a educação 

ambiental, apresentando a importância dos seres vivos e suas interações, 

interliga os jovens aos princípios ecológicos; como também possibilitar o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis. Pode ainda auxiliar na formação 

ecológica e ambiental, bem como fomentar a preservação dos espaços escolares, 

desenvolver experiências que os faça refletir sobre o comportamento antrópico, 

diante do meio ambiente, suscita as possibilidades para o desenvolvimento 

atitudes preservacionistas (ARENHALDT, 2016). 

 As atividades em grupo também possibilitam o desenvolvimento de 

atitudes corporativistas, a reflexão, o diálogo e amplia a visão de mundo 

(GUIMARÃES, 2009), ao entender que as espécies são importantes e possuem 
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elos entre si, mesmo quando não conseguimos mensurar essas aproximações e 

compreender a interdependência entre os seres vivos. E que o homem, enquanto 

ser vivo, depende dos serviços e interações que ocorrem na Biosfera (CAPRA, 

2006).  

A percepção sistêmica do mundo requer conhecimentos teóricos básicos, 

associados a questões práticas; as quais devem ser discutidas e refletidas para 

que possamos ampliá-las e ressignifica-las através das discussões e reflexões. 

Pois, quando associamos a horta ao ensino de Ciências e ao conhecimento 

ecológico, possibilitamos aprendizagens mais integradas, que se aproximam da 

concepção sistêmica (CAPRA, 1995). Diante do exposto, como medida de 

intervenção, resolvemos utilizar a horta escolar para a reelaboração e aquisição 

de conhecimentos, com ênfase na temática das interações ecológicas e utilizando 

esse instrumento potencialmente valioso na construção de procedimentos e 

atitudes.  

 

 

1.3 A pesquisas sobre horta escolar no Brasil e seus enfoques 

 

Dentre as pesquisas sobre horta escolar, há destaque para os trabalhos 

sobre alimentação. Pois, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, a 

alimentação saudável é uma questão preocupante; á que há um número crescente 

de casos relacionados a distúrbios alimentares, com ênfase na obesidade; por se 

tratar de uma questão, que em muitos casos, está associada ao consumo excessivo 

de carboidratos, em detrimento a outas substâncias nutritivas. Diante desse e de 

outros problemas alimentares, foi criado pelo Governo Federal o projeto de Lei 

nº 4.516 de 2012, que instituiu o programa horta na escola e disponibilizou 

medidas de incentivo a utilização de hortas, como meio de “promoção da 

educação e do desenvolvimento”. (BRASIL, 2012, p.2).  

Esse programa foi sugerido na Agenda 21 e atualmente está sob 

responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

e da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), 
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desde a montagem dos canteiros, ao plantio de mudas e sementes. Com 

atividades pedagógicas interdisciplinares, abordagens sobre questões 

ambientais, sustentabilidade, nutrição, higiene e o desenvolvimento de atitudes; 

que contribuam com a formação e tomada de decisões dos envolvidos com a 

formação cidadã, através de projetos envolvendo a horta escolar.  

Outros temas também são discutidos, porém a ênfase está na questão 

alimentar. No quadro 1, apresentamos alguns trabalhos sobre horta escolar com 

os seus respectivos enfoques. 

Quadro 1 - Trabalhos sobre horta escolar 

Título 
 

Nível escolar Abordagem Referências 

A implantação de 
horta orgânica 
como instrumento 
para a formação de 
alunos 
participativos 

Ensino Fundamental Cadeia alimentar, 
horticultura E 
consumo de alimentos 
saudáveis. 

AMARAL, 2009. 

Horta escolar: uma 
estratégia 
pedagógica de 
“eco alfabetização” 
nos anos iniciais 
do Ensino 
Fundamental 

Ensino fundamental Saúde, alimentação e 
meio ambiente. 

ARENHALDT, 
2012. 

Agroecologia na 
escola: 
desenvolvimento 
de atividades 
agroecológicas na 
rede pública de 
ensino 

Ensino Fundamental Agroecologia, ecologia 
e educação ambiental. 

BARROS, 2012. 

A construção do 
conhecimento em 
um projeto de 
horta numa classe 
do 2º ano do 
Ensino 
Fundamental 

Ensino Fundamental Alfabetização 
Ecológica. 

BELIZÁRIO, 2012. 

Horta escolar no 
Distrito Federal, 
instrumento de 
promoção da 
alimentação 
saudável 

Ensino Fundamental e 
médio 

Identificação de 
trabalhos com horta 
nas escolas públicas do 
Distrito Federal. 

BERNARDON, 
2015. 

 

Horta escolar 
como projeto 
pedagógico na 
educação 
geográfica 

Ensino Fundamental Estimular a 
aprendizagem de 
temas e conceitos 
geográficos. 

BERTOLOTTO, 
2015. 
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Contribuições da 
Educação 
Ambiental e horta 
escolar na 
promoção de 
melhorias no 
ensino, a saúde e 
ao meio ambiente 

Ensino Fundamental e 
Médio 

Alimentação das 
crianças e conservação 
ambiental. 

CRIBB, 2007. 

Agricultura 
Urbana: 
contribuições para 
a qualidade 
ambiental, urbana 
e desenvolvimento 
sustentável 

Ensino Fundamental e 
Médio 

Analise de 
experiências com 
hortas escolares no 
município de Feliz e a 
difusão de 
conhecimentos sobre 
produção de 
alimentos. 

COMELLI, 2015. 

Horta Escolar: 
teoria e prática 
para uma vida 
sustentável 

Ensino Médio Cultivos de horta para 
uso na merenda 
escolar e alimentação 
saudável. 

FETTER, 2006. 

Alfabetização 
Científica na horta 
Escolar 

Ensino Fundamental Alfabetização 
científica no Ensino de 
Ciências. 

FILHO, 2016. 

HORTA: a 
importância no 

desenvolvimento 
escolar 

Ensino Médio Minimizar os custos 
da escola com 

produção de 
hortaliças. 

FIOROTTI, 2009. 

Uma reflexão 
sobre o ensino e 
aprendizagem de 
ecologia em aulas 
práticas e a 
construção de 
sociedades 
sustentáveis 

Ensino Médio Ensino e 
aprendizagem de 
ecologia. 

FONSECA, 2008. 

Modelagem 
matemática: 
aspectos 
psicopedagógicos 
favorecidos no 
processo Ensino e 
Aprendizagem de 
matemática: 

Ensino Fundamental O uso da horta como 
metodologia para 
ensinar matemática. 

HAMMES, 2000. 

Educação 
Ambiental: Horta 
escolar uma 
experiência em 
educação 

Ensino Fundamental e 
Médio 

Produção de alimentos 
e desenvolvimento 
Sustentável. 

KANDLER, 2009. 

Horta Escolar: 
cultivando o 
ensino de ciências 

Ensino Fundamental Educação ambiental e 
educação alimentar. 

KHER e 
PORTUGAL, 2015. 

Ensino de 
Ciências, Ensino 
de Geografia, 
educação 

Ensino Fundamental Contribuições da horta 
escolar para a 
aprendizagem dos 

LAYOUN, 2015. 
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Ambiental e o 
manejo ecológico 
de uma horta 
escolar como 
mediação da 
aprendizagem de 
conceitos 
científicos 

alunos e 
interdisciplinaridade. 

O papel das hortas 
escolares na 
modificação do 
comportamento 
alimentar 

Ensino Fundamental e 
Médio 

Alimentação e 
nutrição. 

LOMPA, 2016. 

A horta escolar na 
Educação 
Ambiental e 
alimentar: 
experiência do 
projeto horta viva  

Educação infantil e 
Ensino Fundamental 

Alimentação Escolar. MORGADO, 2006.  

Sequencias 
didáticas 
investigativas e 
argumentativas no 
ensino de ecologia 

Ensino Fundamental e 
Médio 

Produção de 
sequencias didáticas 
investigativas e 
argumentativas no 
ensino de ecologia. 

MOTOKANE, 2015. 

Construção 
coletiva de uma 
horta escolar: 
repercussão entre 
alunos 
participantes 

Ensino Fundamental   Hábitos de higiene e 
saúde. 

PETTER, 2004. 

A sustentabilidade 
através da horta 
escolar: um estudo 
de caso 

Ensino Fundamental e 
Médio 

Reflexões sobre 
práticas educativas, 
sensibilização 
ecológica ambiental e 
alimentar. 

SANTOS, 2014.  

Educação do 
campo e ensino de 
ciências: a horta 
escolar 
interligando 
saberes 

Ensino Fundamental   Educação ambiental e 
alimentar. 

SASSI, 2014. 

Horta escolar 
como estratégia de 
desenvolvimento 
pedagógico no 
ensino de Ciências 
da Natureza 

Ensino Fundamental   Ecossistemas, seres 
vivos, água e 
nutrientes. 

SILVA, 2013. 

Hortas escolares 
urbanas, 
agroecológicas, 
preparando o 
terreno para a 
educação em 
ciências e para a 

Ensino Fundamental   Conceitos de saúde e 
alimentação saudável. 

SILVA, 2015. 
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educação em 
saúde 

Comunicação, 
alimentação e 
saúde: diretrizes 
para uma nova 

abordagem 
midiática e 
promoção da 
cidadania a partir 
da análise temática 
do material 
didático do projeto 
educacional com a 
horta escolar 
(PEHE) 

 Comunicação, 
alimentação e saúde 

SILVA, 2013. 

Fonte: CAPES, GOOGLE. 

Alguns autores na literatura argumentam que horta é um potente 

instrumento pedagógico de aprendizagem. Entre eles destacamos alguns 

argumentos. De acordo com Sassi (2014), 

[...] O Ensino de Ciências e Biologia possibilitam perceber que os 
pesquisadores têm a horta escolar como uma atividade extracurricular. 
Aspecto que nos inquieta, pois entendemos que ela possui grande 
potencial pedagógico para as disciplinas escolares e especialmente para 
o Ensino de Ciências. As pesquisas também sinalizam que as temáticas 
ambientais e alimentares são as mais recorrentes no trabalho com as 
hortas (SASSI, 2014, p. 146).  
 

 Na instituição onde desenvolvemos a nossa pesquisa percebemos que os 

professores também veem a horta como atividade extracurricular, que deve ser 

desenvolvida pelo PIBID e Mais Educação. 

Comelli (2015) discute que a horta contribui com a escola, pois promove 

educação ecológica, o desenvolvimento cognitivo, econômico e a saúde. Ainda 

apresenta as seguintes vantagens: a possibilidade de estimular o consumo de 

alimentos orgânicos; os pais consideram as atividades desenvolvidas junto a 

horta escolar, importantes para o desenvolvimento dos seus filhos; elevado nível 

de compreensão dos conceitos, com o uso das atividades teóricas e práticas; 

grande aceitação pelos alunos, pois compreendem que podem “plantar a própria 

comida”; desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis; valorizar, conhecer e 

contribuir com a preservação ambiental; e a apresentação de um novo olhar, um 

sentimento para questões ecológicas, como preservar e cuidar. 
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  Essas são algumas possibilidades de trabalhar a horta como ferramenta 

pedagógica para alcançar resultados palpáveis, contribuindo para a formação de 

pessoas, em que podem tomar decisões acertadas sobre suas vidas e sobre 

questões coletivas. 

Hammes (2000) argumenta que a horta escolar promove a motivação, o 

interesse, facilitando o processo ensino-aprendizagem dos discentes. Guimarães 

(2006) afirma que ao utilizar a horta, estamos interligados ao meio ambiente ao 

afirmar que: 

O meio ambiente não é apenas o somatório das partes que o compõem, 

mas é também a interação entre essas partes em inter-relação com o 
todo, ou seja, é um conjunto complexo como uma unidade que contém 
a diversidade em suas relações antagônicas e complementares de forma 
muitas vezes simultâneas. É tudo junto e ao mesmo tempo, agora 
(GUIMARÃES, 2006, p. 13). 
 

Petter (2004) sugere que, o desenvolvimento da afetividade foi parte 

crucial em sua pesquisa, ‘Construção coletiva de uma horta escolar: repercussão 

entre alunos participantes,’ e esclarece que os conhecimentos adquiridos com a 

horta, servem como suporte para a compreensão de situações do cotidiano. 

Bertolotto (2015, p. 25), afirma que: “Acreditamos que essa pesquisa poderá 

contribuir para a educação uma vez que sugere metodologias de ensino a partir 

de experiências no lugar de convívio escolar”. Morgado e Santos (2006) 

argumentam que quando a horta está presente no ambiente escolar, possibilita o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas e ambientais; associa teoria e 

prática, desenvolve o trabalho cooperativo e coletivo, favorecendo o processo 

ensino-aprendizagem.  Silva (2015) salienta que: 

As ações na horta contribuem de modo geral, para a melhoria na 
aprendizagem e desenvolvimento das reflexões sobre alimentação 
saudável... Assim há maior participação em sala de aula, o sentimento 
de inclusão e a melhoria no nível de socialização das crianças, são 
relatados como consequências positivas na constituição de um 
ambiente favorável ao aprendizado (SILVA, 2015, p. 220). 
 

Sassi (2014), acredita que os trabalhos resultantes da horta, são recursos 

que possibilitam a articulação de temas transversais, como acontece entre “saúde 

e educação ambiental”. Esses argumentos apresentados evidenciam a 



30 
 

importância em utilizar a horta como recurso didático para ensinar, pois amplia 

a reflexão, a aprendizagem e a participação sobre os temas estudados.  

Apesar dos inúmeros trabalhos e projetos escolares cujo tema de pesquisa 

é a horta, poucas são as pesquisas divulgadas (LINDEMANN, 2013; SASSI, 2014). 

Portanto existe a necessidade de ampliar a divulgação dos trabalhos envolvendo 

hortas escolares. Também que esses trabalhos necessitam trazer a participação 

integral dos alunos, com participação oral e escrita. Belizário (2015) afirma que 

não encontrou, nas pesquisas observadas, trabalhos com participação integral 

dos alunos, em que eles fizessem suas escolhas e participassem no planejamento 

das atividades. 

De acordo com os autores citados, diversos trabalhos sobre horta são 

desenvolvidos nas escolas. Mas a divulgação desses trabalhos ainda necessita ser 

ampliada. Pois, os benefícios propiciados pelos estudos desenvolvidos, junto a 

horta, potencializam as aprendizagens e promovem o desenvolvimento de 

conceitos, atitudes e procedimentos; contribuindo para uma formação cidadã, 

capaz de contribuir com decisões mais coerentes sobre questões ambientais. Esses 

trabalhos apontam a horta escolar uma ferramenta pedagógica importante para 

a difusão do conhecimento, nos campos da alimentação, dos hábitos alimentares 

saudáveis e da educação ecológica, que é a temática apresentada em nossa 

pesquisa. 

 

 

1.4 O ensino de ecologia  

  

A vida, cheia de mistérios e questionamentos, nos possibilita refletir e 

aprender sobre sua dinâmica. Compreender o funcionamento de algumas 

interações pode nos estimular a mudança de atitudes e a pensar de forma 

sistêmica, pois fazemos parte de algo maior, mas que mantém suas partes 

interligadas. De acordo com Futuyma (1992, apud Tissot-Squalli, 2009), 

A vida, um dos aspectos mais fascinantes do planeta Terra, garante a 
sua dinâmica e continuidade numa relação interdependente, 
constituindo a biosfera. Essa vida não surgiu repentinamente, de forma 
estável e imutável, mas foi compondo-se, organizando-se, interagindo 
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e diversificando-se desde sua origem, há bilhões de ano, até resultar em 
espécies, populações, comunidades, como encontramos hoje. Os 
organismos possuem, portanto, características próprias que são 
adaptações ao seu meio ambiente, e que lhes possibilitam sobreviver e 
reproduzir-se em meio a inumeráveis contingências que os assediam. 
Sofrem também uma constante influência dos fatores bióticos e 
abióticos, cuja importância varia de espécie para espécie, de acordo com 
sua própria história evolutiva, possibilitando-lhes inclusive a criação 
do seu próprio ambiente. Assim, espécies e ambientes alteram-se, 
ativamente, numa troca dialética (Futuyma, 1992 apud Tissot-Squalli, 
2009, p.17). 
 

 Através dessas trocas, as espécies interagem, estabelecem limites a 

existência, as quais através de processos evolutivos podem ser extintas ou não.  

Mas também conta com a ajuda humana para acelerar esses processos de 

extinção. E cabe ao professor-formador, contribuir para que haja formação e/ou 

modificações na forma humana de pensar e agir; que desacelere a destruição de 

espécies e habitats, poluição e consumo exacerbado. Visto que através do ensino 

de ecologia, podemos auxiliar na construção de conceitos que nos aproxime de 

comportamentos preservacionistas (BRASIL, 1999). 

De acordo com Caldeira e Fonseca (2008), a ecologia é um meio de explorar 

temas geradores no processo ensino-aprendizagem de Ciências, sinalizando as 

várias possibilidades para trabalhar com a disciplina, com atividades práticas 

que contribuam para a formulação de conhecimentos científicos. Pois quando a 

ecologia é ensinada na escola com definições prontas, não desperta a motivação 

no aluno para a elaboração de conceitos e criação de hipóteses sobre os temas 

abordados. Assim continuamos a cometer os mesmos erros, provocando 

problemas ambientais, sem nos darmos conta dos impactos que essas atitudes 

podem provocar. Ainda de acordo com esses autores, [...]” os conceitos 

ecológicos, buscam compreender o funcionamento complexo da natureza e seus 

processos ecológicos” (Caldeira e Fonseca, 2008, p. 73). 

Begon et al. (2007), argumenta que a ecologia se preocupa com o 

organismo, com a população e a comunidade das espécies. Segundo ele: 

Em relação ao organismo, a ecologia se ocupa do modo como os  
indivíduos são afetados pelo seu ambiente (e como eles o afetam). No 
nível da população, a ecologia se ocupa da presença ou ausência de 
determinadas espécies, da sua abundância ou raridade e das tendências 
e flutuações em seus números (BEGON et al., 2007).  
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Krebs (2001, p. 2), define como “o estudo científico das interações que 
determinam a distribuição e abundância de organismos”. Ernest Haeckel 1870 
apud Ricklefs 2010).  

Por ecologia queremos dizer o corpo de conhecimentos referente `a 
economia da natureza – a inverstigação das relações totais dos animais 
tanto com seu ambiente organico quanto com seu ambiente inorgânico; 
incluindo acima de tudo, suas relações... com aqueles animais e plantas 
com os quais vêm direta ou indiretamente a entrar em contato – numa 
palavra, ecologia é o estudo de todas as inter-relações complexas 
denominadas por Darwin como as condições de luta pela existência 
ERNEST HAECKEL, 1870 apud RICKLEFS, 2010, p.2). 

Percebemos que as relações ecológicas necessitam ser ensinadas, de 

maneira que possibilitem a compreensão de que estamos todos interligados, que 

precisamos zelar pelo ambiente em que vivemos, pois, estando inseridos nele, 

nos relacionamos com o entorno. Os impactos ambientais provocados trazem 

prejuízos não só as outras espécies, mas ao homem também, (CAPRA, 2006). 

Compreender e respeitar como se constituem essas interações, possibilita a 

tomada de decisões que provoque menos prejuízos ao meio ambiente. A partir 

dessa visão, buscamos contribuir com os alunos, apresentando uma visão mais 

integrada dos seres vivos com o meio ambiente em que estamos inseridos. Assim, 

portanto, construir ou modificar as formas de pensar e agir sobre o meio 

ambiente. 

Nos propomos nesta pesquisa, ensinar as interações ecológicas, tendo em 

vista, possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos e conceitos ecológicos. 

Visto que os livros didáticos dão suporte ao professor e aluno, enfocam as 

interações, mas necessitam ser complementados e contextualizados com outras 

fontes. Freire et al, (2016) argumentam que  

O ensino de biologia tem no livro didático um dos seus suportes mais 
utilizados pelos professores. Ao mesmo tempo, a interação entre seres 
vivos é um tema muito frequente nas aulas de biologia e faz parte de 
um conjunto de conceitos importantes para a compreensão de 
fenômenos e objetos de estudo da ecologia (FREIRE et al, 2016, p. 132).  

De acordo com Amaral (2009), Arenhaldt (2012), Barros (2012), Bernardon 

(2015), Bertolotto (2015), Comelli (2015), Filho (2016), Fonseca e Caldeira (2016) à 

horta escolar, auxilia na mobilização de conceitos e formação de outros mais 

complexos. Podendo ser utilizada na escola por todas as áreas do conhecimento 
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pois associa aulas teóricas as aulas práticas e desta forma potencializa a 

aprendizagem.  
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CAPÍTULO II 

A PESQUISA QUALITATIVA E A APRENDIZAGEM DE 

CONTEÚDOS 

 

Apresentamos nesse capítulo a pesquisa qualitativa e interventiva, os 

pressupostos teóricos de Pozo e Gómez Crespo (2009), e as estratégias utilizadas 

em nossa para mobilizar os conceitos, na aplicação da sequência didática.    

 

 

2.1 Pesquisa qualitativa 

 

A escolha pela pesquisa qualitativa, ocorreu pelo fato de apresentar um 

amplo número de possibilidades a serem investigadas e com interrogações que 

estão presentes nas situações do cotidiano. Nessa caminhada surgiram dúvidas 

e dificuldades, as quais foram se tornando mais claras, com o auxílio das 

professoras (pesquisadora e regente) e leituras da dinâmica da turma.  

Essas observações, permitiram compreender a complexidade e a 

relevância em controlar a subjetividade da pesquisa, para que não interferisse na 

coleta e na análise dos dados. Observamos que, de acordo com Bogdan e Biklen 

(1999, p. 67) “O controle da subjetividade, cujo objetivo principal do investigador 

é o de construir conhecimentos e não o de dar opiniões sobre determinado 

contexto”. Portanto, controlar a subjetividade é crucial para o desenvolvimento 

da pesquisa. Para isso é preciso estar lendo, relendo e refletindo sobre os dados 

coletados, para que ao categorizá-los, questões relevantes não sejam rechaçadas.   

