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RESUMO 

 

O ensino de Biologia no Brasil se construiu como uma disciplina repleta de 

conteúdos específicos, com foco no livro didático e na memorização. Isso se agrava 

ao longo do Ensino Médio onde falta o lúdico, a curiosidade, o prazer em conhecer o 

mundo que nos cerca, logo, hortas escolares despontam como alternativas que 

unem teoria e prática de forma contextualizada. Hortas são laboratórios vivos, 

estreitando relações por meio do trabalho coletivo e cooperativo entre os agentes 

sociais envolvidos. Uma horta escolar é um lugar onde seus participantes podem 

adquirir uma compreensão diferenciada da natureza e ter experiências diversas 

tanto no ensino de Ciências e Biologia quanto em várias outras áreas do 

conhecimento. Dentro desse contexto, objetivou-se avaliar as potencialidades de 

uso de horta escolar para o ensino de Biologia. Para tanto, uma horta foi construída 

e analisada por alunos e professores de uma escola de Ensino Médio do município 

de Caucaia-CE. As percepções de alunos e professores, frente a esse espaço 

escolar, foram identificadas através da aplicação de questionários, enquanto, as 

percepções do pesquisador, foram registradas em diário de pesquisa, com descrição 

do planejamento, construção e manutenção da horta. Ao construir a horta escolar 

foram vivenciados saberes de partilha, diálogo, solidariedade, criatividade e 

afetividade, onde, 97% dos alunos participantes, identificaram a horta como um 

espaço educacional importante para o processo de ensino-aprendizagem. Para os 

professores, a horta escolar foi descrita como um espaço de diversificação de ensino 

que para ser mais bem aproveitado seria preciso aumentar o tempo de interação 

entre professores de diversas áreas com o objetivo de planejar atividades 

interdisciplinares nesse espaço. As potencialidades da horta escolar ultrapassaram 

as contribuições esperadas para o ensino de Biologia e tomaram proporções de um 

espaço educacional transdisciplinar com inúmeras possibilidades para a formação 

integral dos agentes envolvidos. Essas e outras percepções foram organizadas em 

um guia didático para a implantação de hortas escolares, não pela simples 

construção do espaço físico, mas pela semeadura de uma horta interna ao nosso 

pensamento, e assim, nos sentirmos fortalecidos para nos aventurarmos nas 

mudanças educacionais que a humanidade precisa.  

 

Palavras-chave: Ensino Médio. Cultivo. Transdisciplinaridade. 



 

 

ABSTRACT 

 

The teaching of Biology in Brazil was built as a discipline full of specific contents, 

focusing on textbooks and memorization. This worsens throughout the middle school 

where there is lack of playfulness, curiosity, pleasure in knowing the world around us, 

therefore, school gardens appear as alternatives that unite theory and practice in a 

contextualized way. Gardens are living laboratories, narrowing relationships through 

collective and cooperative work among the social agents involved. A school garden is 

a place where participants can gain a differentiated understanding of nature and 

have diverse experiences in both teaching science and biology as well as in various 

other areas of knowledge. Within this context, aimed to evaluate the potential of use 

of school garden for the teaching of Biology. Therefore, a vegetable garden was 

constructed and analyzed by students and teachers of a secondary school in the 

municipality of Caucaia-CE. The perceptions of students and teachers, in front of this 

school space, were identified through the application of questionnaires, while the 

researcher's perceptions were recorded in a research diary with a description of the 

planning, construction and maintenance of the garden. In the construction of the 

school garden, knowledge of sharing, dialogue, solidarity, creativity and affectivity 

was experienced, where 97% of the participating students identified the garden as an 

important educational space for the teaching-learning process. For the teachers, the 

school garden was described as a space for diversification of teaching that to be 

better used it would be necessary to increase the interaction time between teachers 

from different areas with the objective of planning interdisciplinary activities in this 

space. The potential of the school garden exceeded the expected contributions to the 

teaching of biology and took proportions of a transdisciplinary educational space with 

innumerable possibilities for the integral formation of the agents involved. These and 

other perceptions were organized in a didactic guide for the implantation of school 

gardens, not for the simple construction of the physical space, but for the sowing of 

an internal garden to our thought, and thus, to feel ourselves strengthened to venture 

in the educational changes that the humanity needs. 