De acordo com Bogdan e Biklen (1999): A investigação qualitativa possui 

5 características: A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal da pesquisa; a investigação qualitativa é 

descritiva, onde os dados apreendidos estão nas imagens ou palavras e não nos 

números. Entre esses dados estão as transcrições das entrevistas, notas de campo, 

fotografias, vídeos e documentos. Nesse tipo de investigação, a tentativa é de 
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analisar os dados, buscando os pontos relevantes da pesquisa, respeitando a 

maneira como foram registradas ou transcritas as informações; investigadores 

qualitativos se interessam mais pelo processo do que pelos resultados. O mais 

relevante é o caminhar, o desenvolvimento das aulas durante o processo. O 

resultado é importante, mas a ênfase está no percurso; esses investigadores 

qualitativos analisam seus dados através da indução. Por isso, os dados não são 

coletados para confirmar hipóteses. Desta forma as situações vão se 

desenvolvendo à medida que as situações vão sendo analisadas e desveladas. o 

significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Pois assim os 

investigadores desenvolvem estratégias e métodos que possibilitam considerar 

as experiências na visão do pesquisado. Esse tipo de pesquisa evoluiu e se 

desenvolveu historicamente. 

 

 

2.2 Pesquisa de natureza qualitativa e interventiva 

 

A pesquisa de natureza interventiva é uma modalidade útil, pois constrói 

conhecimentos e/ou colabora com alternativas para produzi-los. Também se 

propõe a testar propostas sugeridas no currículo, recursos didáticos e estratégias 

combinadas, com a intenção de resolver problemas e produzir conhecimentos.  

Conforme Teixeira e Megid-Neto (2017), essa pesquisa é de natureza 

interventiva de aplicação pois, baseia-se em: 

[...] projetos nas quais as prioridades de investigação são definidas 
integralmente pelos pesquisadores. Envolvem o planejamento, a 
aplicação (execução) e a análise de dados sobre o processo 
desenvolvido, em geral, tentando delimitar limites e possibilidades 
daquilo que é testado ou desenvolvido na intervenção. Os processos 
são fundamentados em teorias ou outros referenciais do campo 
específico de estudo... e dar contribuições para a geração de 
conhecimentos e práticas, envolvendo tanto a formação de professores, 
quanto questões mais diretamente relacionadas aos processos de 
ensino e aprendizagem, como a testagem de princípios pedagógicos e 
curriculares (interdisciplinaridade, contextualização, transversalidade, 
avaliação etc.) e recursos didáticos. Como parte dos trabalhos 
desenvolvidos nesta modalidade temos pesquisas buscando 
informações e dados empíricos relativos ao teste de sequências e 
estratégias didáticas, oficinas, unidades de ensino, materiais didáticos, 
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propostas de programas curriculares, cursos e outros processos 
formativos, etc (TEIXEIRA E MEGID-NETO, 2017, p. 1068). 
 

A análise de conteúdos utilizada foi a de Bardin (1999), que é   um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, com o objetivo de obter, através de 

artifícios e de maneira sistemática a descrição do conteúdo das mensagens e 

indicadores, sejam eles qualitativos ou não, que possibilitem inferir nos 

conhecimentos relativos, as condições de produção/recepção destas 

informações. Enfim, a análise de conteúdo é um recurso que pode ser utilizado 

por diversas disciplinas, uma vez que tudo o que pode ser transformado em texto 

é passível de ser analisado com a aplicação desta técnica ou método.  Utilizamos 

essa técnica para analisar os conteúdos desenvolvidos na sequência didática 

aplicada. 

Em nossa pesquisa aplicamos uma intervenção, em que a questão 

norteadora foi avaliar os limites e possibilidades, para desenvolver uma 

sequência didática sobre interações ecológicas no Ensino Fundamental II, que se 

utiliza uma horta escolar para essa aprendizagem. Antes de realizarmos a 

pesquisa, foram tomados os cuidados e procedimentos éticos. Este projeto foi 

submetido à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UESB) de acordo 

com a resolução 466/2012 e aprovado em agosto de dois mil e dezessete. A coleta 

de dados ocorreu no período de setembro a novembro de dois mil e dezessete. 

Para a análise dos dados, seguimos a orientação de Pozo e Gomes Crespo (2009), 

de acordo com o exposto abaixo. 

 

 

2.3 Conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais  

 

A definição de conceito abordada no dicionário Aurélio: “Opinião, ideia, 

juízo (que se faz de alguém ou de alguma coisa). Esse conceito é abrangente, á 

que não distingue os conceitos científicos e formais dos conceitos espontâneos. 

Na perspectiva de Pozo e Gómez Crespo (2009), a construção de um conceito 

ocorre quando: 
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Uma pessoa adquire um conceito quando é capaz dotar de significados 
um material ou uma informação que lhe é apresentada, ou seja, quando 
compreende esse material; e compreender seria equivalente, mais ou 
menos, a traduzir algo para suas próprias palavras (POZO E GÓMEZ 
CRESPO, 2009, p. 82). 
 

Esses mesmos pesquisadores propõem que os conteúdos presentes no 

currículo, apresentam três dimensões: conceituais - quando estão relacionados 

aos fatos e dados propostos; os conteúdos procedimentais, ou seja, o que os 

alunos precisam aprender a fazer, seus conhecimentos científicos e quais os 

procedimentos podem ser utilizados para que a aprendizagem ocorra; os 

conteúdos atitudinais - que são aqueles em que os alunos aprendem e conseguem 

aplicá-los à diversas situações, na disciplina em que o aprendeu, em outras 

disciplinas e situações do cotidiano.  

Eles argumentam que, “O problema é que eles sabem fazer as coisas, mas 

não entendem o que estão fazendo, portanto não conseguem explicá-las, nem as 

aplicá-las em novas situações “(p. 16). Muitas vezes os alunos possuem o 

conhecimento, mas não sabem o que fazer com ele. Quais atitudes tomar, como 

fazer, porque fazer e quando fazer. Esses conteúdos procedimentais e atitudinais 

necessitam ser mais bem trabalhados na escola, a qual atribui maior valor aos 

conhecimentos conceituais, em detrimento dos demais. Se todos esses 

conhecimentos não estiverem interligados e desenvolvidos de forma conjunta, a 

aprendizagem não acontece de forma satisfatória.   

Pozo e Gómez Crespo propõem que o ensino de conceitos, atitudes e 

procedimentos são relevantes para a aprendizagem. Nessa pesquisa utilizamos 

os pressupostos teóricos e metodológicos propostos por esses autores, 

associando-os a horta escolar, pois percebemos que, disponibilizar uma horta na 

escola para ensinar os conteúdos curriculares, pode ser uma possibilidade para 

melhorar os resultados. Pois agregar as aulas teóricas a horta além de sensibilizar 

os alunos também os motiva a desenvolver atitudes preservacionistas.  

A horta mobiliza diversas temáticas na escola, conteúdos conceituais, 

atitudinais e procedimentais como propostos por esses autores, conforme 

apresentados na figura 1. Os conceitos são essenciais, mas necessitam estar 

associados às atitudes (capacidade para transcender os conhecimentos 
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adquiridos á outras áreas do conhecimento e procedimentos (quais caminhos 

trilhar  para que a aprendizagem se efetive) pois ambos vão dar mobilidade e 

sentido às aprendizagens conceituais e permitir que o que aprendizado possa ser 

utilizado em outras áreas do conhecimento e intervir em atitudes do cotidiano. 

Isto deve estar presente desde a inserção da criança na escola, a fim de que ela 

possa agregar novos conhecimentos e assim construir novos conceitos. 

 
Figura 1-Tipos de conteúdo do Currículo - Pozo e Gómez Crespo 

   
  

 

 

 

 
 

   Fonte: Elaborada pelos autores da pesquisa com base em Pozo e Gómez Crespo (2009). 
 

O ensino de Ciências está presente no currículo, pois a criança também 

apresenta o direito de acessar a cultura abordada pela sociedade para utilizá-la 

na argumentação e contribuir com as modificações em seu entorno. Apropriar-se 

dessa cultura é também uma forma de apropriação do conhecimento científico. 

De acordo com Weissman (1998); Pozo e Gómez Crespo (2009), o conhecimento 

científico possibilita uma participação ativa e com senso crítico na sociedade 

atual. Weissman (1998) propõe que ensinamos ciências: 

Como corpo conceitual do conhecimento (conceitos); como forma de 

produção do conhecimento (procedimentos); e como modalidade de vínculo com 

o saber e a sua produção (atitudes). A categoria de conteúdos conceituais abrange 

os dados, fatos, conceitos e diálogos. 

A categoria de conteúdos de procedimentos, deve permitir modificações 

nas tendências a generalizações acríticas, a partir das observações desenvolvidas 

quando os alunos apresentam seus conhecimentos prévios. Esses necessitam ser 

questionados e refletidos para que os alunos percebam os pontos de incoerência 

nesses conceitos, ressignificando-os ou substituindo-os por conceitos novos.  
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São relevantes na elaboração de estratégias, considerar os pontos a seguir: 

Que os alunos possuem esquemas que são os conhecimentos prévios. Esses 

esquemas são representações da realidade e são construídos na articulação com 

o cotidiano. Para modificar essas concepções são necessárias atividades prático-

teóricas-reflexivas para ressignificar ou modificar essas concepções espontâneas. 

Os conhecimentos prévios são interpretações e leituras que dão 

significado as aprendizagens adquiridas na escola. Estruturar as aulas a partir 

desses conhecimentos é uma necessidade, para que se produza aprendizagens 

mais duradouras. 

Portanto estabelecer uma conexão entre o que ele já sabe com aquilo que 

propomos ensinar é essencial para a construção de novos saberes. 

De acordo com Morais e Andrade (2009): 

Ensinar Ciências pode ser um desafio. Mas é também oportunidade de 
grandes realizações para o educador, que tem a chance de proporcionar 
ao estudante ganhos conceituais, procedimentais e atitudinais que 
poderão perdurar por toda a sua vida, influenciando decisões 
cotidianas e até mesmo escolhas profissionais (MORAIS E ANDRADE, 
2009, p. 6). 
 

Em consonância com esses autores podemos afirmar que, provocar 

modificações nos conhecimentos prévios, na tentativa de aproximá-los dos 

conhecimentos científicos propostos, requer o uso de diversas estratégias para 

alcançá-los, é desafiador, mas proporciona ao aluno a capacidade para tomar 

atitudes e mobilizar aprendizagens desenvolvidas da escola para o cotidiano, 

criar situações de reflexões, pode ser um caminho para a reconceitualização 

desses conceitos, possibilitar a tomada de consciência das teorias presentes em 

seus conceitos espontâneos e reflexão sobre suas ideias.  

Nessa perspectiva, a escola necessita conhecer os conhecimentos prévios 

dos alunos, discuti-los e refletir sobre eles, junto aos seus alunos; dessa forma 

proporcionar esclarecimentos, os quais promovam a inclusão de uma maneira de 

pensar sistêmica. David W. Orr propõe que, “Toda educação é educação 

ambiental (...) com a qual, por inclusão ou por exclusão, ensinamos aos jovens 

que somos parte integral ou separada do mundo natural (ORR, 1998, p. 61)”. 
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Podemos ensinar que somos parte integrante do planeta que, portanto, 

necessitamos contribuir com sua preservação, caso contrário estaremos fadados 

a extinção assim como tantas outras espécies. Que não estamos alheios ao mundo 

que nos cerca, como se fossemos apenas telespectadores dos acontecimentos a 

nossa volta.  

Quanto aos conteúdos de atitudes, são representados por conjunto de 

normas e valores, através dos quais possibilitamos formar atitudes científicas e o 

vínculo entre o saber e como se constitui. A curiosidade, o desejo de conhecer, a 

crítica livre em oposição ao critério de autoridade, a comunicação e a cooperação 

na produção de conhecimentos são atitudes que nos propomos a formar (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Para tal, a abordagem de ciências ensinada na escola, necessita se 

aproximar dos conhecimentos científicos, associando-os aos conhecimentos 

prévios dos docentes (GUIMARÃES, 2009). Lembrar que um diagnóstico inicial 

contribui para a construção de sequencias didáticas eficientes e estratégias para 

potencializar as aprendizagens. Durante a aplicação da nossa pesquisa, 

elencamos as estratégias: mapas conceituais, vídeos, atividades em grupo; que 

contaram com a participação ativa dos alunos, associadas a visitas feitas a horta, 

ocorridas durante os nossos encontros.  

Para Zabala (1998), uma sequência didática é um conjunto de atividades 

organizadas, articuladas e estruturadas, utilizada para alcançar objetivos 

educacionais. Elas possuem início e final. Podemos também defini-la como um 

recurso didático que auxilia o aluno a refletir e problematizar conhecimentos. A 

SD possibilita a utilização de situações do cotidiano, associando-as a conceitos e 

oportunizando ao estudante observar e confrontar os seus conhecimentos 

prévios com as novas informações que lhe são apresentadas. Na sequência 

didática utilizada, propomos o uso dos mapas conceituais, que de acordo com 

Moreira (2010),  

Os mapas conceituais são diagramas utilizados para relacionar 
conceitos. Geralmente apresentam organização hierárquica, mas não 
implicam necessariamente em sequencias temporais. Esses mapas tem 

a intencionalidade de relacionar e hierarquizar conceitos, os quais são 
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ligados por linhas, setas e devem estar evidentes, o sentido e direção 
dessas relações (MOREIRA, 2010, p. 17). 
 

Por isso, o mapa necessita evidenciar e relacionar conceitos utilizando 

palavras chave. As explicações dos mapas precisam ser apresentadas por quem 

os faz, esclarecendo os seus significados. Os mapas conceituais foram 

desenvolvidos na década de 70 por Joseph Novak nos Estados Unidos (EUA). 

Eles facilitam a aquisição de significados e como facilitador na aprendizagem de 

conceitos. Segundo Moreira... “o importante não é se esse mapa está certo ou não, 

mas sim se ele dá evidências de que o aluno está aprendendo o conteúdo” (2010, 

p.23) e como construí-los. Ainda de acordo com esse autor os mapas conceituais, 

“enfatizam conceitos e suas relações hierárquicas, podem ajudar muito na 

conceitualização e na aquisição de novos conhecimentos”. E evidencia que, “... 

não existe o mapa conceitual correto” (MOREIRA, 2010, p 9). 

 Na utilização dos mapas, propomos algumas atividades em grupo. 

Comelli (2015) destaca a importância dos trabalhos em grupo entre os 

envolvidos, pois possibilita a tomada de decisões, a troca de saberes e salienta a 

diversidade de conhecimentos adquiridos. Também utilizamos alguns vídeos, 

pois esse recurso, de acordo com Silva e Oliveira (2010), 

[...] possibilita o despertar da criatividade à medida que, estimula a 
construção de aprendizados múltiplos, em consonância com a 
exploração da sensibilidade e das emoções dos alunos, além de 
contextualizar conteúdos variados. Essas possibilidades auxiliam os 
docentes na formação de discussões e conceitos... A partir desse 
conjunto de possibilidades, o educador pode conduzir o educando a 
aprendizados significativos que fomentem princípios de cidadania e de 
ética (SILVA E OLIVEIRA, 2010, p. 43). 
 

O uso de vídeos apresenta um número de possibilidades que podem ser 

adequados ao objetivo do professor de acordo com o que for proposto. Em 

relação aos vídeos, Guimarães (2009), afirma que, 

Os filmes nas suas diversas modalidades, constituem um recurso 
didático que permite aos educandos construir e modificar conceitos e 
visões de mundo. Além de facilitar o processo de ensino-
aprendizagem, tornam as aulas mais diversificadas e atraentes 
(GUIMARÃES, 2009, p. 33). 
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Além de trabalhar as questões visuais como leitura de imagens e situações 

que inserem os alunos em circunstâncias distintas do cotidiano, possibilita a 

comparação entre as situações apresentadas nos vídeos e o seu entorno.  

 Salientamos a importância das atividades desenvolvidas em grupo, 

pois na perspectiva de Guimarães (2009),  

Entre as finalidades que fazem parte das atividades em grupo, uma das 
mais fundamentais é o cooperativismo. Isso implica dizer que esforço e 
ação cooperativa dos componentes do grupo são essenciais para que o 
objetivo final seja alcançado e o produto final do trabalho seja 
construído. O papel do professor como orientador, mediador, 
colaborador é fundamental para que os grupos atuem de forma a 
realizar o que é desejado na proposição da atividade. É o professor que 
detém maior experiência e conhecimentos, que deve mobilizar e 
orientar os alunos para que as atividades sejam realizadas com maior 
sucesso (GUIMARÃES, 2009, p.15).  
 

Propomos a utilização desses instrumentos, para que possamos alcançar 

os objetivos almejados. No capítulo 3 apresentaremos o nosso percurso 

metodológico. 
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CAPITULO III 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

Essa pesquisa é qualitativa, Bogdan e Biklen (2010), de natureza 

interventiva, Teixeira e Megid-Neto (2017) , utilizamos os pressupostos teóricos 

de Pozo e Crespo (2009); em uma horta escolar para associar teoria e prática; 

mapas conceituais , Moreira (2010); atividades em grupo com discussão dos 

resultados; vídeos, Guimarães(2009), Silva e Oliveira (2010), com estratégias para 

mobilizar os conceitos e coletamos os dados utilizando: entrevista 

semiestruturada; antes e após a aplicação da sequência didática, Zabala(1998); 

diário de bordo, fotos; e gravações em áudio e vídeo. O desenvolvimento da 

sequência didática, ocorreu em uma escola pública com uma turma de alunos do 

6º ano, contou com a aprovação do comitê de ética, CAAE: 63529716.7.0000.005, 

aprovado em 25 de agosto de 2017.  

 

  

3.1 Local e participantes da pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Lourival Oliveira Soares 

(EMLOS), localizada no Bairro Ferradas, no Município de Itabuna, em uma turma 

de alunos do 6º ano, com idades entre 10 e 12 anos, a professora regente e a 

professora pesquisadora. As características da escola serão apresentadas no 

subtópico seguinte. 

 

 

3.2 Características da Escola Municipal Lourival Oliveira Soares (EMLOS) 

 

A Escola EMLOS, localiza-se no bairro Ferradas, na cidade de ITABUNA-

Ba. Escolhemos esta escola por apresentar espaço propicio ao cultivo da horta; 

está localizada em uma área suburbana; próxima a zona rural, onde os alunos 
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apresentam experiência no cultivo de hortaliças, além de fazer parte da minha 

história, enquanto pesquisadora e professora.  

A EMLOS recebe alunos da comunidade local e regiões adjacentes 

(condomínios populares, fazendas e localidades próximas à escola); perfazendo 

um total de oitocentos estudantes; está aberta à comunidade nos três turnos, 

matutino, vespertino e noturno. A realidade é diversa e complexa, a escola é 

ampla, ocupando uma área de dois mil metros quadrados, mas necessita de 

reformas. Atua no ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

A unidade escolar apresenta dois pavilhões, cozinha, refeitório, banheiros 

para alunos, para alunas e para professores; biblioteca, sala de informática, uma 

quadra de concreto coberta e 2 quadras de areia descobertas; 9 salas de aula, e 

amplo espaço livre, onde foram confeccionados os canteiros da horta, secretaria, 

diretoria e sala de professores. Alguns alunos apresentam necessidade físicas e 

intelectuais, os quais possuem atendimento pedagógico, com profissionais 

capacitados para atendê-los.  

Os encontros, com os alunos, aconteceram durante as aulas de ciências, no 

turno vespertino, os quais foram realizados de forma alternada, na sala de aula e 

nas áreas abertas da escola, onde construímos os canteiros da horta. Com uma 

turma do 6º ano do Ensino Fundamental, com 30 alunos. Desses, apenas 17 

apresentavam frequência regular. Observamos que nesse período de 

escolarização os conceitos ecológicos são ensinados de forma mais complexa, que 

podem ser discutidos e questionados; possibilitar trocas de experiências, com 

intervenções, que podem auxiliar na reconceitualização e construção de novos 

conceitos. Em consonância com Guimarães (2009), 

A aprendizagem se dará por meio de metodologias que promovam a 
ação do estudante, no sentido de refletir, buscar explicações e participar 
das etapas de um processo que leva a resolução de problemas, análise 
de experimentos, leitura e comparação de textos... exposições orais e 
escritas, ou seja, por meio de atividades pelas quais os educandos, 
mediados pelo professor possam construir o conhecimento 
(GUIMARÃES, 2009,  p. 13). 

Nessa perspectiva, durante o período de desenvolvimento da pesquisa, 

trabalhamos juntas, professora pesquisadora e professora regente. Com a 

possibilidade de mobilizar conceitos. 
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Para que ocorra a mobilização dos conceitos, é necessário que o 

pesquisador esteja envolvido e atento aos acontecimentos para abstrair as 

informações mais relevantes sobre a pesquisa. Para a coleta de dados foram 

utilizados: Diário de campo, produções dos alunos escritas ou desenhadas, 

mapas conceituais, fotos e entrevistas escritas e gravações em áudio e vídeo, que 

foram utilizados durante a nossa intervenção, a qual descreveremos no tópico 

seguinte. 

Quanto ao comitê de ética, foram tomados os cuidados e procedimentos 

éticos. O projeto foi submetido à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP/UESB) de acordo com a resolução 466/2012, o projeto foi aprovado em 

agosto de 2017 e a coleta de dados ocorreu de setembro de dois mil e dezessete e 

novembro de dois mil e dezessete. 

 

 

3.3 Descrição da intervenção 

 

Na perspectiva de compreender os conhecimentos prévios dos alunos, 

antes de realizarmos as atividades propostas, nas intervenções que foram 

iniciadas na primeira semana de setembro de 2017, desenvolvemos uma 

sequência didática, previa aos encontros, para orientá-los sobre a importância das 

interações ecológicas.  Mas assim que tivemos os primeiros contatos com os 

discentes (ouvindo, compartilhando ideias e interesses) reordenamos a nossa 

sequência didática de acordo com os conhecimentos prévios dos alunos e seus 

questionamentos durante as aulas práticas.  

A nossa proposta foi trabalhar as interações ecológicas utilizando uma 

horta escolar. Após a definição dos conhecimentos prévios dos alunos, buscamos 

associar através de mapas conceituais, atividades, vídeos e aulas práticas a horta, 

investigar as relações existentes entre plantas, animais e o meio ambiente. Alguns 

tópicos já haviam sido abordados pela professora regente, então buscamos 

interliga-los e discutir sobre a interdependência entre os sistemas.  
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3.3.1 Primeiro contatos com a turma 

 

O contato inicial com a turma aconteceu em 28/08/17 das 13 às 15h com a 

finalidade de apresentar a pesquisa e solicitar a autorização – TCLE pais e alunos, 

para a realização da pesquisa na escola.  

 Neste encontro colocamos a sala em círculo, apresentamos a pesquisa; 

fizemos uma apresentação do TCLE pais e alunos, utilizando fantoches, 

entregamos os formulários para que eles e seus pais pudessem assinar e devolver 

no encontro seguinte. Explicamos sobre a necessidade de confeccionar a horta 

para estudar as interações ecológicas. Por uns 20 minutos conversaram com seus 

pares, apresentamos algumas informações necessárias a construção da horta e 

percebemos um crescente interesse sobre o projeto. 

Descrevemos algumas informações essenciais a construção e cuidados 

com a horta, utilizando mapas conceituais. Percebemos que alguns alunos 

apresentam famílias que cultivam hortaliças e que possuíam importantes 

informações, que foram relevantes para o nosso projeto.  “Os alunos 

apresentaram seus próprios conhecimentos, que resultaram das suas relações 

com outros pessoas e instituições (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Após a roda de conversa visitamos o entorno da escola e demarcamos os 

locais para a construção dos canteiros. De volta a turma, explicamos sobre os 

mapas conceituais, apresentamos alguns exemplos de mapas e solicitamos que 

construíssem mapas com os membros da família. Finalizamos com a 

apresentação oral dos mapas pelos alunos. 

 

 

3.3.2 Segundo encontro 

 

Neste segundo encontro que ocorreu antes de aplicarmos a sequência 

didática, organizamos a cadeiras em grupos com 4 ou 5, propomos aos alunos 

que participassem de uma entrevista semiestruturada, para que pudéssemos 

compreender os conhecimentos prévios da turma. Solicitamos aos alunos que 
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respondessem. A aplicação durou entre 30 a 40 minutos. Algumas questões 

respondidas e outras em branco. Propomos então uma roda de conversa, na qual 

leriam as respostas. Sugerimos também que os alunos que quisessem poderiam 

responder oralmente. Enquanto respondiam fizemos algumas anotações.  

A turma estava mais participativa e fazia perguntas sobre o projeto. Então 

visitamos o entorno da escola e sugerimos que juntos (professoras e alunos) 

fizéssemos um canteiro à sombra. De acordo com as observações e sugestões dos 

alunos, acreditamos que seria relevante iniciar a intervenção com um mapa 

conceitual sobre as partes da planta com suas respectivas funções, com ênfase nas 

folhas. 

Ao retornarmos à sala, solicitamos que fizessem o desenho de uma planta 

com suas respectivas partes e explicassem. Alguns alunos fizeram perguntas 

sobre o projeto. Explicamos todas as etapas, desde a elaboração do pré-projeto 

para a seleção do mestrado até aquele momento e todo o processo de submissão 

– documentos necessários. Ao final da aula, distribuímos um mapa conceitual 

com as partes da planta e suas respectivas funções. Esses mapas foram colados 

nos cadernos para serem utilizados no encontro seguinte. 

 Os alunos estavam concentrados e participavam, ora perguntando, ora 

contribuindo com suas experiencias, sorrisos e gestos. 

 Em todos os encontros a professora regente esteve presente e contribuiu 

colaborando com a administração da turma, intervenções pedagógicas e 

depoimentos sobre questões relativas aos alunos.  

 

 

3.3.3 A intervenção 

 

A intervenção ocorreu em 10 encontros, entre os meses de setembro a 

novembro de 2017. Uma tarefa árdua, visto que tivemos que construir a horta, 

junto aos alunos e a professora regente e refazer toda a sequência didática, como 

objetivo de torná-la mais eficiente e adequada aos nossos propósitos. Os 

encontros foram planejados, considerando as informações apresentadas, 
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sinalizadas, apontadas ou demonstradas por algum comportamento ou 

questionamento, pelos alunos e pela professora regente. Após a realização das 

entrevistas elaboramos a sequência das aulas que foram aplicadas nos encontros. 

 

 

3.3.3.1 – 04/09/2017 As Plantas e o Meio Ambiente 

 

A primeira aula da intervenção ocorreu em 04 de setembro de 2017. 

Iniciamos o primeiro encontro com os alunos devolvendo o TCLE – dos pais e 

dos alunos assinados. Iniciamos a aula com apoio do mapa conceitual que foi 

colado no caderno na aula anterior. Explicamos e associamos essas informações 

as plantas e ao contexto da horta, com ênfase nas folhas.  

Abordamos as atividades principais ocorridas nas folhas, fotossíntese, 

respiração e transpiração. 

Associamos a transpiração ao ciclo da água, utilizando uma figura e 

discutimos os problemas ambientais relacionadas ao mau uso da água. 

A seguir, abordamos a respiração. Identificamos os alunos de acordo com 

a pauta em A1, (aluno 1) A2 (Aluno 2) e os demais alunos nesta sequência. 

Aproveitamos o momento para utilizar os conceitos de autotróficos e 

heterotróficos. Que existem diferenças, mas também aproximações entre eles.  

Como o objetivo desse encontro foi associar as plantas ao meio ambiente 

utilizando a horta, desenhamos no quadro um mapa conceitual, sobre o processo 

fotossintético. Pois, para que esse processo ocorra, é necessário luz solar, gás 

carbônico, água e sais minerais retirado do solo através das raízes. Relacionando 

as plantas ao meio ambiente. Desenhamos um mapa conceitual sobre a 

fotossíntese  no quadro e os alunos anotaram no caderno.  

Aproveitando a participação ativa dos alunos, combinamos que primeiro 

a gente precisava entender o que fazer e depois iriamos organizar os canteiros da 

horta. Então compartilhamos a leitura do texto abaixo, sobre a construção da 

horta escolar, o qual foi adaptado para a turma.  
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Quadro 2 – Texto sobre a construção da horta escolar 

 

A horta na escola 

Existe uma tendência nacional em produzir alimentos com ética, segurança 

alimentar das pessoas e qualidade ambiental. 

Cultivar hortaliças oportuniza realizar trabalhos manuais, ver as plantas 

crescer, comê-las, observar as leis da natureza e como as plantas interagem com os 

solo e animais, além de oferecer oportunidade de produzir alimentos junto aos colegas. 

As hortas podem ser familiares, comunitárias e escolares. 

As hortaliças são importantes para o organismo pois contém nutrientes que 

são construtores, reguladores e protetores do organismo. 

O consumo diário de hortaliças possibilita ter uma vida saudável. 

Ao cultivar as hortaliças devemos colhê-las quando estiverem prontas e cada 

planta tem seu próprio tempo para ser colhidas. 

As hortaliças podem ser comidas cozidas ou cruas. Quais delas comemos 

cruas? E cozidas? 

O que devemos plantar? Quais coisas vocês sugerem? 

O terreno adequado para o cultivo da horta não pode ter sol ou sombra 

excessivamente. Também devemos evitar os terrenos alagados, pois podem 

comprometer o desenvolvimento das hortaliças. 

Devemos adubar os canteiros se necessário, preparar, semear e regar 2 a 3 

vezes ao dia. Depende dos regimes de chuva.  

O preparo do terreno contribui para o sucesso da horta, limpar a área, 

organizar os canteiros, revolver o solo. Os canteiros tradicionais são construídos com 

60 a 80 cm de largura por 20 cm de altura, o comprimento é variável, para facilitar o 

manuseio da horta. E as plantas ou sementes devem ser colocadas em covas e 

enfileiradas.  

O uso de adubo orgânico nas covas, antes do plantio potencializa o 

crescimento das hortaliças saudáveis e evita erosão do solo. Utilizaremos as folhas em 

decomposição, onde encontraremos as minhocas em abundância na escola. Devemos 

manter a umidade do solo 

Algumas plantas precisam passar pelo plantio em sementeira, devendo ser 

transplantadas quando tiverem 4 a 5 folhas. Ex: cebola, alface, repolho, beterraba, jiló. 

Outras são plantadas diretamente no canteiro. Ex: alho, cebola, coentro, vagem. 

Quando a horta estiver pronta, fazer rodizio de alunos para cuidar da horta 

(regar, remover o excesso de plantas invasoras, colher, replantar). 

O controle de insetos pode ser feito catando alguns invertebrados, folhas 

velhas ou danificadas. Podemos usar: 

Picar 20 cm de fumo de rolo, deixar em 1 litro de água por 3 dias, pulverizar 

sobre as plantas, diluída em 10 litros de água. 

Devemos cuidar da nossa horta para que possamos tê-la por mais tempo. 

 
Fonte: Adaptado de FETTER (2006); FIOROTTI (2016); GLIESSMAN (2000) 

No início da tarde, enquanto eu explicava sobre os assuntos, eles 

observavam, depois foram perguntando, contribuindo com seus depoimentos, 

sorrisos, o clima ficou bastante descontraído. Na pauta da turma, consta 30 
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alunos, mas frequentaram ativamente as aulas 19. Fomos para os fundos da 

escola e iniciamos a confecção dos canteiros. 

Alguns alunos apresentaram suas experiências sobre horta, as quais foram 

anotadas. Acordamos que poderíamos compartilhar as hortaliças e que poderiam 

levar sementes para plantar em suas casas.  

Diversas ideias foram apresentadas, aproveitamos o clima para tirar 

algumas fotos, enquanto confeccionavam e plantavam os canteiros (3 canteiros, 

dois ao sol e um a sombra). Mostrei algumas arvores que plantei com outras 

turmas há 4 anos atrás. Após essa atividade, organizamos a turma em grupos e 

definimos um rodízio para que os alunos cuidassem dos canteiros, nos dias em 

que eu não estivesse na escola. Tudo foi acordado com a professor regente. 

Voltamos à sala, distribuímos entre os alunos figuras de plantas e animais e 

solicitamos que eles agrupassem os seres vivos e estabelecessem relações entre 

eles. Conforme imagem abaixo: 

Figura 2 – Concepção dos alunos sobre Interações Ecológicas
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 Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 Pedimos que explicassem oralmente o que haviam feito. Enquanto eles 

explicavam eu fazia as anotações sobre suas falas. Argumentamos sobre as 

relações estabelecidas entre as plantas e o ambiente. Surgiram novos 

questionamentos sobre a horta. As respostas a esses questionamentos foram 

sendo construídas pelos próprios alunos, à medida que os encontros foram 

acontecendo.  

 

 

3.3.3.2 – 13/09/2017 Conceituando as interações ecológicas 

 

Iniciamos esse encontro relembrando a fotossíntese. Enfatizamos esse 

processo por originar as relações tróficas na biosfera e por estabelecer diversas 

relações entre as plantas e o ambiente. O segundo encontro ocorreu em 11 de 

setembro de 2017. 

Na aula anterior, abordamos a água, o ciclo da água e a forma como a água 

tem sido tratada principalmente pelos humanos; o gás carbônico como produto 

da respiração, responsável pelo aquecimento global, essencial na realização da 

fotossíntese. Também explicamos que a respiração é o processo em que plantas e 

animais utilizam o oxigênio, para decompor moléculas orgânicas e liberar 

energia para o funcionamento do metabolismo.  

Na aula de hoje, onze de setembro de 2017, abordamos a luz solar, 

enquanto principal fonte de energia para o planeta; e os minerais presentes no 

solo, para realização deste processo. Para estudarmos os efeitos da luz solar sobre 
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as plantas, no quarto encontro estabelecemos comparações entre os canteiros 

plantados ao sol e à sombra.  

Na abordagem sobre os minerais utilizamos três amostras de solo - 

arenoso, argiloso e humífero coletados no ambiente escolar e utilizamos um texto 

adaptado para estudá-los.  

Quadro 3 – Texto sobre os tipos de solo 

 
Os tipos de solo 

 

O solo faz parte da biosfera. É onde nos locomovemos e de onde são retirados os 

alimentos, portanto muito importante para os seres vivos.  

Definição: O solo é a camada superficial da crosta terrestre. É formado por minerais 

e matéria orgânica que resulta da decomposição de plantas e animais. 

O solo pode ser: 

Solo arenoso – formado por grande quantidade de areia e permeável, pois a água o 

atravessa com facilidade. 

Solo argiloso – é formado por grãos de areia muito pequenos e bem mais compacto, 

por isso se torna impermeável, ou seja, apresenta mais dificuldade para ser atravessado pela 

água. É rico em nutrientes. 

Solo humífero – conhecido como terra preta é muito fértil erico em matéria orgânica, 

é bastante utilizado em cultivos. 

Solo calcário -possui poucos nutrientes e muitos pedaços de rocha. É pouco utilizado 

em cultivos. Em algumas regiões desérticas são fitas adaptações e correções do solo para torna-

lo cultivável. 

Fonte: Adaptação Gliessman (2009). 

Comparamos permeabilidade e a quantidade de matéria orgânica nos 

solos, de acordo com as definições de Gliessman (2009, p. 211)” O solo ‘ideal’ é 

composto por 45% de minerais, 5% de matéria orgânica e 50% de espaço, com o 

‘espaço’ preenchido, metade com água e metade com ar”.  Esse autor argumenta 

também que em diversos ambientes os solos são adaptados para que os cultivos 

de desenvolvam. 

Após a leitura com a turma sobre os tipos e características dos solos, 

utilizamos as amostras de solo para cultivar o alpiste (Phalaris canariensis), por ser 

uma planta de crescimento rápido, mantendo as mesmas características para 

todas as amostras. 

A seguir utilizamos algumas figuras de aterros sanitários, depósitos de 

lixo domésticos, industrial e hospitalar e propusemos uma atividade com as 

seguintes questões: O que mostram essas figuras? Quais problemas estão 

presentes nelas? Essas águas são prejudicadas pelo lixo? Justifique: 
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Figura 3 – Imagens dos impactos provocados pelo lixo ao Meio Ambiente 

 
Fonte: https://bibocaambiental.blogspot.com.br/2012/05/lixao-e-aterro.html 
 

 
Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgbpwAD/lixao-questao-pertinente-na-contaminacao-
dos-lencois-freaticos-tabatinga-am 

 

Essas questões foram respondidas em grupo e as respostas apresentadas 

oralmente.  

Depois distribuímos um quadro com as relações ecológicas, de forma 

resumida.  Fizemos uma leitura compartilhada e fomos explicando e sugerindo 

aos alunos dar exemplos, de acordo com a compreensão sobre essas relações. 

Mostramos o quanto as nossas ações humanas prejudicam, não apenas a outras 

espécies, mas a nós mesmos. Ao final os textos foram colados em seus cadernos, 

para que relessem em casa e conversassem com seus pais sobre o que haviam 

aprendido na escola. Pois esses conceitos seriam relevantes para a compreensão 

dos assuntos estudados e as observações que faríamos nas visitas à horta. 

Quadro 4– Conceitos ecológicos 

Termo Conceito 

Autótrofos ou 
produtores 

 “Os organismos que usam a fotossíntese para converter a energia solar  
em compostos orgânicos ou que utilizam   quimiossíntese para converter  
energia química em compostos orgânicos são conhecidos como produtores 
ou autótrofos. Ou seja, são capazes de produzir o próprio alimento utilizando 
energia solar, água, minerais e gás carbônico (RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 
46)”. 

Heterótrofos Herbívoros “Os herbívoros são organismos que consomem produtores,  
como as plantas e as algas. Quando um herbívoro consome uma planta, 

https://bibocaambiental.blogspot.com.br/2012/05/lixao-e-aterro.html
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 ele geralmente consome apenas uma pequena porção da planta, e não a ma
ta. Por exemplo, as lagartas consomem algumas folhas ou partes de  
folhas, de modo que a planta possa se regenerar. O gado consome os topos 
das folhas das gramíneas, mas não destroem a região de crescimento,  
localizada na base da planta (RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 48)”. Carnívoros 
- São organismos que se alimentam de carne, alguns consomem suas presas 
ainda vivas. Ex: o cão, a onça. 

Consumidores 
de matéria 
morta 

“Os consumidores de matéria orgânica morta (incluindo necrófagos, detrití
voros e decompositores) também desempenham papéis importantes 
 na natureza. Os necrófagos, como os abutres, consomem animais mortos. O
s detritívoros, como os escaravelhos e muitas espécies de centopeias,  
decompõem a matéria orgânica morta e os rejeitos (conhecidos como detrito
s) em partículas menores. Os decompositores, como muitas espécies   
de cogumelos, decompõem a matéria orgânica morta em elementos e  
compostos mais simples que podem ser reciclados pelo ecossistema 
(RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 49)”.  

Onívoros São organismos que se alimentam em mais de um nível trófico (Begon (2007). 
Ex: lobo guará, os humanos, cães e gatos. 

Habitat “O habitat de um organismo é o lugar, ou ambiente físico, em que vive 
(RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 50)”. 

Nicho ecológico São os modos de vida de um organismo, ou seja, seu papel funcional no 
sistema ecológico. De acordo com Ricklefs e Relyea, (2016, p. 345) 
“O nicho fundamental de uma espécie é o intervalo de condições abióticas s
ob as quais as espécies podem persistir”. Ou seja, o intervalo de 
 condições de temperatura, umidade e salinidade que permitem a uma  
população sobreviver, crescer e se reproduzir (Begon (2007). 

População “É constituída por indivíduos de uma espécie em uma determinada área. 
As populações apresentam cinco propriedades distintas que não são exibida
s por indivíduos: distribuição geográfica, abundância, densidade 
, mudança de tamanho e composição (RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 33)”. 

Comunidade  “Uma comunidade ecológica, que é composta por todas as populações  
das espécies que vivem juntas em uma determinada área. As populações de
 uma comunidade interagem umas com as outras de várias maneiras 

RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 33)”. Ou seja, é o conjunto de espécies que 
ocorrem em um mesmo lugar, cuja estrutura e funcionamento são reguladas 
pelas interações entre as espécies e as características físicas do local. 

Relações 
Intraespecíficas  

São relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie em uma 
determinada área (Begon, 2007). Ex: As plantas cultivadas no canteiro da 
horta. 

Relações 
interespecíficas 

São relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes em uma 
determinada área (Begon, 2007). As plantas cultivadas, associadas as plantas 

não cultivadas na horta e os animais que encontramos nesse ambiente. 

Sociedades Um comportamento social resulta da resposta de um animal a outro da 
mesma espécie, como machos lutando pela posse de uma fêmea. “Eussocial, 
ocorre quando um tipo de animal social no qual os indivíduos vivem em  
grandes grupos com gerações sobrepostas, em cooperação a construção de  
ninhos e cuidado parental e dominância reprodutiva por um ou poucos ind
ivíduos (RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 334)”. A eussociabilidade é 
caracterizada por diversos adultos vivendo em grupos, com gerações 
sobrepostas, pais e filhos vivendo no mesmo grupo, cooperando na 
construção e cuidados com o ninho, com a reprodução de indivíduos e a 
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presença de castas estéreis. Ex: formigas, cupins, abelhas. E ao menos duas 
espécies de mamíferos. 

Colônias São formadas por organismos da mesma espécie, associados fisicamente. Ex: 
corais, pólipos. 

Mutualismo Relação ecológica em que as duas espécies envolvidas se beneficiam. Ex: 
polinização; dispersão; trocas entre as leguminosas e as bactérias presentes 
em suas raízes (micorrizas).  
 “Quando o doador e o receptor do comportamento social obtêm ganhos na 
aptidão pela interação (RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 329)”. Também 
podemos definir mutualismo como 
mutualismo como “uma interação positiva entre duas espécies, na qual cad
a umrecebe benefícios que apenas a outra pode proporcionar (RICKLEFS e 
RELYEA, 2016, p. 528)”.  

Competição “Definimos competição como uma interação entre duas espécies que depen
dem do mesmo recurso limitante para sobreviver, crescer e reproduzirse.  
A competição pode ajudar a determinar onde uma espécie pode viver na 
natureza e quão abundante uma população pode tornarse. É possível que o
corra entre muitos grupos de organismos, incluindo predadores, herbívoros 
e parasitas (RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 496)”. A competição pode ser 
 intra especifica, quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Ou 
interespecífica quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesta 
relação os indivíduos competem por recursos, tais como: água, alimento, 
espaço, luz. Ex; as plantas no canteiro da horta; animais herbívoros predando 
vegetais. 

Predação “Existem dois níveis de predadores nas comunidades ecológicas: mesopred
adores e predadores de topo. Os mesopredadores, como coiotes, doninhas  
e gatos ferais, são carnívoros relativamente pequenos que consomem herbí 
voros. Contrariamente, os predadores de topo, como lobos, leõesda 
montanha e tubarões, costumam consumir herbívoros e mesopredadores  
(RICKLEFS e RELYEA, 2016, p. 438)”. Predadores controlam populações de 
presas e contribuem com a eliminação de indivíduos velhos ou doentes do 
grupo. Ex: Joaninhas se alimentando de pulgões; cobra comendo sapo; onça 
comendo coelho. 

Parasitismo Ricklefs e Relyea, (2016, p. 466) propoem que, “um parasita é 
um organismo  que  vive  dentro  ou  sobre  outro  organismo, 
denominado  hospedeiro,  e  que  causa  efeitos  prejudiciais  à  medida  que
  consome  os  recursos  do  hospedeiro”. Ou seja, esta é uma relação em que 
uma espécie vive associada a outra, utilizando seus recursos alimentares, 
vivendo dentro ou sobre ela. Ex: carrapatos, piolhos, vermes intestinais. 

Camuflagem Ricklefs e Relyea, (2016), é uma estratégia de disfarce para dificultar o ataque 
de predadores.   

Teias e cadeias 
alimentares 

Produtores – são seres vivos capazes de produzir o próprio alimento. 
Consumidores- são as interações que ocorrem entre o consumidor e o recurso 
a ser consumido. Podem ser de 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª ordem de acordo com a sua 
posição na cadeia alimentar. Ex: As folhas de uma planta são consumidas por 
uma lagarta, que servirá de alimento para um pássaro, que será consumido 
por uma cobra. 
Decompositores – decompõem matéria orgânica. As fezes e urina, as folhas 
que caem ou são cortadas, as pessoas e animais que morrem. 
São nas cadeias alimentares, as quais se iniciam com os produtores, que o 
fluxo de energia vai decrescendo a partir dos autotróficos, para os demais 
níveis. Diversas cadeias alimentares realizam as trocas energéticas entre as 

espécies, que vão compor uma teia alimentar (Begon, 2007). 