 

Keywords: High school. Vegetable garden. Transdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No curso de graduação, a minha iniciação científica se deu no Laboratório 

de Ecologia onde tive contato com terra, canteiros, hortas, plantas, bambuzais, entre 

outros. O convívio com esse ambiente construiu um significado todo particular em 

cada disciplina que cursava. Como se as plantas fossem um axioma de onde 

partiam conexões e vivências práticas que facilitavam o meu entendimento em 

diversas partes da Biologia. Contribuiu inclusive com a minha formação docente, 

onde percebi que ensinar é como plantar sementes que demoram a germinar, mas 

se mantivermos um ambiente adequado presenciaremos o crescimento de florestas. 

Hoje, em sala de aula, muitos alunos me pedem para fazer uma aula “lá 

fora”, uma aula diferenciada. Com isso, fui percebendo distanciamento do ensino de 

Biologia das formas de vida que estão tão silenciosamente ao nosso redor. O ensino 

de Biologia no Brasil se construiu como uma disciplina carregada de conteúdos 

específicos, com foco no livro didático e na memorização de informações, 

afugentando os jovens do prazer pela ciência e descobertas (LEPIENSKI, 2008). 

Processo que se agrava ao longo do Ensino Médio onde sinto falta do lúdico, da 

curiosidade, do prazer em conhecer o mundo que nos cerca. 

É importante reaproximar os alunos com a experimentação biológica 

através da simplicidade do cultivo de plantas assim como Mendel, que por meio de 

vegetais trouxe tão brilhantemente o entendimento das bases da hereditariedade. E 

de forma similar, vejo que uma horta escolar pode trazer mais simplicidade para o 

ensino de Biologia, reconectando a ciência, a sociedade e o ensino de forma lúdica, 

criativa e prazerosa (RIBEIRO; SGARBI, 2013). 

 O cultivo de vegetais pode trazer novos significados para o ensino de 

Biologia possibilitando a comunicação desta com temas transversais como 

educação ambiental, educação para a saúde e o desenvolvimento socioemocional. 

Como exemplo de tema que engloba diversas áreas do conhecimento e pode ser 

trabalhado na horta é o uso de agrotóxicos, substâncias que podem trazer malefícios 

ambientais e á saúde. Para Almeida e Favetta (2012),  uma horta livre de agrotóxico, 

além de permitir educação ambiental e para a saúde, é um ambiente de promoção 

de práticas inclusivas e recreativas, contribuindo assim com o desenvolvimento 

socioemocional.    
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Segundo Cribb (2010), as atividades desenvolvidas em uma horta 

reconstroem hábitos e modificam atitudes dos alunos, sendo importante contribuição 

para a percepção que temos da natureza. Como vivemos em uma sociedade com 

grandes avanços tecnológicos e científicos desconexos de demandas 

socioambientais, o enfoque Ciência/Tecnologia/Sociedade (CTS) é o elo entre uma 

cultura científica e humanística em prol de uma educação para uma sociedade mais 

justa e igualitária (BAZZO, 2012). 

Para Morgado e Santos (2008), atividades desenvolvidas em uma horta 

fortalecem o trabalho coletivo e aproxima os sujeitos sociais despertando a 

cooperação e o senso de responsabilidade com a escola. Os agentes sociais 

envolvidos em uma escola não se restringem a professores, alunos e profissionais 

técnicos, somam-se também com os pais, merendeiras, servidores gerais, 

secretários, administradores, gestores e toda a comunidade próxima à escola. 

Sendo assim, estreita relações por meio do trabalho coletivo e cooperativo entre os 

agentes sociais envolvidos. 

Uma horta escolar é um lugar diferenciado onde seus participantes 

podem adquirir uma compreensão distinta da natureza e ter experiências diversas 

tanto no ensino de Ciências e Biologia quanto em várias outras áreas do 

conhecimento como: Agronomia, Nutrição, Geografia, Matemática, etc. Ao sair da 

sala de aula, o aluno é estimulado a ter curiosidade principalmente em ambientes 

diversos e dinâmicos como uma horta (SANTOS, 2014). Devido a amplitude de 

possibilidades, áreas envolvidas e agentes diversos atuantes em uma horta escolar, 

podemos caracterizá-la como um instrumento de ensino transdisciplinar. A 

transdisciplinaridade como fonte de transformação social, ultrapassa os limites 

epistemológicos de cada disciplina permitindo uma visão mais significativa do 

conhecimento e da vida (SANTOS, 2008). 