Fonte: Elaborada pelos autores da pesquisa com base em Ricklefs e Relyea (2016), Begon (2007). 
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3.3.3.3 – 20/09/2017 Sociedade e Colônia 

 

Esse encontro ocorreu em 18 de setembro de 2017.  Iniciamos a aula com a 

confecção e plantio de dois novos canteiros. Durante a limpeza do terreno, foram 

observados minhocas e formigas que surgiram ao revolvermos o solo.  

As impressões dos alunos sobre esses animais, nos oportunizou, discutir 

alguns temas, e fazer abordagens sobre a vida dos insetos. A presença de alguns 

formigueiros próximos a horta escolar, possibilitou abordar os conceitos de 

sociedade e colônia e registrar a imagem 2, p. 62. 

 Sociedade - são relações ecológicas que ocorrem entre organismos de uma 

mesma espécie que se organizam, em que todos trabalham para o sucesso do 

grupo e a convivência é cooperativa (adaptado de BARROS e PAULINO, 2010). 

Ex: formigas, cupins, abelhas.  

Colônias - são formadas por organismos da mesma espécie, que são 

encontrados na natureza associados fisicamente (adaptado de BARROS e 

PAULINO, 2010). Ex: corais, pólipos. 

Figura 4 – Formigueiro próximo a horta da escola 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora 

Com relação aos insetos, Duarte (2013) esclarece que, por diversas vezes o 

termo “inseto” é utilizado como sinônimo de ‘ruim, sujo, nojento’ ou 

‘insignificante, de pequeno valor’ e outros atributos igualmente pejorativos. 

Segundo Fowler (1997), ao se reportar aos insetos há pessoas que não apresentam 

nenhum tipo de aversão, mas há aquelas que alteram a sua real condição, 

importância e comportamento. Associado a essa forma de enxergar os insetos, 

ainda contamos com a circulação das informações presentes no cotidiano das 
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pessoas (internet, rádio, revistas, cinema e televisão) que muitas vezes enfatizam 

essas falsas informações sob um ponto de vista mercadológico regido por filmes 

de terror/suspense e a comercialização dos pesticidas. 

 Conversamos sobre entre esses animais, suas relações com o ambiente e 

as questões midiáticas com seus interesses. Pois necessitamos compreender que 

cada espécie possui seu próprio habitat, local onde vive e possui seu nicho, ou 

seja, o local onde desenvolve suas funções no meio ambiente. E mesmo quando 

desconhecemos o papel desempenhado por cada ser vivo, devemos respeitá-los, 

não os aprisionando, maltratando ou matando, mas permitindo que possam 

ocupar seus nichos e habitats.  

Continuamos a aula, direcionando a atenção as formigas, que estão 

sempre presentes na escola e formam sociedades organizadas.  Adequamos o 

texto abaixo, abordando a sociedade das formigas. 

Quadro 5 – Texto sobre a sociedade das formigas 

Sociedade das formigas 

As formigas se organizam em sociedades complexa e todas 

trabalham em prol do formigueiro. As formigas estão divididas em 

três grupos: Rainhas, machos e operárias. As rainhas são fêmeas 

férteis, voam e são maiores que os outros indivíduos, e podem haver 

mais que uma em um formigueiro. Os machos também são alados 

e fecundam as rainhas. As operárias são fêmeas estéreis e realizam 
diversas atividades no formigueiro, são as mais abundantes no 

formigueiro. 

No período de reprodução, período de calor, verão, as rainhas 

e os machos virgens saem do formigueiro para o voo nupcial e se 

encontram no ar. Após a cópula os machos não são mais aceitos 

pelos formigueiros de origem e não são capazes de se sustentarem 

sozinhos, por isso morrem logo em seguida. Apesar de milhares 

indivíduos de diferentes formigueiros saírem para o voo nupcial, a 

maioria morre, pois são devorados por outros animais ou não 

suportam condições climáticas adversas. 

A fêmea é fecundada geralmente por diversos machos, 

inclusive de outros formigueiros. Ela recebe uma quantidade de 
sêmen suficiente para fecundar os ovos em sua vida inteira e estoca 

esse sêmen em sua espermateca. A rainha fecundada voa até 

encontrar um local adequado, quando encontra ela pousa no solo e 

quebra suas asas. Então ela começa a cavar uma pequena câmara e 

se fecha nela para sempre. Ela põe seus ovos nessa câmara. 

Geralmente 60 dias após a postura dos primeiros ovos, nascem 

as formigas operárias. A rainha alimenta as primeiras operárias 
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usando suas próprias reservas de gordura. Essas operárias são bem 

pequenas, mas são capazes de abrir a câmara e iniciar o processo de 

busca por alimento para alimentar os próximos indivíduos que 

nascem. As próximas operárias terão tamanhos mais próximos do 

normal. Daí por diante a única função da rainha será a postura de 

ovos. 

Entre as funções das operárias estão: escavação e limpeza do 
formigueiro, procura por alimento, alimentação das larvas, rainhas e 

de outras operárias, defesa do formigueiro, etc. Em algumas espécies 

de formigas observa-se a presença de indivíduos com a cabeça 

desproporcionalmente maior dentro da casta das operárias. Essas 

operárias são denominadas soldados e defendem a sociedade contra 

inimigos. Geralmente as operárias vivem alguns meses. 

Quando a sociedade está bem estabelecida e conta com um 

número suficiente de operárias, a rainha começa a por ovos dos quais 

nascerão os machos e rainhas. As larvas que forem bem alimentadas 

darão origem a novas rainhas. Os machos nascem de ovos não 

fecundados. 
Fonte: Gordon (2002) 

 Desenvolvemos uma leitura compartilhada e fomos conversando sobre as 

abordagens, a cada parágrafo. E citamos outros tipos de sociedades como as de 

cupins, das abelhas e de alguns grupos de mamíferos.  

Depois, assistimos ao filme: Lucas, um intruso no formigueiro. Produção 

de Tom Hanks. Direção de John A. Davis. EUA: Warner Bros. 2006. Ao final do 

filme, surgiram novos argumentos, os quais foram anotados.  

Ao final do encontro, apresentamos algumas figuras sobre colônias, corais, 

fungos, bactérias, e procuramos estabelecer as diferenças entre essas relações 

ecológicas. Retomaram a abordagem sobre os insetos, então enfatizamos que, 

cuidar nem sempre está relacionado com o fato de levar os bichos para casa, ou 

ficar pegando-os. Provavelmente esses seres vivos, não se sentem à vontade ao 

serem tocados, podem ativar seus mecanismos de defesa, assustar ou até mesmo 

machucar, por isso devemos respeitá-los e mantê-los em seus habitats. 

 

 

3.3.3.4 – 27/09/2017 Competição entre as espécies na horta  

 

Esse encontro ocorreu em 25 de setembro de 2017. Iniciamos a aula 

abordando o filme assistido na aula anterior, eles quiseram falar todos ao mesmo 
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tempo, estavam eufóricos, conversamos sobre as formigas e explicamos que 

quando há indivíduos da mesma espécie em uma área temos uma população. 

Depois, apresentamos figuras (Apêndice D) em que apareciam seres da mesma 

espécie:  pés de alface, eucaliptos, cacauais, humana, coelhos. E suscitamos a 

questão: Quais argumentos podemos utilizar para afirmar que as figuras 

representam populações? Para estimulá-los a construir suas próprias definições 

e as respostas foram anotadas. Depois utilizamos uma gravura para pintar com 

uma diversidade de espécies (Apêndice C, p.141), em um mesmo ambiente. 

Então questionamos: A gravura utilizada para pintar, representa uma 

comunidade. Como definimos uma comunidade? Quais características uma 

comunidade possui? Escreva o nome de algumas populações que compõem a 

gravura: As atividades foram concluídas, discutidas e entregues. 

Após a realização dessa atividade visitamos os canteiros. Saímos para 

coletar algumas plantas, haviam nos canteiros as plantas cultivadas e surgiram 

algumas plantas alóctones. Esta situação nos oportunizou a discussão sobre a 

competição entre plantas de diferentes e de mesma espécie. Podemos então 

abordar na horta os conceitos de competição intra e interespecífica (RICKLEFS, 

2010).  

Figura 5 - Competição interespecífica 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora 
 

Durante essas observações diversas questões foram suscitadas, desta 

forma foi possível abordar os conceitos de herbívoros, carnívoros e onívoros. 

Quando alguns alunos, comentaram sobre o fato de as lagartas tornarem-se 

borboletas. Que haviam visto essas transformações nos programas de televisão: 

Animal Planet, Discovery Channel, Fantástico (Rede Globo). Abordamos 
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Falamos sobre o forrageio das lagartas e enfatizamos o conceito de 

herbivoria.  E perguntamos: De acordo com o que já estudamos, como são 

denominados os animais que se alimentam exclusivamente de plantas? E o que 

se alimenta exclusivamente de outros animais? E os que comem animais e 

vegetais? 

Conversamos sobre a importância da luz solar para o crescimento das 

plantas, mostramos umas figuras da Mata Atlântica em que as plantas competem 

pelos raios solares para crescer e que diversas relações ecológicas estão presentes 

nos ambientes onde os seres vivos estão presentes. Que muitas dessas plantas 

não se desenvolvem, mas que outras crescem quando se abre uma clareira na 

floresta, aumentando a incidência de luz para essas plântulas e fomos trazendo 

outros conceitos ecológicos. Durante os encontros enfatizávamos a importância 

da luz solar para os seres fotossintetizantes e também para a nutrição dos 

consumidores. Após essa explanação, recapitulamos quais os elementos 

essenciais a realização da fotossíntese e o quanto essas relações, entre as plantas 

com a água, o solo, o ar e a luz solar são importantes para o seu desenvolvimento 

dos seres autotróficos e consequentemente para a vida na Terra, pois são as 

plantas, as produtoras dos alimentos na cadeia alimentar. 

Descemos para visitar os canteiros, e observamos que, as plantas 

cultivadas, cresceram. Mas junto a estas cresceram diversas plantas que não 

havíamos plantado. A partir dos questionamentos e falas dos alunos, podemos 

trabalhar as relações entre as plantas cultivadas e as plantas que surgiram na 

horta. Esse tópico nos possibilitou discutir sobre as plantas alóctones. Discutimos 

os conceitos de interações mutualísticas por polinização e o quanto são 

importantes ao relacionar plantas e animais, bem como na produção dos frutos e 

das sementes.  

Observamos nos canteiros a competição intraespecífica e interespecífica. E 

explicamos que elas competem pelo espaço, pela água, pelos nutrientes do solo, 

pela luz solar. Segundo Guimarães (2009), 

Ensinar Ciências é propiciar aos alunos situações de aprendizagem nas 
quais eles poderão construir conhecimentos sobre diferentes 
fenômenos naturais. É também potencializar a capacidade dos alunos 
de formular hipóteses, experimentar e raciocinar sobre fatos, conceitos 



61 
 

e procedimentos característicos desse campo de saber (GUIMARÃES, 
2009, p.12). 
 

Explicamos que as plantas assim como os animais competem por espaço, 

alimentos e que a competição ocorre entre seres vivos de espécies diferentes 

(interespecífica) e também com indivíduos da mesma espécie (intraespecífica). E 

que as observações na horta entre as plantas representavam os dois tipos de 

competição.  

Figura 6 -  Competição entre os coentros e as gramíneas 

   
Fonte: Acervo da pesquisadora 
 

Ao visitar a horta também suscitaram questões sobre as plantas que 

surgiram “as plantas alóctones”, aquelas que são plantas nativas e não cultivadas 

buscando reconquistar seu espaço. Podemos então discutir sobre as interações 

entre as plantas, quais as vantagens e desvantagens dessas interações.  

Retornamos a sala e ouvimos um grupo ao fundo da sala, querendo saber 

como as plantas que ninguém plantou nascem. Essa fala oportunizou abordar os 

conceitos de plantas nativas e exóticas, polinização, dispersão e sobre as sementes 

presentes no solo que utilizamos para fazer os canteiros da horta.  

Lembram que dissemos que são as flores responsáveis pela formação das 

sementes? E que os frutos servem para protege-las? Então, para que as plantas 

possam juntar seus gametas, que são os grãos de pólen e o óvulo e isso se tornar 

uma semente, são os insetos polinizadores que transportam o pólen de umas 

flores para outras, fecundando-as. E assim são formadas as sementes. Lembram 

disso? Tia (a professora regente) já havia ensinado. E para os frutos serem levados 

para outros lugares? Como isso acontece? 
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Perceber essas relações ecológicas entre os seres vivos contribui para a 

construção de uma visão “sistêmica” dos organismos (Capra, 1995). De acordo 

com Pozo e Gomes Crespo (2009)  

[...] as dificuldades tornam-se evidentes principalmente na resolução 
de problemas, que os alunos tendem a enfrentar de um modo 
repetitivo, como simples exercícios rotineiros, em vez de encará-los 
como tarefas abertas que exigem reflexão e tomada de decisões (POZO 
e GOMES CRESPO, 2009, p.17). 
 

Precisamos propor atividades abertas, que estimulem os alunos a pensar 

e refletir sobre os conceitos e construir suas próprias conclusões. Exercitando a 

aprendizagem de conceitos e atitudes. 

Explicamos que essas relações acontecem em outros ambientes, como nas 

florestas, nas fazendas. Levamos alguns modelos de invertebrados em alto relevo 

para a sala, que fazem parte do meu acervo pessoal, para que pudéssemos 

observar as características destes animais e compará-los com os animais 

encontrados na horta. Com as imagens podemos observar e anotar características 

dos invertebrados e estabelecer as diferenças entre eles, podemos também 

conversar sobre seus habitats, hábitos alimentares e como interagem com outras 

espécies.  

Figura 7 –Material sobre os artrópodes 
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Fonte: Acervo da pesquisadora 

 
Voltamos a horta para observar, se encontraríamos artrópodes e que tipos. 

Encontramos alguns, mas os que mais chamaram a atenção foram as joaninhas 

(Coleoptera sp, Coccinellidae sp) e as aranhas (Arachnida sp, Araneae sp). Então 

perguntei: Vocês conhecem as joaninhas? O que elas comem? Vocês sabiam que 

os animais que se alimentam de outros ainda vivos são denominados 

predadores? Vocês conhecem outros predadores? 

Relembramos alguns conceitos já estudados e conversamos sobre os 

predadores e as presas e o quanto essas relações contribuem com o equilíbrio em 

uma comunidade. E distribuímos algumas figuras com as joaninhas. Para a aula 

seguinte, os alunos deveriam pensar sobre as joaninhas e apresentar algumas 

características desse animal.  

 

 

3.3.3.5 - 02/10/2017 Os decompositores e as colônias de fungos 

 

Essa aula ocorreu em 02 de outubro de 2017. Nesta tarde, os alunos 

conversaram e entregaram as atividades sobre as joaninhas. Na horta colhemos 

os coentros (Coriandrum sativum), pois havíamos combinado que assim que 

estivessem suficientemente desenvolvidos, poderiam levá-los para casa.  
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Então iniciamos o encontro na horta e observamos que, quando ocorre a 

limpeza no entorno da escola, as folhas são acumuladas, não havendo descarte 

desse material e após alguns meses entram em decomposição, utilizamos esse 

material para estudar a decomposição das folhas e as colônias de fungos que se 

formam neste material. Durante essa aula, revolvemos as folhas decompostas 

com pás, enxadas e ancinhos.  

Os alunos sugeriram que seria “bom” colocar nos canteiros da horta. 

Permiti, então utilizaram o carrinho-de-mão, para distribuir o composto. 

Também coletaram os coentros e voltamos a sala de aula. Então perguntei: O que 

acontece com as folhas que caem das arvores e a grama aparada na escola? 

As respostas foram as mais diversas. Solicitamos que observassem as 

folhas mais de perto, com o auxílio de lupas e desenhassem. A introdução de 

novos materiais as aulas, estimulam os alunos a utiliza-los. “A mágica da lupa 

não é propriamente mágica: ela oferece um efeito visual tão intenso que mesmo 

aqueles que acham que não sabem desenhar conseguem” (CAPRA, 2006, p.242).  

Pensar sobre os decompositores e observa-los utilizando lupa pareceu 

algo novo. Então suscitamos questões sobre “O que acontece com as folhas que 

não são comidas e nem vendidas? E com as frutas? E com a comida? Após uma 

leitura compartilhada e discutida sobre os decompositores, eles contribuíram 

com seus depoimentos. Suscitei a questão: Será que há alguma relação entre o 

solo, os decompositores e as plantas? Qual a opinião de vocês? E como isso 

acontece? 

Durante as nossas intervenções buscamos desenvolver as aulas baseado 

nos pressupostos teóricos e metodológicos de Pozo e Crespo (2009). Segundo 

esses autores, “Aprender ciência deve ser, portanto, um exercício de comparar e 

diferenciar modelos, não de adquirir saberes absolutos e verdadeiros (p. 21)”.  

Concluímos esse encontro com algumas ilustrações de flores. E 

relembramos que as flores são os órgãos reprodutivos das plantas, mas que 

necessitam interagir principalmente com os animais através da polinização, para 

produzirem sementes e frutos. Os quais são dispersados por outros animais para 

que essas plantas produzam descendentes férteis. E o quanto as interações 
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ecológicas são essenciais a sobrevivência das espécies existentes no planeta. Ao 

final recomendamos aos alunos que pintassem e pensassem sobre as flores, 

pensassem sobre as nossas conversas, dessem uma olhada no caderno, nas 

anotações que fizemos sobre as flores e relembrassem o que havíamos estudado. 

 

 

3.3.3.6 -  09/10/2017 Mutualismo 

 

Aula realizada em 09 de outubro de 2017.  A polinização e a dispersão são 

dois temas fantásticos, essenciais a vida no planeta, portanto merecem uma 

abordagem mais envolvente, que vão desde os recursos utilizados pelas plantas 

para atrair seus polinizadores e dispersores, aos recursos utilizados pelos animais 

para satisfazer principalmente as suas necessidades alimentares, além das 

adaptações que ocorreram evolutivamente. 

 Nesse encontro enfatizamos a importância existente entre as espécies 

envolvidas, os polinizadores e a importância para os biomas.  

Observamos no ambiente escolar, algumas flores sendo visitadas por 

insetos e aves na nossa aula, no canteiro de flores. Então questionamos: O que os 

insetos e as aves procuram nas flores? Que relações ecológicas são estabelecidas 

entre essas espécies?  

Foram observados pequenos insetos em abundância nas flores, mas a 

curiosidade estava nos pulgões. Esclarecemos que os pulgões sugam alimentos 

das plantas, a seiva que elas produzem para se nutrir. Então os pulgões são 

comidos pelas joaninhas que são seus predadores, mas contam com a proteção 

das formigas. E essas ultimas ordenham parte da seiva dos pulgões para se 

alimentar. Essas são relações ecológicas relevantes que se fazem presentes nas 

comunidades em que essas espécies estão presentes. Ao final da aula 

conversávamos sobre a forma como os seres vivos estão interligados, e 

retomamos alguns conceitos estudados nos encontros anteriores. “O elemento 

mais importante está relacionado ao modo como o professor orienta a ação dos 
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alunos para que os melhores resultados possíveis sejam atingidos” 

(GUIMARÃES, 2009, p.33). 

 

 

3.3.3.7 –16/10/2017 Arvores e bromélias 

 

Encontro realizado em 16 de outubro de 2017. Para esse encontro 

utilizamos as bromélias encontradas no entorno da escola. Já havia observado 

alguns dias antes e como amo bromélias, propomos abordar essa interação entre 

as bromélias epífitas e as arvores na escola.  Retiramos algumas e observamos o 

que havia em seu interior.  Essa atividade foi desenvolvida em grupos, formados 

com 4 alunos. Optamos pelo trabalho em grupo, para que pudessem exercitar o 

comportamento cooperativo. Então perguntamos: O que encontraram no interior 

da bromélia? 

Durante as aulas, as perguntas nortearam as respostas e sugeríamos novas 

questões, de acordo com o que pretendíamos esclarecer. 

Segundo Leme (2006), as bromélias são micro ecossistemas que sustentam 

em seu interior a vida de diversas espécies e contribuem com a planta que lhe do 

suporte, produzindo matéria orgânica. E quando o copo em que a bromélia 

acumula água transborda, os nutrientes encontrados em seu no interior são 

depositados no solo e absorvidos pela arvore suporte. 

 As bromélias são encontradas em diversos ambientes no entorno da 

escola e nós as utilizamos para estudar as relações ecológicas. Essa escolha se deu 

para que pudéssemos continuar associando as aulas práticas as aulas teóricas. Os 

conceitos nesse dia foram abordados pela professora regente, fizemos uma 

leitura, de um texto adaptado do livro de Leme (2006), pois a aula de campo esse 

dia demorou bastante. Sugeri ao final do encontro que pensassem sobre as 

minhocas e o que fazem na horta e encerramos a aula, pois o nosso tempo havia 

se esgotado, precisamos utilizar parte da aula da professora que daria aula a 

seguir. 
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3.3.3.8 – 23/10/2017 As relações ecológicas na horta 

 

Encontro realizado em 23 de outubro de 2017.  As minhocas e as plantas 

na horta sempre estiveram presentes. As minhocas produzem húmus e as arvores 

absorvem. Enquanto as arvores disponibilizam suas folhas que serve de alimento 

para as minhocas.  

Nesse encontro, utilizamos cartões com as definições das relações 

ecológicas e figuras de animais, os quais foram distribuídos para que os alunos 

pudessem de forma lúdica, associá-las. Antes de iniciarem a brincadeira, 

relembramos cada uma das relações ecológicas que estudamos, com a 

contribuição deles. Após a brincadeira descemos para visitar os canteiros e 

observamos que o número de animais invertebrados havia aumentado. 

Solicitamos que, em grupos com 4 ou 5 alunos, observassem os canteiros, 

tentassem estabelecer relações entre os seres vivos que encontrassem e 

anotassem. Perguntei: Podemos então relacionar as plantas com os insetos, suas 

funções e como interagem? Preciso que escrevam e entreguem hoje ainda. 

 

 

3.3.3.9 - 30/10/2017 Teias e cadeias tróficas 

 

Aula realizada em 30 de outubro de 2017. Observamos os canteiros e nesta 

semana, o número de animais invertebrados na horta aumentou. Podemos então 

relacionar as plantas com os insetos, suas funções e como interagem. Na sala de 

aula, propus a construção de teias e cadeias tróficas, utilizando figuras para a 

construção de painéis com imagens de seres vivos.  

Figura 8-  Confecção de painéis sobre os Reinos da Natureza 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora 
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Após a confecção dos painéis, comparamos espécies, falamos um pouco 

mais sobre evolução e estudamos as principais características dos reinos, teias e 

cadeias ecológicas.  

Depois abordamos as necessidades alimentares, que são inerentes a todos 

os seres vivos. O porquê e para que nos alimentamos. E fiz uma explanação sobre 

os produtores, consumidores e decompositores, os quais estamos estudando 

desde o nosso primeiro encontro. Associamos os conceitos e espécies estudados 

na horta e como formam as cadeias e teias tróficas.   

Essas atividades foram desenvolvidas em grupos, pois a promoção de 

trabalhos em grupo, com tarefas distribuídas com equidade, possibilita a 

formação de alunos envolvidos com questões coletivas, lembrando que os 

conceitos, as atitudes e a reflexão, necessitam estar presentes nas atividades e 

assim contribuir com uma formação cidadã (MORAIS E ANDRADE, 2009). 

Solicitamos ao final que desenhassem cadeias tróficas e explicassem. O 

nosso objetivo com essa atividade foi inter-relacionar os seres vivos, abordar o 

fluxo energético, sobre a importância e a dependência, uns dos outros, que nós 

os seres humanos também estamos inseridos nesse contexto, que estabelecemos 

trocas com o ambiente por isso, precisamos contribuir com a preservação 

ambiental. 

 

 

3.3.3.10 – 08/10/2017 Nas trilhas da ecologia 

 

Este foi o nosso último encontro, realizado em 8 de novembro de 2017, no 

qual iniciamos as atividades com o jogo, “nas trilhas da ecologia. Para a 

realização do jogo, construímos uma trilha no “chão” da sala de aula e a 

decoramos com imagens de invertebrados. O jogo consiste em uma tabela com 

questões de múltipla escolha relacionadas ao tema estudado - interações 

ecológicas. Cada grupo foi formado com 4 ou 5 alunos. Cada grupo recebeu uma 

tabela com as perguntas. O dado foi lançado e o grupo que obteve maior 
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pontuação iniciou a partida, respondendo a uma questão definida pelos 

oponentes, para cada acerto o grupo avançava, caso a resposta não estivesse a 

contento da turma, o grupo não avançava na trilha. Foi uma atividade divertida, 

pois os alunos ficaram eufóricos com a brincadeira e vibravam a cada resposta 

que acertavam. De acordo com Guimarães (2009), 

O jogo didático auxilia os educandos na familiarização de 

conhecimentos e na interação entre os jogadores e ou trabalho em 

equipe. Assim, podemos considerar os jogos como um recurso 

adicional a ser construído e explorado pelos alunos, vindo a somar 

fatores positivos ao processo de ensino-aprendizagem (GUIMARÃES, 

2009, p.18). 

Buscamos utilizar o jogo de forma mediada e dialogada, para que pudesse 

auxiliar na aprendizagem sobre os temas abordados durante a intervenção. 

Figura 9- Jogo: Nas trilhas da ecologia 

  
Fonte: Acervo da pesquisadora 

Aproveitamos o jogo para reaplicar a entrevista semiestruturada utilizada 

antes da intervenção. 

Ao finalizar o jogo, fizemos um lanche com bolo, refrigerante e 

salgadinhos. A professora que esteve presente durante toda a intervenção 

agradeceu e os alunos, explicamos que estávamos encerrando a nossa sequencia 

didática e encerramos o encontro.  

Percebemos que os alunos precisam ser oportunizados a contribuir com 

mais frequência na oralidade, principalmente na abordagem das suas concepções 

espontâneas. E terem participações mais ativas durante as aulas, para que 

possam contribuir com suas vivencias e assim ter significado para eles. 
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Utilizamos em nossas intervenções, entrevistas semiestruturadas, 

diálogos, atividades teóricas e práticas na horta e na sala sobre interações 

ecológicas, filmagens, fotos, mapas conceituais e jogos. Chegamos ao final do 

percurso da nossa pesquisa, agora vamos compreender os resultados no capítulo 

seguinte. Em que apresentamos a entrevista semiestruturada aplicada antes e 

após a intervenção, que serviram para comparar e identificar se houve 

mobilização de conceitos, procedimentos e atitudes ao ensinar as interações 

ecológicas, utilizando a horta escolar. 

No quadro nº 2 intitulado ‘Cronograma da intervenção’ apresentamos a 

síntese das datas e as atividades realizadas durante o processo de intervenção. 

Quadro 6- Cronograma da intervenção 

Data Mês Conteúdos Estratégias 

04/09/17 Setembro As Plantas e 
Meio 
Ambiente 

Observação da turma, roda de conversa e 
aplicação do TCLE. Estudamos as partes da 
planta, com ênfase nas folhas, para que 
pudéssemos abordar a fotossíntese, 
substâncias necessárias para realiza-la e 
importância para a vida no planeta.  
Construímos mapas conceituais sobre as 
partes da planta com suas funções e fizemos 
uma roda de conversa. Também, 
confeccionamos alguns canteiros da horta e 
plantamos (Nesta data extrapolamos o 
horário da aula). Colamos nos cadernos dos 
alunos quadro contendo as interações 
ecológicas. Ao final abordamos as relações 
entre as plantas e o meio ambiente, que seria 
o tópico da próxima aula. 

11/09/17 Setembro Conceituando 
as Interações 
Ecológicas 

Para relacionar plantas e o ambiente. 
observamos os tipos de solo, presentes no 
entorno da escola; a importância da água e 
do ar para os seres vivos, elementos 
essenciais a realização da fotossíntese, esses 
foram os tópicos da nossa discussão. 
Apresentamos os conceitos das interações 
ecológicas e alguns conceitos zoológicos, os 
quais foram colados nos cadernos na aula 
anterior. E a cada aula visitávamos a horta, 
associando a aula teórica com a horta. Ao 
final enfatizamos os conceitos de colônia e 
sociedade, após uma leitura compartilhada. 
No encontro seguinte trabalhamos os 
conceitos de sociedade e colônia. 

18/09/17 Setembro  Sociedade e 
colônia 

.  Observamos os formigueiros próximas aos 
canteiros da horta, discutimos a forma como 
se organizam, assistimos ao filme “Lucas 
um intruso no Formigueiro” e realizamos 
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 atividades escritas utilizando esses 
conceitos, ao final os alunos explicavam 
suas produções. Conversamos sobre a 
definição de competição e quais seres vivos 
competem, e pelo que. 

25/09/17 setembro Relações 
ecológicas na 

Horta Escolar 

 

Durante a visitação a horta, levei os alunos 
aos canteiros onde cresceram as plantas que 

cultivamos e outras que apareceram- as 
quais chamamos de plantas alóctones. Eles 
observaram essas plantas e através de 
perguntas, puderam pensar sobre a situação 
ocorrida entre as plantas presentes no 
canteiro. Também observamos alguns 
insetos (lagartas), que nos possibilitaram 
introduzir os conceitos de herbivoria e 
predação. Encontramos joaninhas e aranhas 
e ampliamos a discussão sobre os 
predadores. Os alunos deram exemplos de 
outros predadores e discutimos sobre a 
importância ecológica desses animais, 
também citaram felinos e canídeos. Falamos 
sobre os resíduos produzidos pelos animais 
e que existem espécies que utilizam a 
energia presente nesses resíduos para a sua 
sobrevivência. 

02/10/17 Outubro Os 
decompositore
s e as colônias 
de fungos 

Durante a limpeza do entorno da escola as 
plantas são removidas e ficam depositadas 
em um ambiente da escola. Com o intuito de 
abordar os decompositores, utilizamos as 
perguntas: O que acontece com as folhas 
que caem das arvores e a grama aparada na 
escola? Em casa isso também acontece? 
Como? Abordamos os fungos encontrados 
nesse material em decomposição e as 
colônias de fungos que surgem nesses 
amontoados de folhas. Conversamos sobre 
a importância dos decompositores e foram 
citados os fungos presentes em alimentos 
em decomposição (pães, frutas, verduras). 
Explicamos aos alunos que no encontro 
seguinte trabalharíamos as relações 
mutualísticas. 

09/10/17 Outubro Mutualismo Iniciamos com a questão: O que fazem os 
insetos nas flores? Quais insetos 
encontramos nas flores? Porque? Porque e 
para que as plantas produzem frutos? 
Abordamos a polinização a dispersão dos 
frutos e a associação entre as formigas e os 
pulgões. Os pulgões foram encontrados em 
uma laranjeira que há na escola, 
enfatizamos o fato das formigas estarem 
próximas a eles. Fizemos uma leitura 

compartilhada e discutimos a definição de 
mutualismo e comentamos que entre os 
pulgões e as formigas existe uma relação 
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mutualística. Observamos as bromélias, que 
são conhecidas pelos alunos como gravatá e 
perguntamos para que servem essas plantas 
e porque crescem sobre outras plantas? 
Também apresentamos as relações 
mutualísticas estabelecidas entre as 
bromélias e outros seres vivos, tais como as 
plantas, os animais, os fungos e as bactérias 
que se desenvolvem nessas plantas ou 
próximas a elas. Na sala realizamos uma 
atividade em grupo, sobre o mutualismo.  

16/10/17 Outubro Arvores e 
Bromélias 

O que vocês acham que tem dentro de uma 
bromélia? E o que encontraram dentro 
dessas plantas? Que relações podem ser 
estabelecidas entre elas e as arvores onde 
estão localizadas. Conversamos sobre as 
bromélias e sua associação com as arvores. 
Utilizamos um texto para apresentar outros 
exemplos de mutualismo. Durante as visitas 
a horta, não utilizamos agrotóxicos e nem 
limpávamos os canteiros, pois o nosso 
objetivo era observar e compreender as 
relações entre os seres vivos que 
encontrávamos nesse ambiente.  

23/10/17 outubro As Relações 
Ecológicas na 

Horta 

Ao colhermos algumas plantas nos 
canteiros encontramos muitas minhocas. 

Então suscitamos as seguintes questões: 
Como as plantas e as minhocas se 
relacionam? O que fazem lá? Qual a 
importância das minhocas para o solo? 
Como se relacionam com as plantas? 
Distribuímos um texto com a definição de 
mutualismo e fomos interpretando-o e 
conversando, a cada nova informação 
surgiam novas perguntas. Concluirmos 
com uma atividade e a discussão das 
respostas. Abordamos a importância dos 
alimentos para todas as espécies e que 
através deles estamos interligados através 
de cadeias e teias ecológicas. 

30/10/20
17 

Outubro Teias e cadeias 
tróficas 

 

 

Observamos os canteiros da horta e 
buscamos através de conversas na horta, 
associar os animais, as plantas, ao solo, a 
água, o ar e a luz solar.  O que as plantas 
precisam para se desenvolver? E os 
animais? E nós humanos, fazemos parte 
dessas relações? 
Para que comemos? Qual a principal fonte 
de energia do planeta? Vamos ver como 
funciona uma cadeia alimentar? 
Construímos algumas cadeias alimentares 
utilizando figuras, interligamos essas 
cadeias para facilitar a compreensão das 
teias alimentares e como se constituem. 
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Revisamos as características presentes em 
cada Reino da Natureza e construímos 
mapas conceituais, com textos e figuras. 

08/11/17 Novembro Nas trilhas da 
Ecologia 

Utilização do jogo nas trilhas da ecologia, 
que nos possibilitou relembrar as relações 
estudadas entre as plantas e o ambiente, as 
plantas e os animais, principalmente os 

invertebrados encontrados na horta e as 
plantas com outros seres vivos com a 
reaplicação das atividades utilizadas nos 
primeiros encontros.  

Fonte Acervo da pesquisadora 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E ANALISE DOS DADOS  

 

Neste capitulo pretendemos mostrar o resultado e a análise dos dados.  O 

capitulo foi categorizado e dividido em partes.  

Observação prévia da turma; identificação dos conhecimentos prévios dos 

alunos e os resultados, com aplicação prévia e posterior a sequência didática, da 

entrevista. Utilizando a categorização de Bardin, (2011), articulada com os 

pressupostos teóricos de Pozo e Gómez Crespo (2009). 

 

 

4.1 Observação prévia da turma 

 

Nas leituras compartilhadas com a turma, podemos constatar que alguns 

alunos apresentavam dificuldades para ler e escrever, fato também constatado 

na pesquisa de Oliveira (2013) quando esclarece que “Durante a observação e 

conversas informais com a professora da turma, constatei que os alunos 

apresentavam dificuldades para ler e escrever”. Ela ainda propõe,  

Sabe-se que a linguagem escrita difere da oral por ser mais complexa e, 
seu processo de aprendizagem, desenvolve-se principalmente na 
escola. No entanto, na sociedade atual, nem todos os alunos têm acesso 
a esse tipo particular de produção humana (OLIVEIRA, 2013, p. 57).  
 

Mesmo diante de tais limitações, a sequência didática utilizada para 

investigar os limites e as possibilidades para ensinar interações ecológicas 

utilizando a horta, foi readequado, acrescentado textos com linguagem mais 

acessível, atividades ricas em gravuras e leitura compartilhada com a turma. 

Silva (2013) esclarece, que em observações realizadas, foi possível inferir que os 

alunos do 6º ano apresentavam oralidade superior a escrita ou leitura. Esse fato 

também foi observado em nossa pesquisa. Mas em determinados momentos, 

esses depoimentos e contribuições são silenciados pelos professores, por 
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apresentarem crenças sobre os alunos que nem sempre condizem com a 

realidade. 

Comungo da afirmativa de Oliveira (2013) quando comenta que “foi 

possível notar que ... ideários pedagógicos implícitos permeados de justificativas 

preconceituosas sobre porque a população pobre não aprende”, persistem na 

escola e em diversas situações dificultam o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. Mas com o auxílio da professora regente e o estimulo a oralidade dos 

alunos desta turma de 6º ano, conseguimos contornar alguns destes problemas e 

dar continuidade ao nosso trabalho. 

Durante a trajetória da pesquisa, a professora, conversou sobre alguns 

problemas vivenciados, os quais, resolvemos relatar em nossa pesquisa. De 

acordo com a visão da professora regente são: o comportamento disperso e 

desinteressado dos alunos;  as dificuldades para ensinar ciência, por conta da sua 

formação, que é em Pedagogia; a não distribuição do livro didático, pois segundo 

a escola a quantidade de livros disponível, não contempla a todos os alunos, 

então os livros ficam na biblioteca e são utilizados pelos professores durante as 

aulas e devolvidos ao final delas; e a abordagem complexa e descontextualizada 

do livro didático, que de acordo com a escola ‘o livro é muito complexo’ para o 

nível cognitivo dos alunos. Freire et al (2016, p. 136)” o ensino de ecologia “... 

poderia ser explorado nos contextos escolares para estabelecer um diálogo entre 

diversos conceitos biológicos chave, e para ampliar a compreensão 

epistemológica da ecologia e da ciência como um todo”.  

Diante dos eventos acima citados e da relevância em ensinar ecologia, 

buscamos utilizar os recursos que possuímos para ensiná-la associando a horta 

escolar as nossas aulas teóricas, para mobilizar conceitos.  

Ainda em consonância com Oliveira (2013 p. 21), “quando os 

conhecimentos são aprendidos de maneira errônea e simplista, dificultam o seu 

aprofundamento em outros níveis escolares”. Isso sugere que muitos entraves 

apresentados pelos alunos estão relacionados com as dificuldades em 

compreender e contextualizar conceitos aprendidos durante a trajetória escolar.  



76 
 

 Nos encontros para as observações e coleta de informações sobre as 

concepções espontâneas dos alunos suas indagações foram anotadas, para que 

pudéssemos identificar e elaborar as atividades desenvolvidas na sequência 

didática, que a princípio estava pronta, mas foi sendo reestruturada a medida 

que novas situações surgiam.  

 

 

4.1.2 Identificação dos conhecimentos prévios dos alunos 

 

 Durante a aplicação da sequência desenvolvida podemos mobilizar 

conceitos e comparar aquilo que o aluno já sabia e o que foi assimilado, em nossos 

encontros. De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009) os conhecimentos 

prévios, são os conhecimentos adquiridos com suas vivencias, seu cotidiano, nas 

instituições onde se faz presente, como por exemplo, escola, igreja, comunidade. 

Esses conhecimentos quando associados a outros que são propostos, 

principalmente pela escola, podem contribuir com a formação de novos 

conceitos. Para Freire et al, (2016, p. 132) “Investigar elementos da transposição 

didática pode ajudar a discutir as relações entre o fazer científico e o ensinar 

ciências, e refletir sobre a necessidade de aproximar essas duas instâncias de 

produção de conhecimento” e desta forma contribuir para a mobilização de 

conceitos e possibilitar a formação de conceitos mais complexos. 

Na intervenção, entre aulas práticas e teóricas, buscamos utilizar 

atividades que contemplassem a leitura e escrita, pois como citado por Oliveira 

(2013):” Durante o processo de aprendizagem, supervalorizamos a escrita e a 

aprendizagem das letras, o processo de escrever torna-se mecânico, culminando 

na formação de alunos copistas, ou seja, que não conseguem ler e escrever 

sozinhos”.  Buscamos contribuir com esse processo de leitura e escrita, utilizando 

textos, mapas conceituais e desenhos produzidos pelos alunos para promover 

melhor compreensão dos conteúdos apresentados, associados a imagens.  
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4.2 Analise dos dados 

 

 Os dados foram analisados a luz dos pressupostos teóricos de Pozo e 

Gómez Crespo, resultados da sequência didática aplicada em 10 encontros com 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 4.2.1 Os alunos e o contexto da horta escolar  

 

Durante nossos encontros na horta, anotamos algumas contribuições dos 

alunos sobre a horta escolar, baseados nos conceitos que foram estudados e as 

relações entre as plantas e o meio ambiente.  Os quais estão descritos na tabela 

abaixo: 

Quadro 7- Os alunos e o contexto da horta escolar 

Alunos Comentários dos alunos sobre as 
plantas na horta 

Conteúdos envolvidos nesses 
depoimentos de acordo com Begon 

(2007); Ricklefs e Relyea(2016). 

A1 “A horta no sol cresceu mais”. Importância da luz solar para o 
desenvolvimento das plantas. 

A2 “Apareceram outras plantas”. Competição entre as plantas cultivadas 
e as plantas invasoras.   

A3 “Sempre aparecem outras plantas”. As plantas alóctones. 

A4 Os passarinhos trazem essas plantas que 
apareceram”. 

Dispersão das sementes. 

A5 “As plantas da sombra tão bem 
pequenas”. 

Importância da luz solar para a planta. 

A6 “Eu quero molhar, elas crescem”. Importância a água para o 
desenvolvimento da planta.  

A7 “A terra escura é melhor para as plantas”. Reconhecendo a importância do 
húmus para o desenvolvimento da 
planta. 

A8 “O capim cresce ligeiro e disputa a terra 
com os coentro”. 

Competição interespecífica entre os 
vegetais. 

A9. “Se não molhar as plantas morrem”. Necessidade hídrica da planta. 
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A10 “As plantas que ficam no sol crescem 

mais”. 

Comparando as plantas cultivadas ao 

sol e a sombra na horta. 

A11 Se o capim crescer muito mata os 

coentos”. 

Quando a competição ocorre e uma 

espécie é mais favorecida que a outra. 

A12 “Muito sol queima as planta, mais sem 
sol elas morre”. 

A falta e o excesso da luz solar, podem 
provocar danos a planta. 

A13 “Tá tudo bonito. Mas o capim cresce mais 
ligeiro do que o feijão” 

O desenvolvimento de uma planta é 
favorecido por alguns fatores que 
ocorrem na fotossíntese. 

A14 “Minha mãe faz horta e eu ajudo, a gente 
tira o capim”. 

Plantas competindo pelos recursos do 
solo. 

A15 “O capim toma o lugar do coentro”. Competição interespecífica. 

A16 “As plantas são boas para a gente. Nós 
come elas. 

Importância das relações tróficas. 

A17 As plantas são a comida da gente, feijão, 
maçã, arroz, pão. 

As relações tróficas e o ser humano. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009) As ideias básicas do 

construtivismo estão relacionadas com as transformações que podem ocorrer na 

mente de quem aprende. E como o conhecimento ocorre quando há trocas de 

saberes, todos aprendemos. Pois a ciência é um processo socialmente construído, 

definido e elaborado através de modelos para que possamos interpretar a 

realidade. Ainda em consonância com esses autores: 

A ideia básica do chamado enfoque construtivista é que aprender e 
ensinar, longe de serem meros processos de repetição e acumulação de 
conhecimentos, implicam transformar a mente de quem aprende, que 
deve reconstruir em nível pessoal os produtos e processos culturais 
(POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p.21). 
 

Pois como explicitado pelos autores Pozo e Gómez Crespo (2009) o 

conhecimento científico “...nunca se extrai da realidade, mas vem da mente dos 

cientistas, que elaboram modelos e teorias na tentativa de dar sentido a essa 

realidade” por isso devemos estar conscientes que”... Aprender ciências deve ser 

portanto, um exercício de comparar e diferenciar modelos, não de adquirir 

saberes absolutos e verdadeiros” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 21).  
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Diante de tais esclarecimentos, buscamos potencializar a participação 

ativa dos alunos, para que pudessem refletir sobre o que sabem e reconstruir 

esses conhecimentos e nos   aproximar ao máximo dos saberes científicos. Os 

quais foram apresentados associados as aulas práticas e teóricas, para que 

pudéssemos promover os questionamentos e possibilitar a formação de novos 

conceitos ou ressignificar os conceitos existentes. Comeli (2015) afirma que, 

[...] a maioria dos respondentes gostavam de participar das atividades 
na horta escolar e que o plantio está entre as suas atividades 
preferidas”, essa situação também pode ser observada nesta pesquisa e 
os depoimentos dos alunos, denotam que possuem ideias sobre a horta 
e algumas interações. Isso pode estar associado ao contato que alguns 
deles possuem sobre o cultivo de hortaliças, o que aprenderam, 
associadas as questões culturais difundidas no cotidiano (COMELI, 
2015, p. 149).  
 