Para redirecionar as práticas de ensino para um novo paradigma 

transdisciplinar, se faz necessário pensar em uma nova escola como indicado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) de Ciências da Natureza: 

 
A nova escola de ensino médio não há de ser mais um prédio, mas um 
projeto de realização humana, recíproca e dinâmica, de alunos e 
professores ativos e comprometidos, em que o aprendizado esteja próximo 
das questões reais, apresentadas pela vida comunitária ou pelas 
circunstâncias econômicas, sociais e ambientais. Mais do que tudo, quando 
fundada numa prática mais solidária, essa nova escola estará atenta às 
perspectivas de vida de seus partícipes, ao desenvolvimento de suas 
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competências gerais, de suas habilidades pessoais, de suas preferências 
culturais [...]. Essas novas práticas, usualmente, são resultado de um 
trabalho de toda a comunidade, em cooperação com a direção escolar, em 
apoio à transição entre o velho e o novo modelo de escola (BRASIL, 2007, 
p. 11). 
 

A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), também se 

compromete em fazer educação dentro de um paradigma que compreende a 

complexidade e a não linearidade, rompendo, assim, com a visão reducionista. Vê a 

escola como espaço de aprendizagem coletiva, democrática e de respeito às 

diferenças e diversidades (BRASIL, 2017, p. 14). 

Coelho e Bógus (2016), em seu trabalho sobre horta escolar, argumentam 

que horta é um espaço coletivo de trocas de experiências, que contribui para a 

promoção da saúde de alunos e funcionários. Por ter esse caráter coletivo, ela pode 

ser uma construção cultural e representar uma mudança de paradigma, sendo 

preciso um esforço coletivo. Qualquer mudança, como presenciado na Biologia, é 

inevitável e conjunta. Por este motivo é preciso repensar, planejar e realizar de 

forma efetiva as mudanças desejadas para a educação e consequentemente para a 

sociedade. Embora o desenvolvimento de hortas escolares não seja uma nova 

tecnologia, são precisos novos olhares e mais discussões sobre suas abordagens e 

possibilidades educativas (IULIANO, 2008). 

É crescente a busca pela sustentabilidade como rompimento do 

paradigma atual de consumismo. A manutenção de uma horta escolar é um 

excelente exercício de cidadania e sustentabilidade. Na área de educação muito se 

fala de transdisciplinaridade, será esse um novo paradigma em construção? A 

construção de uma horta escolar pode ser um ensaio para essa nova forma de ver o 

ensino? Quais os principais desafios encontrados ao construir um espaço 

transdisciplinar em uma escola tradicional? É difícil imaginar pois as escolas estão 

cercadas de individualismo, competição, vaidade e disciplinas descontextualizadas. 

A resposta está na escola que se torna espaço de criação, um laboratório vivo para 

a construção humana. Escola que pode ser muito mais do que um espaço de 

informação, deve ser o epicentro de disseminação de conhecimento, cultura e 

mudança social. 

Logo, o presente trabalho justifica-se por pesquisar a construção e análise 

da percepção de alunos e professores de uma horta escolar, onde foi possível 

avaliar as potencialidades de uso da horta para o ensino de Biologia, produzindo por 



16 
 

 

meio desse estudo um guia didático para implantação de hortas escolares e 

sugestões de práticas de ensino de Biologia em espaços diferenciados.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENSINO DE BIOLOGIA E A PRÁTICA REFLEXIVA 

 

O ensino de Biologia no Brasil se construiu como uma disciplina 

carregada de conteúdos específicos, com foco no livro didático e na memorização 

de informações, afugentando os jovens do prazer pela ciência e descobertas 

(LEPIENSKI, 2008). 

A escola, tendo como função transmitir os conhecimentos humanos 

acumulados, oportunizando o encontro teórico-prático através de vivências, 

aprisionou esses conhecimentos em grades curriculares por vezes desconexas da 

realidade vivenciada pelos alunos (RIBEIRO, 2014). Essa segmentação de 

conteúdos específicos pode ser evidenciada nos livros didáticos utilizados no Ensino 

Médio. 