Mesmo não apresentando conceitos prontos e formulados nos livros 

didáticos, os alunos demonstram que observaram, fizeram suas anotações e 

construíram suas próprias conclusões. As quais apresentamos no quadro nº 5, 

intitulada ‘Opiniões dos alunos sobre a horta escolar’, em que buscamos alinhar 

as informações apresentadas pelos alunos com os conceitos propostos por 

Ricklefs e Relyea (2016) e Begon (2007) no quadro. No próximo tópico 

apresentaremos as concepções dos alunos sobre meio ambiente, antes e após a 

intervenção. 

 

 

4.2.2 Concepções dos alunos sobre Meio Ambiente 

 

Nesse tópico apresentaremos algumas concepções de meio ambiente 

apresentadas pelos alunos. Essas questões foram aplicadas em grupos e 

reaplicadas com os mesmos grupos, antes e após a intervenção.  

Quadro 8 – Concepções dos alunos sobre meio ambiente 

Grupos Antes Depois 

G1 “Tem plantas e animais”. “Lugar onde a gente vive e se 
relaciona com as plantas”. 

G2 “Fica lá na roça”. “La na roça, onde a gente mora com 
os bichos e as plantas”. 
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G3 “Tem animais grandes e pequenos”. “No meio ambiente tem as plantas, 
onça, tatu, vaca, capivara e a gente”. 

G4 “Tem o rio, o mar e a terra”. “Aqui na escola, na minha casa, na 
roça” a gente precisa deles para 
viver”. 

G5 “Lugar onde vivem os animais”. ” No lugar onde estão os animais, as 
plantas, nós e todo mundo precisa dos 
outros”. 

G6 “Na mata que aparece no filme”. “Lugar que todo mundo precisa de 
todo mundo, gente, bicho, planta, 
para viver”. 

G7 “Na floresta” “Lugar que vive todo mundo e um 
precisa do outro”. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

De acordo com a ecologia profunda, não há separação entre o homem e o 

ambiente, tudo é pertinente a uma relação de interdependência no processo de 

sobrevivência (CAPRA, 2006). Em consonância com Ricklefs (2010) meio 

ambiente pode ser definido como as relações totais dos seres vivos com o 

ambiente orgânico e inorgânico e suas interrelações. Para Begon, 2007, o 

ambiente para um ser fixo difere do ambiente para um ser móvel, que mesmo 

fazendo parte do mesmo ambiente, possuem suas próprias características, de 

acordo com as pressões e concessões que o meio lhe disponibiliza. 

Observamos que essas concepções de meio ambiente, apresentadas pelos 

autores se aproximam das concepções apresentadas pelos discentes. Portanto 

cabe ao professor, apresenta-las e discuti-las, pois, como proposto por Pozo e 

Gómez Crespo (2009), o conhecimento científico não deve ser ensinado como 

verdade absoluta, pois apresenta a visão daqueles que o constroem.  

Ainda de acordo com esses autores, devemos propor um ensino de 

ciências por descobertas, pois favorece o desenvolvimento e orientação nos 

trabalhos práticos desenvolvidos na escola e podem agregar significados as 

aprendizagens propostas.  

Como a aprendizagem de conteúdos e procedimentos se constrói junto aos 

conteúdos conceituais, esses também são essenciais ao processo de construção 

dos saberes. Em que as propostas curriculares necessitam estar articuladas para 

terem significados para aqueles que aprendem. Pois o ato de ensinar deve conter 
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a intencionalidade de ensinar conhecimentos e buscar meios para que os alunos 

se apropriem de novos conceitos (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Bachelard (1996) afirma que os conceitos ensinados necessitam estimular 

a curiosidade, o interesse e a compreensão dos fatos e acontecimentos. E Gil-

Perez (2011), propõe que associar os conceitos que propomos ensinar, possibilita 

a construção de novas ideias. 

Nessas falas apresentadas pelos alunos no quadro nº 6 podemos perceber 

a aproximação entre suas argumentações e os conceitos que foram ensinados por 

nós, a professora pesquisadora e a professora regente de acordo com os autores 

citados. Sugerindo que houve mobilização e aprendizagem de conceitos, 

procedimento e atitudes, pois os alunos junto com as professoras pesquisadora e 

regente, construíram uma horta, desenvolveram indagações e reflexões sobre os 

processos de desenvolvimento principalmente entre as plantas e os animais na 

horta, as relações ecológicas envolvidas e construíram suas próprias concepções 

sobre as interações ecológicas e sua importância para a preservação ambiental. 

 

 

4.2.3 As relações ecológicas no contexto da horta escolar  

 

Inicialmente visitamos e cuidamos da horta, algumas questões 

relacionadas a presença dos animais invertebrados e das plantas invasoras foram 

suscitadas, então apresentamos alguns conceitos de ecologia, para fundamentar 

teoricamente os estudos, esses conceitos estão no quadro nº 5, p. 60, desta 

pesquisa. Propomos aos alunos desenhar uma horta escolar. Para que 

pudéssemos investigar outros elementos, ainda não elucidados, em relação as 

aprendizagens sobre os cultivos.   

Figura 10- Desenhos sobre a horta escolar: 
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Fonte: Acervo da pesquisadora 

Nessa atividade os alunos desenharam a horta e explicaram o significado 

das imagens produzidas. Essas argumentações estão descritas no quadro abaixo: 

Quadro 9 - Visões dos alunos sobre a horta e o meio ambiente 

Elementos presentes nos desenhos Explicações sobre os elementos apresentados 

nos desenhos 

O sol A 7: “Plantas que não recebem sol morrem, 

mas plantas que não recebem sol morrem 

tambem”. 

A6: “As plantas precisam do sol para crescer”. 

A9: “As plantas tambem disputam as coisas 

que tem na terra”. 

A4: “Fotossintese precisa de sol”.  

Variedade de alimentos: tomate, coentro, 

cebolinha, pimenta, pimentão, jaca, laranja, 

erva cidreira, flores, abobora, coco, manga, 

milho, feijão, acerola e girassol.  

A8: “São coisas que plantamos”; 

A13: “A gente semeou”. 

A4: “As flores estão lindas”. 

A2:“As plantas vão crescer, elas estão 

bonitas”. 

A8:”Até as plantas que a gente semea compete 

pelos nutrientes da terra”. 

A5:“As plantas estão crescendo, elas dão o 

que comer”. 

Nuvens e chuva A4:“As plantas precisam de água”. 

A15“A chuva alegra as plantas”. 

A17:“A água é importante para as plantas e 

para os animais tambem. 

Crianças regando a horta, as rosas e os 

girassóis 

A9:“O cuidado que a gente tem com as 

plantas”. 

A4:”As plantas gostam de agua”. 

A6:“Tem que ter agua na fotossintese”. 
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A3:“A fotossintese precisa do ar, da agua, do 

sol e da terra”. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Tradicionalmente o ensino de ciencia tentou promover nos alunos uma 
atitude científica, ou seja, tem tentado que eles adorem , como forma de 
aproximar-se dos problemas , os métodos de indagação e 
experimentação normalmente atribuídos à ciencia. São muitos os que 
acreditam contudo, que essa atitude de indagação e curiosidade já 
existe nas crianças, de fato, desde que elas são muito pequenas e, 
portanto, tudo o que é preciso fazer ́ é mantê-la viva  e enriquecê-la com 
ensino de métodos adequados de aproximação à realidade (POZO e 
GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 37). 

Buscamos com essa atividade, estimular as indagações pertinentes ao 

conteudo das interaçõs ecologicas,  associar as plantas ao meio ambiente, 

apresentar os processos que se fazem presentes nessas interações e o quanto são 

essenciais a sobrevivência dos seres vivos através dos encontros desenvolvidos 

junto a horta escolar. Pois de acordo com Comelli (2015) a horta contribui com a 

aprendizagem dos conceitos ecológicos oportuniza a construção de atitudes e 

com a construção de novos conceitos. A autora ainda afirma que  

Observou-se que esta contribuição ocorre por meio da conscientização 
dos alunos sobre: alimentação e hábitos alimentares saudáveis; bem 
estar do aluno; cuidados com a natureza e o solo; e aprendizado sobre 
as práticas básicas de cultivo (COMELI, 2015, p. 147). 

As práticas envolvendo os cultivos na horta escolar possibilitam 

associação entre aulas teóricas e práticas, integrando as vivencias do seu 

cotidiano, estimula a apropriação dos conceitos e desta forma contribuindo com 

sua formação cultural.  Bertoloto (2015) argumenta que, quando 

O aluno está envolvido em uma experiência educativa em que o 
processo de construção de conhecimento está integrado às práticas 
vividas. Esse aluno deixa de ser, nessa perspectiva, apenas um aprendiz 

do conteúdo de uma área de conhecimento qualquer. É um ser humano 
que está desenvolvendo uma atividade complexa e que nesse processo 
está se apropriando, ao mesmo tempo, de um determinado objeto do 
conhecimento cultural e se formando como sujeito cultural 
(BERTOLOTO, 2015, p. 2). 

Sugerimos que os alunos partem de conceitos mais simples ou ausência de 

conceitos, para a apresentação de conceitos mais elaborados e apropriação de 

novos conceitos, os quais contribuem com sua formação. 
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No próximo tópico apresentamos as produções desses alunos sobre as 

teias e cadeias alimentares. 

 

 

4.2.4 As teias e cadeias alimentares.  

Sugerimos aos alunos que construirem cadeias tróficas, as quais foram 

interligadas para que pudessem formar suas ideias sobre as teias tróficas. Alguns 

desses  desenhos produzidos , compõem a figura 10. As imagens construídas, 

foram bastante sugestivos, pois na maioria delas, o homem aparece inserido na 

cadeia alimentar, como parte do contexto. Que apresenta necessidades 

alimentares tanto quanto outras espéciese que fazem parte das teias e cadeias 

ecologicas.  

Figura 11- Cadeia Alimentar – Produção dos alunos 
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Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Após o desenvolvimento da atividade, fizemos um circulo em sala de aula 

e solicitamos aos alunos que explicassem o significado dos elementos presentes 

em suas produções. Utilizamos essas explicaçoes e compomos o quadro abaixo 

com as nossas conclusões sobre estas argumentações: 

Quadro 10 - Analise dos desenhos sobre cadeia alimentar 

Elementos presentes Conclusões sobre as falas dos alunos 

Sol Em todos os desenhos o sol esteve presente, 
sinalizando que os alunos compreendem o sol 
como principal fonte de energia no planeta  e 
que é essencial a fotossíntese. 

Plantas (produtores) Propõe a compreensão sobre a importancia 
dos vegetais, enquanto produtores e 
essenciais a vida no planeta. E principal fonte 
de alimento para os seres vivos. 

Herbivoros – aves, mamiferos e reptéis 

(consumidores de primeira  e segunda 

ordem). 

Os consumidores primários foram 
representados por vertebrados. Alguns 
colocaram lagartos frugivoros, outros 
colocaram aves que forrageiam  sementes e 
até mamiferos comendo gramíneas. 

Homem ( Onivoro) Apresentaram como consumidor secundário 
o homem. Mas discutimos a possibilidade de 
estarem em outras posições, na cadeia 
alimentar. Poderia ser consumidor primário, 
caso fosse vegetariano. Oniveros ao comerem 
tanto vegetais quanto animais. Ou carnivoros, 
caso comessem apenas proteína animal. A 
conclusões dos alunos foram proveitosas, 
sinalizando a compreensão sobre a 
importancia das cadeias alimentares e o fluxo 
de energia, que se distribui na cadeia 
alimentar através da nutrição dos seres vivos. 
Quanto mais proximo ao sol, maior será a 
disponibilidade de energia na cadeia. Não 
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apareceram nas cadeias os decompositores, o 
que propõe a necessidades de trabalhar com 
mais detalhes esse tópico. 

Casa, parques e automóveis Alguns alunos inseriram o homem na cadeia 
alimentar, associando o homem em seu 
contexto as relações desenvolvidas na 
alimentar construída. 

O rio e a a chuva Apareceram em alguns desenhos o rio e a 
chuva, mostrando a água como elemento 
essencial a vida dos seres vivos e 
consequentemente para a realização das 
relações tróficas presentes em uma cadeia 
alimentar. 

 Fonte: Acervo da pesquisadora 

De acordo com Ricklefs e Relyea (2016) “As relações tróficas reunem os 

seres vivos ... interligam uns com os outros... e o fazem de uma forma sistémica 

de relações alimentares, que chamou de teia alimentar”. Essas teias alimentares 

são constituídas por diversas cadeias alimentares. Esta atividade sobre as cadeias 

alimentares sinalizou que houve mobilização de conceitos, pois “quando 

associamos as concepções espontâneas aos conteúdos propostos no curriculo; 

com o uso da  teoria e da pratica, oportunizamos aprendizagens mais complexas” 

(POZO e GÓMEZ CRESPO).  

Durante as aulas na horta, buscamos mobilizar conceitos e argumentar 

que estamos todos interligados em uma teia de interdependencia, onde o 

equilibrio ecologico necessita ser objetivo de todos. Mas para que isso ocorra é 

necessário que tenhamos conhecimentos e sejamos sensiveis, ao tomar decisões 

que envolvem outras espécies. “Pois o mundo pertence a todos e se tomarmos os 

devidos cuidados há lugar para todos” (CAPRA , 2006). 

Durante os diálogos, ainda sobre as cadeias e teias tróficas, alguns alunos 

apresentaram concepções sobre o homem e suas relações com outros seres vivos, 

foram elas: 

A16: “La na roça a gente queima para plantar”. Mas a tia falou que a gente 

pode plantar sem queimar, porque.... e tem bichos, e pode morrer”. 

A5: “Joaquim pega passarinho. Eu falei pra ele que se prender os 

bichinhos. Eles não vão ter filhotes. E depois eles desaparece.” 

A11: “O homem pense, então tem que cuidar das coisas, não sujá e nem 

matá“. 
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A10: “O homem é animal, mas pensa”. 

A4: “A gente é animal, mas é diferente de cachorro e gato”. 

A9: “A gente precisa cuidar da natureza”. 

A7: “Tia se a gente é mamífero, ... é animal”. 

A2: “Se tem osso igual aos outro, é animal”, 

A5:” A gente é animal que pensa”. 

A6:” A tia disse que é animal racional, porque pensa, faz escolha, cria 

coisas”. 

A2: “E tem o dedo polegar pra ajuda a gente a segura as coisas e fazê 

outras”. 

A3: “Mais é a gente que suja o planeta, tem que pensá um jeito de cuidar, 

... pra depois fica tudo cheio de lixo, igual lá no lixão (aterro sanitário da cidade)”.  

Uns 2 ou três alunos ficaram pensando sobre o que foi dito pelos colegas, mas 

não apresentaram contribuições.  

As concepções apresentadas pelos alunos, denotam que pensamento 

antropocêntrico em relação aos seres vivos diminuiu. Não acabou, mas nesse 

sentido o trabalho foi positivo, pois apenas um aluno argumentou com visão 

antropocêntrica, A16 dizendo que, “É melhor ser um animal que pensa, do que 

ser uma planta”. 

As argumentações dos alunos, sobre o homem enquanto ser vivo, denota 

que ocorreu a percepção do ser humano enquanto mais um animal que compõe 

as interações ecológicas. Em consonância com Oliveira (2013) essa visão dos 

alunos “é importante, pois demonstrar a aceitação do homem como animal”. E 

que faz parte desse ambiente e, portanto, precisa preservá-lo como forma de 

proteger a própria espécie humana (CAPRA, 2006). Supomos que a relação entre 

o homem e outros seres vivos, foram relevantes para a compreensão do homem 

enquanto componente que interage e estabelece relações com outras espécies 

(FERNANDEZ,2000). 

As teias e cadeias ecologicas nos interligam ao alimento, portanto essencial 

a vida dos seres vivos. No tópico seguinte, apresentaremos outras interações que 

foram estudades durante os encontros. 
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4.2.5 As relações ecológicas e os seres vivos encontrados na horta escolar 

 

A princípio quando abordamos as relações ecológicas, a predação foi a 

relação ecológica mais citada, com ênfase para animais de outros continentes, 

como os ursos e os tigres, animais asiáticos ou africanos. E os animais domésticos, 

cães e gatos.  

Ao final da sequência didática haviam outras relações ecológicas que 

foram citadas. Construímos uma tabela com as respostas antes e após a aplicação 

da sequência didática. 

Quadro 11- Concepções dos alunos sobre as Relações Ecológicas 

Antes Depois 

Relações ecológicas e envolvidos Relações ecológicas e envolvidos 

Competição: 
A4:”Quando há uma corrida dos animais”. 
  

Competição: 
A8:’Plantas disputando os alimentos da 
terra”. 
A5:”Briga pelo amor de uma fêmea.” 
A9:”As plantas invasoras e as plantadas 
brigam pela leira.” 

Predação 
A9:”galinhas brigando pela comida”. 
A12:”Leão come a zebra”. 

Predação 
A4:”Aranha comendo a joaninha.” 
A7:”Onça comendo o coelho.” 
 A4:”Cobra comendo o rato.” 

Sociedade: 
A5:”O homem vive em sociedade”. 

Sociedade: 
A8:”Os bichos dividem as tarefas, os 
trabalhos. Formiga e abelha.” 
A16:’O trabalho dos cupim.” 

Mutualismo 
A8:”Quando um ajuda o outro”. 

Mutualismo A8:’Polinização dos insetos com 
as flores.” 
A9:”Distribuição das sementes feitas pelos 
animais.” 
A12:”As minhocas fazem adubo para as 
plantas e as plantas dão as folhas para as 
minhocas.” 
A13:”As bolinhas na raiz do feijão, que 
ajudam a planta e a planta ajuda a terra.” 

Herbivoria: 
Não houve resposta 
 

Herbivoria: 
A8:”Acontece quando o animal se alimenta de 
planta.” 

Parasitismo: 
A16:’Pai disse que é uma pessoa que não 
trabalha”. 

Parasitismo: 
A12:”As vermes na barriga.” 
A1:”Os piolhos na cabeça.” 
A7:”Os pulgões nas plantas.” 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

As respostas apresentadas pelos alunos dão indícios de que houve 

avanços nas aprendizagens propostas, provavelmente não há um vocabulário 

acadêmico nas respostas. Mas apresentam argumentação mais adequada e 
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conhecimento sobre os temas. Sinalizando que considerar as concepções 

espontâneas e possibilitar a oralidade em sala é um caminho que aponta para 

melhores resultados, quando se trata do processo ensino e aprendizagem (POZO 

e GÓMEZ CRESPO, 2009).  

Bertoloto (2015) afirma que devemos valorizar os conhecimentos prévios 

do aluno sobre a realidade, superá-lo e possibilitar a construção de uma visão 

crítica e cientifica do mundo contemporâneo. Buscamos em nossa pesquisa 

valorizar a participação dos alunos, na escrita, na oralidade e na tomada de 

decisões, para que fossem alcançados os resultados esperados. A seguir 

apresentamos a visão dos alunos sobre a horta. 

 

 

4.2.6 A percepção dos alunos sobre a horta escolar 

 

As falas dos alunos são relevantes na pesquisa, pois eles tendem a falar 

sobre o que faz sentido para eles. A vivência dos alunos com a horta escolar, 

possibilitou investigar a percepção deles sobre a importância da horta.  

Na horta escolar foi possível ensinar os conceitos, procedimentos e 

atitudes, como propostos por Pozo e Gómez Crespo (2009).  Os resultados 

sugerem que a implantação da horta escolar, os levou a refletir sobre o papel dos 

seres vivos, que estes dependem uns dos outros para sobreviver, que as relações 

entre eles e o meio em que vivem é essencial a sobrevivência das espécies.  

Ao questionarmos sobre a importância da horta, algumas respostas se 

destacaram:  

A8: “Foi muito importante ver as plantinhas crescendo e que não precisa 

colocar ‘remédio’ nelas para crescer”; 

A7: “Descobrir que tem muitos bichinhos debaixo da terra e ajudam as 

plantas a crescer”; 

A13: “As plantas são importantes, porque alimentam nós e os outros 

bichos”; 
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A1: “Tudo na Terra tá ligado, o homem, as plantas, os animais, as 

bactérias, tudo mesmo”. 

A7: “As plantas usam a luz do sol na fotossíntese, como ensinou a 

professora, para dar para nós as frutas, as folhas, os caroços e a gente comer. E os 

outros bichos também”; 

A9: “Precisa cuidar das plantas, elas ajudam nós e os animais”. 

A2:” Tem que cuidar dos animais também, eles ajudam as plantas e outros 

moradores do planeta nós também”; 

A14: “A tia da horta disse que a gente é animal. A gente tem que ajudar a 

natureza e cuidar dos animais e de tudo. Não queimar, não matar, não prender 

os bichinhos, eles ficam sem suas famílias e não vão poder ter filhos”. 

Com essas afirmações dos alunos, podemos sugerir que o convívio com a 

horta, possibilitou aos discentes conhecer e cultivar seus próprios alimentos; 

aprender a cultivar plantas, valorizar e cuidar do meio ambiente; ter uma 

alimentação saudável, consumir os produtos cultivados, sem uso de agrotóxicos; 

ter hábitos alimentares mais saudáveis, com o consumo de hortaliças; e 

compreender a importância de cultivar alimentos e como todo esse sistema está 

interligado. Os resultados identificados sinalizaram que os alunos 

desenvolveram conhecimento sobre as hortas, as relações ecológicas e sua 

importância para a preservação ambiental. Os conhecimentos construídos com 

essa experiência necessitam ter continuidade. De acordo com Pozo e Gómez 

Crespo: 

A Ciência deve ser ensinada como um saber histórico e provisório, 

tentando fazer com que os alunos participem, de algum modo, no 

processo de elaboração do conhecimento científico, com suas dúvidas 

e incertezas (POZO E GÓMEZ CRESPO 2009, p. 21).  

O envolvimento dos alunos nas atividades práticas possibilita a interação 

e troca de saberes entre eles que possibilita o despertar para soluções aos 

problemas propostos através do levantamento de hipóteses, comparação, e 

questionamentos que contribui para a construção de saberes mais complexos. 

Belizário (2015) propõe que, 
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A interação entre o aluno e o experimento se refere a uma forma do 

aluno se envolver com o experimento praticado. A problematização 

acaba despertando algo investigativo e desafiador, levando o aluno a 

buscar soluções para um problema por ele próprio concebido. Outro 

aspecto fundamental na experimentação de natureza investigativa é a 

mediação, onde a linguagem do professor no momento do experimento 

pode fazer com que o aluno se desequilibre ou ainda permiti-lo 

(re)equilibrar o seu pensamento. Essa mediação pode ser feita durante 

a experimentação, nos momentos de solicitação do aluno e nas 

discussões dos resultados. Este último é um rico momento de 

comparar, comprovar, levantar novas hipóteses e beneficia todo o 

processo de construção do conhecimento Belizário, 2015, p. 67). 

Como não existem saberes absolutos, é preciso aprender a conviver com a 

diversidade de saberes, teorias e interpretações e construir o próprio ponto de 

vista sobre os conhecimentos e a realidade. Desta forma, cabe a escola 

proporcionar aos alunos construir seus próprios julgamentos a partir das 

indagações e questionamentos sobre teorias, fatos e informações. Pois precisamos 

compreender e esclarecer aos nossos alunos que, “A Ciência é um processo que 

desenvolve e modifica teorias e modelos, desta forma é necessário ensinar aos 

alunos esse caráter dinâmico e perecedouro dos saberes científicos” (POZO e 

GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Afinal, vivemos em uma sociedade onde o aprendizado é contínuo e 

dinâmico. Portanto precisamos estar atentos aos acontecimentos, conhecimentos 

e as mudanças culturais, sociais e cientificas. Para que a escola acompanhe essas 

mudanças precisamos questionar, propiciar a participação dos discentes nas 

discussões, afinal a escola tem como objetivos contribuir com a formação de 

cidadãos, utilizando caminhos que possibilitem o processo ensino aprendizagem 

dos conceitos, procedimentos e das atitudes. Apresentaremos no próximo tópico, 

as falas dos alunos antes e após os encontros. 

 

 

4.2.7 Concepções dos alunos antes e após a intervenção 

 

No quadro abaixo, apresentamos os resultados da entrevista 

semiestruturada, aplicada antes e após a intervenção. 
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Quadro 12 –Aplicação da entrevista- antes e após a intervenção 
QUESTÕES/ 

GRUPOS 
G1 G2 G3 G4 

1-Joaquin 
disse que o 
meio ambiente 
pode ser um 
lugar bom 
para todos. 
Em sua 
opinião qual a 
definição 
adequada para 
Meio 
Ambiente? 

A
A 
N 
T 
E 
S 
 

N 
T 
E 
S 

Lugar que tem 
arvores. 

Onde tem o 
rio, as plantas e 
os bichinhos. 

A professora 
falou que é onde 
a gente vive. 

São as coisas dos 
filmes, mata, rio. 
Essa coisas. 

A
A
P
Ó
S 
 

 

Lugar onde a 
gente vive e 
troca favores 
com outros 
bichos. É o 
lugar que 
formam as 
cadeias de 
alimentos, e 
uns bichos e 
umas plantas 
são comidas. 

Onde a gente 
vive e as 
bactérias, e as 
plantas e os 
bichos e a 
gente faz o que 
precisa. 

É onde vive a 
gente e as planta 
e os bicho e a 
gente come os 
bicho e os bicho 
come as planta. 

 

2-Existe 
alguma 
relação entre o 
Meio 
Ambiente e os 
seres vivos no 
entorno da 
escola? 

A
A 
N 
T 
E 
S 
 

N 

T 
E 
S 

Sei lá Vivem em um 
lugar só 

Como assim 
professora? 

A gente não sabe 

 
 
A 

A
A
P
Ó
S 

 
Ó 
S 
 

A gente ta 
ligado a outros 
bichos pelas 
cadeias 
alimentares. A 
gente tá ligado 
pela comida, a 
gente come a 
galinha, ela 
come o milho 
que nos planta 
e as planta 
cresce com o 
sol, a água e a 
terra.  

A fotossíntese 
das planta, a 
polinização 
das abelha, os 
animais 
comendo os 
outros, os 
animais 
comendo as 
plantas. 

A gente come as 
galinha. 

As largatas come 
as folhas. 

O gato come o 
rato.  

O gravatá cresce 
na arvore. 

Os bichos come as 
frutas e planta o 
caroço, igual o 
jupati na roça de 
cacau. 
As abelhas nas 
flor, 
O saruê come as 
galinha, os bicho 
se ajuda. 
 

3-Quais são as 
principais 
características 

A
A 
N 

Nasce, cresce e 
morre 

Nasce, cresce e 
pare. 

Nasce e morre Nasce, tem filhos, 
fica velho e morre. 
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dos seres 
vivos? 

T 
E 
S 
 

N 
T 
E 
S 

A
A
P
Ó
S 

Respira, come, 
cresce, tem 
flho, passeia, 
fica velho e 
morre.  

Nasce, cresce , 
reproduz, fica 
velho e morre. 

Nasce, cresce, 
tem filho, 
respira, come, se 
comunica, fica 
doente, fica 
velho e morre. 

  Nascer, crescer, 
ter filhos, ficar 
velho e morrer. 

4-O que os 
seres vivos 
necessitam 
para viver? 

 
A

A
N
T
E
S 

Comer, beber, 
andar, falar 

Comer e andar Passear, comer, 
beber, viver 
dançar 

Andar, comer, 
tomar banho. 

A
A
P
Ó
S 

 

Comer as 
comidas, 
respira 
oxigênio,  

ter filhos. 

Comer, 
respirar e 
procriar. 

Comer, respirar, 
ter filho, 
participar da 
cadeias de 
alimentos. 

Comer, dividir as 
coisas, receber o 
ar, ter filhos, 
cuidar da 
natureza. 

5-O que são 
invertebrados? 

A
A 
N 
T 
E 
S 

São os insetos Não tem ossos São pequenos e 
não tem 
esqueleto 

São os gongos, as 
baratas, os 
cobreiros. 

A 
A

A
P
Ó
S 

Animal sem 
coluna, tem 
um bocado na 
horta. 

Eles não tem 
ossos, mas a tia 
disse que o 
esqueleto fica 
do lado de fora 
do corpo. 

Tem muito na 
escola. São os 
bicho que não 
tem osso. Tem 
uns que voa, tem 
na horta, tem 
formiga. 

São os bicho 
pequeno que fica 
na casa da gente, 
na horta, na 
escola. O 
esqueleto fica do 
lado de fora deles. 

6-Como estão 
Organizadas 
as cadeias 
alimentares 

A
A 
N 
T 
E 
S 

S 

É a comido tia? Não 
respondeu 

Não respondeu Não respondeu 

A 
A

A
P
Ó
S 

 

Tem as planta, 
tem os bicho, 
pode ter gente 
e tem os bicho 
que 
desmancha as 
folha e estraga 
as comida. 

Começa no sol, 
depois as 
planta e os 
bicho pra 
come. Depois 
tem os bicho 
que come as 
planta, depois 

Tem as planta 
que os bichos 
come e depois 
nos come os 
bicho. 

Tem planta pra 
produzir a 
comida , depois 
tem bicho e gente 
pra come as 
planta, depois 
tem nois pra come 
os bicho. E tem os 
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os bicho que 
agente nem vê, 
mas 
desmancha as 
folha. 

passarinho que 
come as ‘isca’. 

 7-O que 
podemos fazer 

para tornar o 
mundo 
melhor? 

A
A 

N 
T 
E
S 

S 

Não jogar lixo 
no chão. 

Não gastar 
água 

Não jogar lixo 
no rio e nem 

no chão 

Plantar arvore. 
Jogar lixo no lixo. 

Cuidar dos bichos 
e não jogar lixo no 

chão. 
 

A 
P 
Ó 
A

A
P
Ó
S 

S 

Cuidá das 
planta e dos 
bichos, nem 
joga lixo no 
rio, na escola, 
na rua. 

A gente tem 
que deixar os 
passarinho 
solto, plantar a 
roça sem 
queimar as 
arvore, deixar 
o rio limpo, 
sem joga o 
esgoto na 
agua, plantá. 
 

Não mata os 
bicho e as 
planta, nem joga 
lixo na escola e 
no rio. Porque 
vai parece que a 
gente ta no lixão 
(aterro sanitário 
da cidade) 

Cuida da escola, 
cuida da casa da 
gente, cuida da 
horta, cuida das 
planta e dos 
bichos. 

8-Qual a sua 
opinião sobre 
a horta na 
escola? 

A 
A

A
N
T
E
S 

É bom, a gente 
come as folhas. 

Tem folha pra 
fazer chá e pra 
comer, tomate 
e tempero 

Meu pai cuida, 
dá trabalho. 

Tem planta e tem 
bicho. 

 
 
A

A
P
Ó
S 

 

A gente 
aprende que 
tem que cuidá 
das plantas e 
dos bicho. E a 
escola fica 
mais 
importante. 

Que a gente 
planta coisas 
boas para 
comer. 

A gente cria 
responsabili- 
dade pra 
molhar, pra 
colher, plantar, 
aprende que 
tem bichos e 
precisa cuidar 
da natureza. 

A gente gosta 
mais da escola, 
pra cuidá da 
horta, pra 
aprender sobre 
os bichos. E 
plantá as flores. 

A gente olha pra 
escola diferente, 
agora, a gente vê 
os bicho, as 
plantas e planta 
elas em casa 
também. 

9-Qual a 
principal fonte 
de energia do 
planeta Terra? 

A 
A
N 
T 
E 
S 

 

Professora, é da 
luz? 

É da comida? Não respondeu Mãe disse que se 
gente gasta muito 
tem que pagar. 

A
A
P
Ó
S 

A tia disse que 
é o sol, que a 
planta usa pra 
fazer sua 
comida. 

A luz do sol, 
que as planta 
usa na fotos 
síntese, mas 

A luz do sol, pra 
as planta cresce 
e fazer as fruta. 

É o sol, pra fazer 
as planta cresce. 
Depois a gente e 
os bicho come 
elas. 
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 ela precisa de 
terra e agua  

Fonte: Acervo da pesquisadora 

Ao comparar as respostas entre o antes e o depois, sugerimos que houve 

mobilização dos conceitos, foi possível perceber que os conteúdos, 

procedimentos e atitudes estivem presentes em seus depoimentos e atitudes. 

Partimos do princípio de que o aluno possui suas vivências e experiências e 

saberes, os quais indicam que todos possuímos conhecimentos. Nem sempre os 

saberes dos alunos estão de acordo, com o que a escola espera, mas eles os 

possuem. Portanto considera-los é uma oportunidade para ensinar novos 

conhecimentos, vocabulários, conceitos, ressignificando os conhecimentos 

existentes e acrescentando outros, que se fazem presentes no currículo da escola 

(POZO E GÓMEZ CRESPO, 2009). 

É importante ressaltar que nós não interferimos em suas respostas, esse 

quadro ao final dessa atividade os alunos puderam explanar as ideias presentes 

em seus mapas conceituais. Pois esses mapas são autoexplicativos.  

Observamos que os alunos partem de ideias mais simples para mais 

elaboradas, o que sugere modificações na mobilização de conceitos e construção 

de novos conhecimentos.  As argumentações conceituais finais demonstraram 

que é possível construir conceitos e argumentos utilizando a horta escolar, os 

quais servirão para a construção de novas e mais complexas aprendizagens nas 

séries posteriores.  
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Integrar a horta as atividades teóricas e práticas possibilita a sensibilização 

e a dinamização das aprendizagens sobre as interações ecológicas foi o que nos 

motivou a desenvolver esse projeto. 

Propomos trabalhar com a horta escolar, associar as aulas teóricas com as 

aulas práticas, contemplar os questionamentos e depoimentos dos alunos sobre 

as interações ecológicas, pois a participação ativa dos alunos durante as aulas, 

estimula-os a interagir e a formar conceitos e atitudes. A ênfase do nosso trabalho 

está nos depoimentos dos alunos, que junto aos conceitos formais trabalhados, 

nos possibilitou reorganizar a sequência didática de acordo com as necessidades 

da turma, sobre as interações ecológicas e mobilizar conceitos. 

Associar as questões ambientais, sociais e econômicas foi fundamental 

para o êxito da pesquisa. A motivação, a oralidade e a participação dos alunos 

nos trabalhos práticos desenvolvidos possibilitaram o exercício da indagação e a 

reflexão, para perceber, que o sentido da prática se constrói com a compreensão 

da teoria, as quais são essenciais ao êxito do trabalho.  

A interação entre a professora pesquisadora e a regente foram cruciais 

para que juntas pudéssemos trocar ideias e refazer os caminhos da sequência 

didática, que a princípio estava definida, mas que foi se modificando de acordo 

com as indagações dos discentes, suas curiosidades, suas concepções 

espontâneas e o quanto “faziam parte” do processo ao perceberem que as suas 

ideias, falas e contribuições estavam sendo “parte” do que nos propomos a fazer. 

Pois de acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009, p.15) “É necessário considerar 

esses exemplos com muita seriedade se quisermos melhorar a Educação 

Científica”. 

A tomada de consciência sobre a possibilidade de produzir sem 

agrotóxicos e sem fertilizantes químicos foi enriquecedora para todos os 

envolvidos. Na definição das espécies cultivadas, optamos por hortaliças e 

temperos, com crescimento rápido, para proporcionar aos alunos a compreensão 
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sobre o desenvolvimento das plantas de ciclo curto, enquanto estudávamos os 

conceitos associados as questões geradas nos trabalhos práticos e as 

direcionávamos para as interações, as quais, em diversas situações, puderam ser 

percebidas ou visualizadas na prática. 

Na sequência didática utilizamos figuras, textos adaptados, filmagens, 

fotografias, produções dos alunos, aulas práticas na horta, entrevistas 

semiestruturadas e mapas conceituais. 

A utilização da horta enquanto espaço de construção do conhecimento, 

possibilitou às pessoas envolvidas experiências e vivencias sobre a produção a 

importância dos alimentos e as interações ecológicas. Esses estudos teóricos 

associados as práticas desenvolvidas na horta, possibilitaram a construção de 

novos saberes e ressignificação de algumas concepções espontâneas 

apresentadas pelos alunos. E o aprendizado se deu tanto com os alunos quanto 

com as professoras envolvidas (pesquisadora e regente).  

Em todas as oportunidades disponibilizadas o trabalho fluiu, mesmo com 

os alunos que apresentavam dificuldades de leitura e escrita. Foi possível, 

ressignificar e construir novos conceitos e aprimorar a oralidade nas rodas de 

conversa. De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009), o ensino deve considerar 

como ponto de partida os interesses dos alunos, buscar a conexão com o seu 

cotidiano e introduzi-los, quase sem que eles percebam, na tarefa cientifica.  

Os limites estiveram associados as dificuldades enfrentadas para a 

implementação e manutenção da horta, pois requer cuidados que vão desde a 

construção dos canteiros à manutenção constante deles. Por conta disso, a horta 

nem sempre é uma alternativa metodológica utilizada no processo ensino e 

aprendizagem. Quando questionados, alguns professores alegam ter uma carga 

horaria excessiva, outros não sabem como cultivar plantas, outros não possuem 

interesse e os motivos são os mais diversos. Elencamos outras dificuldades 

encontradas: 

A escassez de voluntários para cuidar da horta é uma realidade. Tivemos 

apenas dois funcionários dos serviços gerais, que quando possuíam 

disponibilidade de tempo, nos auxiliavam na horta.  Diante de uma unidade 
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escolar com 800 alunos, esperávamos que surgissem alguns pais como 

voluntários para auxiliar nos cuidados com a horta. Apenas duas mães surgiram 

para coletar as hortaliças, por algumas semanas.  

A escola não possui projetos de cultivo de hortaliças, portanto não recebe 

nenhum recurso para gerir uma horta escolar. Não houve investimento ou custo 

com a horta pela escola, os custos com os insumos ficaram sob responsabilidade 

da pesquisadora 

A administração escolar permitiu a realização do projeto, mas não houve 

nenhuma participação ou interferência nas atividades ou mesmo na confecção e 

manutenção da horta. 

Na pesquisa realizada por Comelli (2015), a extinção da horta em uma das 

escolas pesquisadas, ocorreu por falta de um coordenador na escola para 

dinamizar atividades. Isso demonstra a importância de um coordenador para 

agilizar os trabalhos.  

Caso não haja uma articulação para desenvolver os trabalhos junto a horta, 

tanto de cultivo, quanto de cuidados e utilização prática para contemplar 

conteúdos, a horta pode perder sua função e ser extinta. Esse problema foi citado 

por Belizário (2015); Bernardon (2015); Bertoloto (2015); Comelli (2015) Lompa 

(2016) e Morgado (2006). 

Enfim, os custos com a horta são pequenos, mas mantê-la necessita de mão 

de obra, que pode ser dos próprios alunos, mas necessita estar sobre os cuidados 

e administração da escola e de voluntários para mantê-la.  

 

  

5.1 Sugestões de pesquisas a serem desenvolvidas utilizando uma horta 

 

 Há uma diversidade de trabalhos sobre horta escolar no Brasil. Com 

os mais diversos enfoques. Porém os temas mais abordados estão relacionados a 

alimentação, ecologia, meio ambiente e alfabetização ecológica. Dentre os 

trabalhos que selecionamos, apenas um estava relacionado a Matemática e outro 

a Geografia. Sugerimos que há a necessidade de ampliar o número de pesquisas 
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com o cultivo de plantas envolvendo crianças da educação infantil e do ensino 

fundamental I, nas series iniciais e em outras disciplinas. Observamos que a 

maioria dos trabalhos desenvolvidos, foram nas áreas de Saúde e Biológica. Mas 

que outras disciplinas necessitam explorar a horta, enquanto instrumento 

metodológico para ensinar. 

 Enfim. podemos perceber o interesse dos alunos, pois a participação foi 

ativa e os conhecimentos antes latentes, surgiam espontaneamente, com as mais 

variadas fontes, desde experiências com os pais, avós, a televisão, a comunidades 

e também a internet.  

A pesquisa sinalizou que todo aluno possui seus próprios conhecimentos, 

mesmo estando desarticulados e que necessitam ser ouvidos e considerados pela 

escola. De acordo com Guimarães (2009) “ 

O aluno, sujeito de sua aprendizagem, traz consigo um referencial 
próprio do grupo social ao qual pertence, com linguagem, conceitos e 
explicações. Dessa forma, ao entrar em conflito com a impossibilidade 
de resolver as situações propostas a partir de seus conhecimentos 
prévios, os alunos reelaboram esses conhecimentos incorporando os 
saberes científicos na sua visão acerca dos fenômenos naturais 
(GUIMARÃES, 2009, p.13).  
 

Portanto cabe ao professor mediar esses conflitos, propiciar diálogos e 

reflexões, contextualizando as situações e ressignificando ou incorporando novos 

conceitos e conhecimentos aos que são apresentados pelos próprios alunos. 
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APENDICES 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA UTILIZADA NA COLETA DE DADOS. 

 

Universidade estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores 

Título do Projeto: A HORTA ESCOLAR EM SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM SOBRE INTERAÇÕES ECOLÓGICAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

Pesquisadora Responsável: Andreia Quinto dos Santos 

Orientador: Ricardo Jucá Chagas. 

 

1- Joaquim disse que o meio ambiente pode ser um lugar bom para todos. Em sua 

opinião qual a definição adequada para Meio Ambiente. Em sua opinião qual a 

definição adequada para Meio Ambiente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2- Existe alguma relação entre o Meio Ambiente e os seres vivos no entorno da escola? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3- Quais são as principais características dos seres vivos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4- O que os seres vivos necessitam para viver? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5-O que são invertebrados? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6-Como estão organizadas as cadeias alimentares  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7-O que podemos fazer para tornar o mundo melhor? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8-Qual a sua opinião sobre ter uma horta na escola? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9- Qual a principal fonte de energia do planeta Terra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Imagens da intervenção 
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]  

Termo de consentimento Livre e esclarecido- pais e alunos 
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB 

Departamento de Ciências Biológicas - DCB 

Programa de Mestrado – Educação Cientifica e Formação de Professores 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)-aluno 
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Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

Título do Projeto: pesquisa “A HORTA ESCOLAR EM SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

SOBRE INTERAÇÕES ECOLOGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II.” PESQUISADORA 

RESPONSÁVEL: Andreia Quinto dos Santos. ORIENTADOR:  Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas 

 

Prezado (a) Senhor (a) eu sou Andreia Quinto dos Santos, aluna do Curso de Mestrado 

Acadêmico em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP, da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)  estou realizando, juntamente com o pesquisador Prof. 

Dr. Ricardo Jucá Chagas, o projeto de pesquisa intitulado “A HORTA ESCOLAR EM SITUAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM SOBRE INTERAÇÕES ECOLOGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II.”. O 

objetivo do projeto é “Avaliar os limites e possibilidades para desenvolver uma sequência 

didática sobre interações ecológicas no ensino fundamental II. 

Os participantes da pesquisa serão as crianças do 6º Ano, da Escola Municipal Lourival 

Oliveira Soares. Desenvolveremos uma sequência didática utilizando uma horta escolar para 

aprender interações ecológicas. 

Assim, venho convidar o seu (a) filho(a) para participar da pesquisa, lembrando que esta 

participação é voluntária e se dará exclusivamente por meio do envolvimento dele (a) nas 

atividades que serão desenvolvidas por mim, na própria escola. 

 A sua autorização para que seu filho (a) participe da pesquisa é fundamental, porém, 

mesmo com a sua autorização a decisão de participar será do seu filho (a), ou seja, ele (a) só 

participará das atividades se desejar. Para saber se eles aceitarão ou não participar das 

atividades, a pesquisa será apresentada às crianças por meio de uma história infantil.  

Assim, mediante a interação e diálogo entre a pesquisadora e as crianças, elas serão 

informadas do modo como as atividades irão acontecer e terão a oportunidade de expressarem 

se querem ou não participar. As atividades serão registradas por meio de entrevistas, filmagens, 

fotografias, gravação de áudios e diário de campo. 

 Os benefícios que essa pesquisa poderá apresentar estão relacionados com a 

identificação de caminhos de aprendizagem e a sugestão de novas possibilidades de atividades 
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didático-pedagógicas e desta forma contribuir com o ensino de ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental II. 

 Os riscos e ou desconfortos que a pesquisa poderá gerar são mínimos, se a criança 

demonstrar algum desconforto ou incômodo durante a realização das atividades ou se 

demonstrar desejo em não participar, um adulto fará a mediação com a criança para ouvi-la e 

dar-lhe a atenção. A participação do seu filho (a) não é obrigatória e o (a) Senhor (a) poderá 

retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. 