Segundo Holanda (2013), o livro didático permanece sendo a principal 

ferramenta de referência para a maioria dos professores, sendo utilizado como 

ordenador dos conteúdos que serão levados em conta para a aprendizagem dos 

alunos. Essa alienação do profissional docente e distância do professor reflexivo, 

resultando em aulas apáticas onde o professor expõem os conteúdos sem a 

participação dos alunos, gerando assim barreiras para uma aprendizagem 

significativa. 

Para Krasilchik (2016), o docente diante das dificuldades, por falta de 

autoconfiança, ou por comodismo apoia-se no livro didático abrindo mão de sua 

autonomia, liberdade e coibindo suas funções como planejador e executor do 

currículo. 

Embora a vinculação do professor ao livro didático não seja absoluta é 

importante repensar a dependência do professor ao livro didático. O professor 

precisa repensar suas concepções sobre o ensino, sobre os conhecimentos e o 

significado dos mesmos para os alunos (BORGES, 2002). Para recolocar o livro 

didático como ferramenta de ensino e diversificar essas ferramentas se faz 

necessário professores autônomos e reflexivos. 

Para Oliveira e Serrazina (2018, p. 29), a prática reflexiva: 

 

[...] surge como um modo possível dos professores interrogarem as suas 



18 
 

 

práticas de ensino. A reflexão fornece oportunidades para voltar atrás e 
rever acontecimentos e práticas. A expressão ‘prática reflexiva’ aparece 
muitas vezes associada à investigação sobre as práticas. Uma prática 
reflexiva confere poder aos professores e proporciona oportunidades para o 
seu desenvolvimento. 
 

Outra dificuldade no Ensino de Biologia pode estar na repetitiva resolução 

de questões com foco na memorização e distanciadas da reflexão e autonomia 

discente. Esses e outros problemas encontrados no Ensino Médio geram 

desmotivação para aprender (HOLANDA, 2013). O conhecimento que é apenas 

memorizado por curto período de tempo, e logo esquecido, não tem significação 

para o estudante (LÔBO, 2013). 

Os alunos pouco refletem sobre as funções da escola e da aprendizagem 

em suas vidas. Muitos dos estudantes se preocupam com o que os outros vão 

pensar dos seus trabalhos, sobre as notas que vão tirar, se vão passar nos exames, 

se atendem às demandas e agradam os professores. Por isso, se limitam a 

memorizar fatos, informações de forma descontextualizada. A biologia tem grande 

potencial para ligar os conteúdos escolares com a vida do estudante que vai além da 

escola. Sendo assim, a biologia pode ser uma das disciplinas mais significantes e 

merecedoras da atenção dos alunos dependendo do que for ensinado e de como for 

feito (KRASILCHIK, 2016).  

Segundo Menezes (2015), a disciplina de Biologia é uma das que mais 

desperta o interesse dos estudantes, embora mantenha um caráter mais descritivo e 

puramente teórico, os estudos na área tornam a disciplina mais investigativa 

gerando um contato mais constante com a realidade. Por isso é importante 

diversificar as práticas aumentando o seu raio de ação na busca do interesse dos 

estudantes. 

A educação para ser significativa precisa ser abrangente, complexa e 

reflexiva assim como as relações intrínsecas e as relações entre seres vivos como 

elucidam Hathaway e Boff (2012, p. 489):  

 
A educação deve ser entendida como um processo intrinsecamente 
transformador que nos capacita, como seres humanos, a nos sintonizar com 
nosso ecossistema local e com a história do universo enquanto facilita 
nossas interações harmônicas e criativas com outros seres humanos e com 
a comunidade da terra.[...] não estamos procurando e memorizando 
conhecimento, mas algo que se torne parte do nosso ser, algo que “traga 
para fora” nosso verdadeiro “eu ecológico” e o integre à nossa consciência. 
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Mesmo pondo o estudante como foco do ensino, a separação disciplinar 

não consegue refletir a complexidade do mundo contemporâneo. São precisas 

novas formas de educação e abordagens dos conteúdos. Um ensino reflexivo e que 

ultrapasse os limites disciplinares busca formar indivíduos capazes de entender e 

atuar socialmente (ALVES, 2014). A partir do indivíduo e suas interações dentro da 

sociedade pode-se dar sentindo as mudanças de paradigmas que são almejados. 

Para Limaverde (2015), os novos mapas e as novas bússolas, para navegarmos nos 

mares de um novo paradigma, são a transdisciplinaridade e o Pensamento 

Ecossistêmico.  

 

2.1.1 A transdisciplinaridade na escola 

 

Nos últimos três séculos, os paradigmas que apoiam as sociedades 

humanas globalizadas são cosmologias mecanicistas, reducionistas, deterministas e 

atomistas. Por último se junta o consumismo que limita e banaliza ainda mais nossa 

percepção da realidade. Como resultado dessa forma de ver a realidade, foi limitada 

drasticamente a capacidade de agir criativamente. Criatividade esta, fundamental 

para construir alternativas para uma sociedade melhor (HATHAWAY; BOFF, 2012). 

Nas escolas, o paradigma vigente, vai nutrir e direcionar a forma de fazer 

educação. Para Limaverde (2015, p. 44): 

 
A arcaica posição do professor como detentor do saber e dos alunos como 
“tábua rasa”; a fragmentação curricular excessiva que reduz a possibilidade 
de interação disciplinar; o próprio currículo imposto desde um contexto 
vindo de fora da realidade escolar; a discriminação social entre os que 
pensam e os que trabalham; a distinção quase incomunicável entre o 
currículo e didática; a inexistência do vínculo entre teoria e prática, 
traduzindo-se em uma aprendizagem pobre, livre de sentido e de contexto. 
 

Nossos saberes cada vez mais separados, fragmentados, 

compartimentados entre disciplinas, se tornam cada vez mais inadequados para 

entender as realidades e problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais, planetários (MORIN, 2003).  

Para superar os desafios de rumar para um novo paradigma, e 

transformar de forma profunda as relações com o planeta, é preciso considerar os 

medos, viver em comunidade, encorajar a criatividade e a solidariedade. É preciso, 

também, superar a alienação da natureza e recuperar a verdadeira saúde 
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psicológica, onde será acessada a força interna necessária para implementar 

profundas mudanças globais (HATHAWAY; BOFF, 2012).  

Para Morin (2003, p. 20) essas mudanças só acontecerão se: 

 
... a reforma do pensamento que permitirá o pleno emprego da inteligência 
para responder a esses desafios permita a ligação de duas culturas 
dissociadas. Trata-se de uma reforma não programática, mas 
paradigmática, concernente a nossa aptidão para organizar o conhecimento 
[...] A reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento, e a reforma 
do pensamento deve levar à reforma do ensino. 
  

Nessa busca por novas formas de olhar, caminhar e conhecer, a 

transdisciplinaridade vem para sobrepujar o domínio das disciplinas, alcançando as 

artes, as tradições, as relações humanas em sociedade, as relações com o natural e 

as relações intrínsecas (LIMAVERDE, 2015).  

Para Nicolescu (2002), o mundo muda quando mudamos nossa 

perspectiva sobre a realidade. Um novo Principio de Relatividade surge da 

coexistência entre pluralidade complexa e a unidade aberta. Não existe um nível de 

Realidade superior, pois, um nível de Realidade só existe na interação de todos os 

outros níveis de Realidade ao mesmo tempo. É nesse princípio de Relatividade que 

surgi uma nova perspectiva na religião, na política, na arte, na educação e na vida 

social.  

A transdisciplinaridade como fonte de transformação social, ultrapassa os 

limites epistemológicos de cada disciplina permitindo uma visão mais significativa do 

conhecimento e da vida (SANTOS, 2008). Para redirecionar as práticas de ensino 

para um novo paradigma transdisciplinar, se faz necessário pensar em uma nova 

escola.  

Uma escola que se preocupe para além da sua estrutura física e construa 

novas formas de realização humana. Baseada em alunos e professores ativos e 

comprometidos com questões reais da vida em comunidade, entendendo as 

interações dinâmicas entre a economia, a sociedade e o ambiente. Uma escola 

solidária, recíproca e atenta às perspectivas de vida de seus participantes, 

desenvolvendo competências gerais, habilidades pessoais e identidade cultural 

(BRASIL, 2007).  