 Garantimos que seu filho (a) terá a sua identidade preservada, permanecendo em 

anonimato. Esta pesquisa também não trará gastos financeiros para o senhor (a) e seu filho (a) 

nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização financeira por sua participação. Os 

resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima na dissertação do Mestrado e em 

revistas especializadas. As filmagens, fotografias e as gravações em áudio e sua transcrição em 

papel serão arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. O (A) Senhor (a) poderá solicitar 

esclarecimentos antes, durante e depois da participação do seu filho (a) na pesquisa.  

             Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos com a pesquisadora Andreia 

Quinto dos Santos por meio do e-mail andreia.quinto@hotmail.com e do telefone (73) 

991258643. Com o orientador Ricardo Jucá Chagas  pelo telefone (73) 3528-9691, e também no 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP), que analisou 

esta pesquisa, através do e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528-9727 ou ainda 

no seguinte endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Comitê de Ética em 

Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do CEP/UESB, Rua José Moreira 

Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 45.206-510.  

              Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar que seu filho participe desta 

pesquisa, precisará assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias (uma 

via ficará com o participante e a outra sob a guarda da pesquisadora e arquivada por cinco anos). 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa!  

 

Jequié - BA, ____ de ________________ de 2017 

 

 

______________________                         _______________________ 
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  Participante da pesquisa                                           Pesquisador  

                                                                  

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB 

Departamento de Ciências Biológicas - DCB 

Programa de Mestrado – Educação Cientifica e Formação de Professores 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- PAIS 

 Prezados Pais ou Responsáveis.  

   Eu, Andreia Quinto dos Santos, aluna do Programa de Mestrado: Educação 

Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB/Jequié-BA, convido o seu/sua filho (a) e/ou criança sob sua responsabilidade a participar 

da pesquisa intitulada: “A HORTA ESCOLAR EM SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM SOBRE 

INTERAÇÕES ECOLOGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II.” que estou desenvolvendo sob a 

orientação do professor Dr. Ricardo Jucá Chagas (orientador). 

O objetivo é “Avaliar os limites e possibilidades para desenvolver uma sequência 

didática sobre interações ecológicas no Ensino Fundamental . 

Os participantes da pesquisa serão as crianças do 6º Ano, da Escola Municipal Lourival 

Oliveira Soares, Elaborar e desenvolver uma sequência didática utilizando uma horta escolar 

para aprender interações ecológicas. 

Os benefícios da pesquisa são: dialogar com a proposta curricular da escola, identificar 

caminhos de aprendizagem e propor novas possibilidades de atividades didáticos pedagógicas, 

desejamos com a realização dessa pesquisa, contribuir com o ensino de ciências nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental II.  

Os riscos que a pesquisa poderá apresentar:  gerar riscos mínimos, algum desconforto 

ou incômodo durante a realização das atividades, que o entrevistado poderá manifestar, ou se 

demonstrar desejo em não participar, terá o seu desejo respeitado. Mas caso queira participar 

e apresentar alguma dificuldade de compreensão ou escrita, um adulto fará a mediação, para 
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ouvi-la e dar-lhe a atenção que se fizer necessária, garantindo o seu envolvimento em algo que 

seja mais conveniente , assim em qualquer situação, a pessoa terá a sua vontade respeitada, 

podendo desistir de participar, e isso não comprometerá o desempenho escolar do estudante. 

. Durante a pesquisa, o estudante participara de aulas mediadas pelo pesquisador, onde 

serão utilizados diferentes recursos tecnológicos, entre eles: o projetor de multimídia, gravador 

de som, filmadora e máquina fotográfica, que subsidiarão a atividades e a coleta de informações. 

Todas as atividades dessa pesquisa serão realizadas na própria Escola Municipal Lourival Oliveira 

Soares, com duração de uma unidade letiva. 

 Caso aceite o convite, pedimos a gentileza de preencher os dados abaixo. Este 

convite está em duas vias, sendo uma delas da pesquisadora e outra do senhor (a) responsável. 

Eu, ___________________________________________, RG_______________, aceito 

o convite para a participação de ___________________________________________, na 

pesquisa. 

Jequié, 12 de junho de 2017 

 __________________________________________________.  

                 Assinatura por extenso  
 

Se achar necessário um maior esclarecimento ou fazer alguma reclamação sobre a 
pesquisa, favor entrar em contato. 

RICARDO JUCÁ CHAGAS  

(73) 3528-9691  

Laboratório de Ecologia  

Departamento de Ciências Biológicas – DCB  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB  

Av. José Moreira Sobrinho, s/nº  

Jequiezinho – Jequié, BA.  

ANDREIA QUINTO DOS SANTOS 

(73)9 88049331  

Programa de Pós-Graduação em Educação Cientifica e Formação de Professores-
PPG/ECFP  

Departamento de Ciências Biológicas – DCB  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB  

Av. José Moreira Sobrinho, s/nº  

Jequiezinho – Jequié, BA 
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UESB – CEP/UESB  

(73) 3528 9727  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB  

CAP - 1º andar  

Av. José Moreira Sobrinho, s/nº  

Jequiezinho – Jequié, BA  

 

 

Atividade sobre Populações 

 

1-De acordo com as imagens apresentadas, construa seu conceito de população.  

 
Fonte:http://flores.culturamix.com/dicas/o-que-se-deve-plantar-na-horta-a-cada-mês 

 

 
Fonte: w.ww.montarumnegocio.com/plantacao-de-eucalipto 

 

 
http://www.ceplac.gov.br/restrito/lerNoticia.asp?id=1796 
 

http://www.ceplac.gov.br/restrito/lerNoticia.asp?id=1796
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https://tcf.blogs.sapo.pt/proibida-a-caca-do-coelho-na-ilha-731521 

 

 
https://escolakids.uol.com.br/populacao.htm 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

Documentos da Instituição escolar EMLOS  

 

COMPONENTES CURRICULARES PARA O ENSINO DE CIENCIAS- 6º 

ANO (Parte do PPP da EMLOS, p.127-142) E PLANO DE ENSINO DA 

DISCIPLINA “CIÊNCIAS” DA ESCOLA. 

 

Nas últimas décadas, tornou-se consensual a ideia de que a educação básica deve 

contribuir para a formação de cidadãos críticos, reflexivos, autônomos e responsáveis, 

capazes de se perceberem como integrantes, dependentes e agentes transformadores do 

ambiente.  

Por vivermos em um mundo complexo que se modifica com muita rapidez e 

onde o cotidiano das pessoas está cada vez mais impregnado de informações e artefatos 

advindos dos conhecimentos produzidos pela ciência e pela tecnologia, para melhorar a 

participação dos cidadãos na tomada de decisões relativas à aplicação dos novos 

conhecimentos, é necessário fomentar e difundir a educação científica e tecnológica em 

https://tcf.blogs.sapo.pt/proibida-a-caca-do-coelho-na-ilha-731521
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todas as culturas e em todos os setores da sociedade (ASTOLFI et. al, 1998).  Sendo assim, 

o ensino-aprendizagem de Ciências  

Naturais nas escolas torna-se cada vez mais indispensável.  

Tal ensino, entretanto, deve ter por finalidade de formar cidadãos capazes não 

apenas de armazenar conhecimentos científicos, mas de operar com as suas 

competências e conhecimentos científicos e tecnológicos para resolver problemas 

concretos e satisfazer as necessidades da sociedade. Compreender e aceitar que a 

aprendizagem em Ciências é operar com o conhecimento científico implica ter um 

entendimento da natureza da ciência e dos seus modos de funcionamento. Para tanto, o 

ensino de Ciências Naturais deve pautar-se na ideia de que os conteúdos da 

aprendizagem não são somente aqueles de natureza conceitual (o “saber”), mas  

Também os que envolvem a aprendizagem de procedimentos (o “saber fazer”) e 

as atitudes (o “ser”) relacionados às Ciências, conforme orientações contidas nos PCNs 

(BRASIL, 1998).  

Além disso, o estudo de Ciências não pode se resumir a uma atividade 

reprodutiva e acumulativa por meio da exposição e memorização de conteúdo, mas 

orientar-se para uma aprendizagem significativa, fundamentada em uma atitude de 

investigação em relação aos assuntos estudados. O ensino de Ciências como investigação 

possibilita o contato dos estudantes com diferentes tipos de saberes, favorecendo a 

elaboração de novos sentidos e a aproximação gradativa de seus conhecimentos prévios 

aos cientificamente válidos.  O ponto de partida desse processo é o saber que os 

estudantes já trazem para a sala de aula e que é parte da sua cultura, seja ele do senso 

comum ou de outra natureza. Numa atitude investigativa, esses saberes irão sendo 

questionados e confrontados com os demais, tendo em vista a sua reconstrução. Na 

valorização dos diferentes tipos de conhecimento se criam espaços para destacar o que 

de diferente oferece a Ciência, compreendendo-a como produção humana, e 

reconhecendo que toda descoberta tem um autor e um contexto social e histórico.  

Ao se conceber a Ciência como produção humana, amplia-se a visão da sua 

natureza e de seus limites. Aprender Ciências deixa, assim, de ser entendida como uma 

atividade que vise simplesmente dominar um conhecimento específico, passando a ser 

compreendida como apropriação de outra cultura, uma enculturação (MORTIMER, 
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2000). Nesse processo, a linguagem tem um papel fundamental. É por meio da aquisição 

da linguagem científica que os sujeitos se alfabetizam cientificamente (CHASSOT, 2000).  

Sendo assim, o papel do professor, para além de apresentar novas informações, 

deve ser o de propor problemas e possibilitar que os estudantes adquiram autonomia 

para resolvê-los, para que, ao término do ensino fundamental, possam ter construído as 

capacidades de:    

1. Sistematizar e comunicar ideias científicas;  

2. Fazer uso de diferentes procedimentos científicos: 

observação, experimentação, comparação, elaboração de hipóteses e 

suposições, estabelecimento de relações entre fatos, fenômenos e ideias, 

leitura e escrita de textos informativos, elaboração de roteiros de pesquisa 

bibliográfica, busca de informações em fontes variadas, elaboração de 

questões para enquete, organização de informações por meio de desenhos, 

tabelas, gráficos, esquemas e textos, confronto entre suposições e entre elas 

e os dados obtidos por investigação, a elaboração de perguntas e 

problemas, a proposição para a solução de problemas.;  

3.  Explicar e entender os diferentes fenômenos que ocorrem na 

natureza;  

4.  Saber buscar soluções para os problemas da sua 

comunidade, visando à melhoria da qualidade de vida;  

5. Ter atitudes de respeito pela vida de si próprio, dos demais 

seres vivos, do planeta;  

6.  Posicionar-se criticamente em torno de novas discussões em 

função do avanço científico-tecnológico.  

A fim de que essas capacidades sejam, de fato, construídas, torna-se necessário 

repensar a organização do currículo de Ciências. Para isso, devemos levar em conta que 

os conhecimentos científicos englobam fenômenos e conceitos da Biologia, da Física, da 

Química e da Geociências, além dos aspectos tecnológicos, culturais e sociais a eles 

associados. Tais conhecimentos articulados entre si conferem ao ensino das Ciências 

Naturais uma perspectiva interdisciplinar.  
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Com o objetivo de favorecer essa interdisciplinaridade na organização do 

currículo de Ciências Naturais, a opção foi apresentar os conteúdos sob a forma de 

campos de estudo, integrados entre si, a serem trabalhados ao longo do ensino 

fundamental em diferentes níveis de complexidade, conforme as orientações contidas 

no PCN-Ciências (BRASIL, 1998).  

Assim, nos quatro anos finais do Ensino Fundamental, os conteúdos de 

aprendizagem estão agrupados em quatro campos de estudo: 

1. Vida e Ambiente;  

2.  Corpo Humano e Saúde;  

3. Matéria e Energia;  

4. Terra e Universo.  

Os campos Vida e Ambiente, Corpo Humano e Saúde e Terra e Universo são os 

mesmos sugeridos pelo PCN. Entretanto, levando-se em conta as experiências e 

orientações presentes em diversas propostas curriculares, bem como em alguns livros 

didáticos mais recentes, propomos a substituição do campo Recursos Tecnológicos por 

Matéria e Energia. Tal mudança se justifica por se considerar que o campo Recursos 

Tecnológicos não constitui um campo de estudo distinto, pois envolve conteúdos 

referentes à tecnologia e sociedade que devem estar presentes e integrados em todas as 

temáticas abordadas, constituindo um dos aspectos ou abordagens das mesmas. Já o 

campo Matéria e Energia engloba conceitos referentes às propriedades, transformações 

e usos da matéria e energia, que, por sua especificidade, pode perfeitamente constituir 

um campo diferenciado dos demais. Cabe salientar que cada campo de estudo é 

compreendido como um conjunto de conhecimentos que se articulam entre si e que 

devem ser desenvolvidos em interação com os outros. Entende-se, assim, que a 

organização por campos de estudo permite maior flexibilidade na organização dos 

conteúdos, possibilitando arranjos próprios em cada escola. Além disso, representa uma 

ruptura com a lógica da segmentação e linearidade com que os conteúdos eram 

tradicionalmente distribuídos ao longo das várias séries.  

A proposta é que os quatro campos de estudo sejam trabalhados ao longo dos 

quatro anos finais, mantendo-se, entretanto, a ênfase diferenciada em cada um deles, 

conforme os temas predominantes nas organizações curriculares anteriores. Assim, no 
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6º ano, os enfoques centrais são Vida e Ambiente e Matéria e Energia; no 7º ano, Vida e 

Ambiente; no 8º ano, Corpo Humano e Saúde; e no 9º ano, Matéria e Energia.  

 

13.1. OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

1. O estudo de Ciências Naturais tem como base os seguintes 

objetivos gerais a serem alcançados pelos estudantes do ensino fundamental:  

2. Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, 

em sociedade, como parte integrante e agente de transformações do mundo em 

que vive, em relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes 

do ambiente.  

3. Reconhecer os processos científicos e saber aplicar seus conceitos 

na tomada de decisões acerca do ambiente e das mudanças resultantes da 

atividade humana.  

4. Promover ações que permitam a prevenção/manutenção da 

saúde, tanto individual quanto coletiva.  

5. Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros 

para coleta,  

6. Comparação entre explicações, organização, comunicação e 

discussão de fatos e informações.  

7. Compreender a ciência como um processo de produção de 

conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem 

social, econômica, política e cultural.  

 

2.1.1 OBJETIVOS POR CAMPOS DE ESTUDO  

 

1. Vida e Ambiente  
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2. Ampliar o conhecimento sobre os ambientes naturais e 

transformados, sua biodiversidade, compreendendo a dinâmica do planeta em 

diferentes espaços e tempos.  

3. Corpo Humano e Saúde  

4. Compreender o corpo humano como um todo integrado por 

dimensões biológicas,  

5. Afetivas e socioculturais, e a saúde como bem individual e comum 

que deve ser promovido pela ação coletiva.  

6. Matéria e Energia  

7. Compreender as origens, os processos de transformação, o uso dos 

materiais e da energia no mundo natural e tecnológico, avaliando benefícios e 

consequências ao ambiente, visando à qualidade de vida.  

8. Terra e Universo  

9. Compreender a organização estrutural da Terra, estabelecendo 

relações espaciais e temporais em sua dinâmica e composição, bem como, 

comparar e elaborar modelos de representação do Universo, associando-os às 

condições para a existência e manutenção da vida.  

 

 6º ANO  

Campos de Estudo Conteúdos  

1. Vida e Ambiente  

2. Diversidade de ambientes  

3. - Fatores presentes nos ambientes: ar, água, solo, rochas, luz 

e seres vivos  

4. Diferenças entre os ambientes naturais e transformados: 

diversidade de seres vivos e particularidades dos componentes não-vivos  

5. Interferências de ações sociais e econômicas (pesca, rede de 

esgotos, efluentes industriais, desmatamentos, urbanização, agricultura) 

na manutenção de ambientes terrestres e aquáticos  
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6. Diversidade de seres vivos  

7. Características gerais dos seres vivos  

8. Seres vivos produtores  

9. Seres vivos consumidores  

10. Seres vivos decompositores  

11. Cadeias alimentares  

12. Fotossíntese  

13. Características gerais da fotossíntese  

14. Importância da liberação de oxigênio pela fotossíntese  

15. Contraposição entre a respiração de um vegetal e a 

fotossíntese  

16. Solo  

17. Formação e perfis de solo  

18. Características e tipos de solos  

19. Permeabilidade e erosão relacionados ao ciclo da água e à 

vegetação  

20. Água  

21. Importância da água para a manutenção da vida no planeta  

22. Relações entre água, solo e vegetação  

23. Distribuição da água no planeta  

24. Acesso e disponibilidade da água para uso humano  

25. Destinação das águas servidas: fossas e esgotos  

26. Cuidados necessários para evitar a poluição e contaminação 

dos mananciais.  

27. Cuidados necessários para evitar o desperdício da água.  

28. Ar  

29. Propriedades do ar  

30.  Atmosfera: composição básica, principais camadas e 

importância para os seres vivos 

31. Corpo Humano e  

32. Saúde  
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33. Vida de adolescente  

34. O que muda e o que permanece ao longo do 

desenvolvimento  

35. Mudanças físicas e psicológicas na adolescência (noções de 

ovulação, menstruação, gravidez e ejaculação)  

36.  Identidade pessoal e coletiva  

37.  Exercícios físicos e higiene corporal  

38. Alimentos  

39. Funções das substâncias alimentares  

40.  Conteúdo energético de alimentos  

41. Prejuízos à saúde decorrentes do consumo excessivo de 

certos alimentos ou a falta deles  

 

Campos de Estudo Conteúdos  

 

1. -Condições de deterioração dos alimentos e risco de 

intoxicação associado à falta de cuidados com os alimentos  

2. Água  

3. - Funções da água no organismo  

4. - Origem, trajetos e transformações da água consumida no 

dia-a-dia  

5. Contaminação da água, do solo e do ar  

6. - Riscos à saúde provocados pelo destino incorreto dos 

dejetos  

7. - Doenças infecciosas e contagiosas veiculadas pela água, 

pelo solo e pelo ar (disenteria, leptospirose, verminoses, amebíase, 

giardíase, cólera, tifo) e proposição de medidas para evitá-las  

8. - Esquemas de ciclos de algumas doenças contagiosas 

9. - Doenças crônicas provocadas pela poluição do ar na cidade 

(bronquite, asma)  
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10. - Realização de procedimentos caseiros para tratamento da 

água: decantação, filtração, ebulição e cloração  

11. - ETAs e ETEs da cidade: localização, funcionamento e papel 

na saúde da população e na qualidade ambiental  

12. Drogas 

13. - Agravos à saúde física e psicológicas ocasionados pelo uso 

de fumo, álcool e outras drogas 

14. Matéria e Energia  

15. Diversidade de materiais - propriedades e usos  

16. - A química no cotidiano  

17. - Misturas e substâncias  

18. - Química e fitoterápicos  

19. - Processos de separação de componentes de misturas 

20. - Propriedades, origem e usos de alguns materiais: metais, 

borrachas, fibras, vidros e plásticos  

21. - Transformações dos materiais  

22. - Solubilidade de sais e gases na água  

23. - Reação de combustão  

24. - Aproveitamento dos recursos naturais, como água e solo, 

ao longo da história humana  

25. - Consumo inadequado ou desperdício de materiais e formas 

de preservá-los  

26. - Técnicas de conservação de alimentos: defumação, 

desidratação, salga, refrigeração, pasteurização, esterilização e uso de 

aditivos  

27. Água  

28. - Estados físicos da água no planeta  

29. - Mudanças de estados físicos da água em situações 

cotidianas  

30. - Ciclo hidrológico  

31. - Noções sobre umidade do ar  
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32. - Dispersão luminosa e formação de arco-íris  

33. Ar  

34. - Principais gases componentes do ar e suas características 

mais importantes  

35. - Trocas gasosas entre organismos vivos e atmosfera no 

processo de respiração  

36. - Noções do comportamento do ar quando aquecido ou 

resfriado  

37. - Princípio comum ao funcionamento de balões de ar quente, 

chaminés, geladeiras 

 

Campos de Estudo Conteúdos  

 

1. Previsão do tempo  

2. Formação de ventos  

3. Distinção entre clima e tempo  

4. Noção dos meios usados para fazer a previsão do tempo  

5. A previsão do tempo e as atividades humanas  

6. Poluição 

7. Principais fontes de poluição do ar, da água e do solo  

8. Lixo e qualidade de vida 

9. Atividade humana e produção de resíduos  

10. Produção de lixo no mundo antigamente e atualmente  

11. Tipos e quantidades de resíduos que compõem a maior parte 

do lixo no país, na cidade, na escola, em nossas casas.  

12. Relação entre produção e composição de lixo e padrão de 

consumo  

13.  Diferentes modos de coleta, deposição e tratamento do lixo 

e seus impactos sobre o solo e as águas subterrâneas  

14. Reaproveitamento do lixo  
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15.  Materiais recicláveis  

16. Ações para redução, reciclagem e descarte adequado do lixo 

doméstico ou escolar  

17. Fermentação e decomposição da matéria orgânica e o seu 

papel no ciclo natural de nutrientes para o solo e para a manutenção da 

vegetação  

18.  Vantagens e problemas das formas de reaproveitamento do 

lixo 

19. Terra e Universo  

20. Planeta Terra  

21. Modelo esférico da Terra e evidências da sua esfericidade  

22. Características físicas da Terra e sua composição (dimensões, 

formato, camadas) associadas aos fenômenos naturais como gêiseres, 

terremotos e vulcões  

23.  Noções dos efeitos da gravidade nos organismos e materiais  

24. Universo em movimento  

25.  Diferentes modelos de representação do Universo  

26. Sistema solar  

27. Posição do Sol, da Lua e das estrelas ao longo de um 

dia/noite  

28. Relação entre a posição do Sol ao longo do dia e a forma e o 

tamanho das sombras de objetos como árvores, postes, pessoas e edifícios  

29. Variação ao longo do ano do período iluminado e do escuro 

nas regiões brasileiras mais distantes da linha do Equador  

30. Regularidades da natureza  

31.  Movimentos da Terra e regularidades da natureza (ciclo 

dia/noite, estações do ano), relacionando-os a fenômenos naturais, ao 

calendário e à influência no ritmo biológico  

32. Diferentes medidores de tempo e sua evolução histórica 

(relógio de sol, de água, de areia e atuais)  
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33. Duração do dia em diferentes épocas do ano e horário de 

nascimento e o caso do Sol e da Lua.  

 

 

Interações entre plantas e animais 
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