A Biologia nos ensina que mudanças são inevitáveis e coletivas. Por este 

motivo é preciso repensar, planejar e realizar de forma consciente as mudanças 

desejadas para a educação e consequentemente para a sociedade. Esse olhar 
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transformador deve estar voltado para a escola como um todo, não só para as 

grades curriculares, materiais didáticos, técnicas de ensino, formação docente, mais 

também, para a escola como um todo incluindo seus espaços físicos e/ou virtuais. 

Alves (2014) salienta que o ser humano é capaz de refletir sobre o espaço 

em que vive e transformá-lo. Para que se perceba essas mudanças é preciso 

compreender os espaços que nos cercam. 

O espaço escolar é também fonte de experiências e aprendizagem, visto 

que está cercado de signos e símbolos com importante papel pedagógico. Esse 

espaço é importante no currículo oculto da escola e embora tenha sido 

negligenciado, estudos revelam que a estrutura física das unidades de ensino é 

fundamental nas experiências, no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças 

(RIBEIRO, 2004). 

As escolas de Ensino Médio onde tive oportunidade de ensinar tinham, 

além da sala de aula, outros espaços de ensino como: o laboratório de ciência, a 

sala de multimeios, o laboratório de informática, o auditório, o pátio, a quadra de 

esportes, a cozinha, os banheiros etc. Para o ensino de Biologia, pode se pensar 

que o laboratório de ciências deveria ser o mais utilizado, mas a sala de aula 

tradicional com quadro, pincel e livro didático continua sendo o local onde acontece 

a maioria das aulas. 

Segundo Pedroso, Rosa e Amorim (2009, p. 2), os motivos, normalmente, 

apontados para não utilização de aulas experimentais são: 

 
a) falta de equipamentos ou recursos adequados; b) pequeno número de 
aulas semanais; c) vasto conteúdo a ministrar; d) distância entre o proposto 
pela prática e o esperado pelos alunos; e) formação superficial dos 
professores em relação a esse recurso; f) excessivo número de alunos; g) 
educadores com alta carga horária, o que inviabiliza dedicar tempo para 
preparar estas atividades. 
 

A não diversificação das aulas diminui o interesse dos alunos pela 

descoberta, pelo novo. Se desejamos melhorar a motivação, o interesse e o nível de 

aprendizagem dos alunos, temos como opção a interdisciplinaridade (AUGUSTO; 

CALDEIRA, 2007). 

Dentre várias atividades que podem tornar a aula diferenciada, Pedroso, 

Rosa e Amorim (2009, p. 3), citam: 

 
[...] aula no laboratório de informática, confecção de modelos, cartazes, 
trabalhos de pesquisa na biblioteca, uso de jogos, vídeos, textos, analogias, 
resolução de problemas, apresentação de seminários, trabalho de 
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laboratório, saídas de campo, dentre outras atividades. [...] quando o 
educador emprega um recurso didático que coloca o aprendiz numa 
condição privilegiada de participação direta, no seu processo ensino-
aprendizagem. 
  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), uma forma de 

diversificar a aprendizagem é criar situações de trabalho colaborativo que favoreça o 

protagonismo juvenil com base nos interesses dos alunos entre ao quais cita: 

Laboratórios; Oficinas; Clubes; Observatórios; Incubadoras; Núcleos de Estudo; 

Núcleos de Criação Artística (BRASIL, 2017). 

Embora exista legislação, técnicas inovadoras de ensino, tecnologias, 

espaços e profissionais, não se consegue atingir os objetivos educacionais 

necessários para as mudanças sociais desejadas. Diante desse desafio complexo 

temos que considerar múltiplas perspectivas. Uma perspectiva que foi excluída dos 

sistemas educacionais por muito tempo foi o aspecto emocional. Para Hathaway e 

Boff (2012, p. 490), podem-se ampliar as perspectivas para um verdadeiro 

aprendizado holístico: 

 
O ritual, o mito e jogos criativos podem facilitar esse tipo de identificação 
emocional com nossa comunidade ecológica local, com a terra viva e com o 
cosmo. À medida que acordamos para esse tipo de “consciência 
participativa”, vamos além do aprendizado de fatos sobre nossa biosfera, 
planeta e universo (mas claro que eles também são importantes) e 
incorporamos uma verdadeira identificação empática e amorosa. 
Precisamos vivenciar nossa participação na história evolutiva do universo 
para aprendermos o que ela significa para nossas vidas. 
 

Uma atividade diferenciada que envolve cosmo, ritos, mitos, emoções 

seria o cultivo de vegetais na própria escola. A experimentação com plantas pode 

reconectar os alunos com processos biológicos cotidianos, quebrando barreiras 

invisíveis que separa o que se aprende na escola com a vida fora dela. Assim como 

Mendel, que por meio de vegetais trouxe tão brilhantemente o entendimento das 

bases da hereditariedade, uma horta escolar pode trazer mais simplicidade para o 

ensino de Biologia concomitantemente com o desenvolvimento de percepções 

complexas, reconectando a ciência, a sociedade e o ensino de forma lúdica, criativa 

e prazerosa (RIBEIRO; SGARBI, 2013). 

 

2.2 O ENSINO DE BIOLOGIA E AS HORTAS ESCOLARES 

 

Segundo Mazoyer e Roudart (2010), os primeiros sistemas de cultivo 

apareceram no período neolítico, há menos de 10 mil anos. As revoluções geradas 
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pelo cultivo de vegetais, como um dos pilares para a construção das sociedades 

humanas, podem trazer novos significados para o ensino de Biologia possibilitando a 

comunicação desta com temas transversais como educação ambiental, educação 

para a saúde e o desenvolvimento sócio emocional. 

Essa revolução agrícola trás indícios de como quebrar e construir 

paradigmas. Ela pode ser vista como a base que sustenta as rápidas 

transformações vivenciadas por nossa espécie. Muitos desses indícios de 

transformação são elucidados por Mazoyer e Roudart (2010, p. 105): 

 
Entre 9.500 e 9.000 anos antes da presente Era observava-se também a 
evolução das vilas de pequena dimensão [...]. Tais mudanças testemunham 
um crescimento da população das vilas e de uma transformação da 
organização social. Essa época coincide ainda com o desenvolvimento da 
cerâmica cozida utilitária, com o progresso da produção de machados e 
enxós de pedra polida, com a multiplicação de estatuetas e de figuras 
femininas, simbolizando sem dúvida a fecundidade, [...]. É difícil estabelecer 
relações de causa e efeito entre todas estas novidades, [...]. No entanto, 
pode-se constatar que elas estão presentes em todo o foco próximo-oriental 
a partir de 9.000 anos antes da presente Era, quando então as plantas e os 
animais domesticados forneceram ao homem o essencial para sua 
alimentação. Acrescentamos ainda que essas transformações do modo de 
vida não foram fruto de uma evolução linear de um ou mais vilarejos 
precisamente localizados, de onde um novo sistema econômico teria 
surgido bem estruturado. Elas são certamente o produto comum de um 
espaço social mais amplo, coincidindo com a área de repartição próximo-
oriental dos cereais selvagens, e mais particularmente da cevada. Falamos 
de uma área comportando suficientes caracteres comuns e também 
variações e defasagens para que as trocas de múltiplas experiências 
fossem ao mesmo tempo possíveis e enriquecedoras. 
 

A falta de fontes escritas no neolítico dificulta a compreensão do que 

levou a essa grande transformação. Porém, não há dúvida que para essas 

mudanças ocorressem os homens da época transformaram sua relação com o 

mundo e entre si. A revolução agrícola neolítica exigiu uma infinidade de invenções, 

de escolhas, de iniciativas e de reflexões em todas as áreas, seja material, social, no 

campo das ideias, das crenças, da moral, da linguagem e varias formas de 

expressões (MAZOYER; ROUDART, 2010).   

Essa troca de experiências múltiplas e enriquecedoras que aconteceu a 

menos de 10 mil anos é o que se espera, hoje, de uma educação transdisciplinar. É 

o que se espera na construção de novos paradigmas que possam solucionar os 

nossos complexos problemas sociais. Para muitos educadores, a Biologia precisa 

agregar funções e preparar os jovens para resolver problemas reais como a 

aumento da produtividade agrícola, a preservação ambiental, a violência etc. Mas, 
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para ir além de conceitos biológicos básicos devemos considerar varias dimensões 

como a ambiental, a filosófica, cultural e histórica (KRASILCHIK, 2016). 

Barbosa (2008, p. 7), entende que educar com uma horta escolar é 

importante para a promoção de uma educação integral, sendo uma estratégia viva, 

capaz de: 

 
a) promover estudos, pesquisas, debates e atividades sobre questões 
ambiental, alimentar e nutricional; b) estimular o trabalho pedagógico 
dinâmico, participativo, prazeroso, inter e transdisciplinar; c) proporcionar 
descobertas; d) gerar aprendizagens múltiplas; e) integrar os diversos 
profissionais da escola por meio de temas relacionados com a educação 
ambiental, alimentar e nutricional (BARBOSA, 2008, p. 7). 
 

Para Morgado e Santos (2008), hortas unem teoria e prática de forma 

contextualizada estreitando relações por meio do trabalho coletivo e cooperativo 

entre os agentes sociais envolvidos. Nesse mesmo trabalho, a horta foi 

acompanhada por um grupo multidisciplinar composto por nutricionista, pedagogo, 

agrônomo e estagiário de agronomia. Os agentes sociais envolvidos em uma escola 

não se restringem a professores, alunos e profissionais técnicos, somam-se também 

com os pais, merendeiras, servidores gerais, secretários, administradores, gestores 

e toda a comunidade próxima a escola. 

Para vencer o problema da desvinculação, que tradicionalmente atinge as 

escolas brasileiras, é necessário haver uma maior comunicação entre escola e 

comunidade, envolvendo e não separando os alunos das discussões de problemas 

que fazem parte da sua própria realidade (KRASILCHIK, 2016). É preciso ampliar e 

não limitar o campo de visão dos alunos para as formas de vida que fazem parte de 

seu dia-a-dia, por mais que pareçam estar camuflados e desvinculados do 

conhecimento escolar precisamos nos reconectar. 

No ensino de Biologia, a utilização de uma horta em aulas é rica para 

conteúdos relacionados ao reino vegetal, que tem seus conhecimentos 

subestimados, levando a um desinteresse geral. Essa “cegueira botânica” está 

relatada no trabalho de Salatino e Buckeridge (2016, p. 177) que faz o seguinte 

questionamento: 

 
Na atualidade, grande parte das pessoas que passam pelos ensinos 
fundamental e médio vê a botânica de modo diferente. Ela é encarada como 
matéria escolar árida, entediante e fora do contexto moderno. Se 
perguntássemos a alguém se o aprendizado de botânica é necessário, a 
resposta possivelmente seria algo parecido com o título deste texto: Mas de 
que te serve saber botânica?   
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Embora a ligação entre uma horta escolar e o ensino de botânica seja 

inegável, outros temas biológicos podem ser trabalhados em um canteiro de plantas. 

Bactérias, fungos, artrópodes, anelídeos, moluscos, aves, répteis são alguns 

exemplos de seres vivos facilmente encontrados em um cultivo. 

Os alunos, muitas vezes, estão tão preocupados com fórmulas, que 

esquecem que biologia trata de animais e plantas. Observar esses seres em seus 

habitats é importantíssimo para os programas de biologia (KRASILCHIK, 2016). 

Modos experimentais de aprendizagem, como numa horta, estimulam o corpo e a 

mente para aprender em conjunto. Fazendo uso do maior número de sentidos como 

audição, visão, gosto, cheiro, sensações, estamos estimulando uma aprendizagem 

holística e intuitiva (HATHAWAY; BOFF, 2012). 

Para Lutzenberger (2012), jardins contribuem substancialmente para a 

saúde do corpo e da alma, a jardinagem tem grande valor educativo restabelecendo 

o elo entre o homem e a Natureza. A Natureza tem inúmeras possibilidades de 

aprendizagem, ao observá-la desenvolvesse a imaginação o que permite novas e 

surpreendentes descobertas. 

Embora saibamos os benefícios que áreas verdes trazem para nossas 

vidas, esses espaços veem diminuindo e cedendo espaço para construções. Mesmo 

que em pequenos espaços, é comum encontrarmos canteiros em escolas onde 

podem ser realizadas atividades práticas com hortas. No entanto, muitos 

professores se sentem desestimulados por falta de suporte financeiro, 

administrativo, medo de conduzir um grupo, falta de tempo e falta de habilidade para 

o ensino ao ar livre (SASSI; LINDEMANN, 2013). 

Mesmo diante dos desafios, precisamos nos lançar ao desconhecido. 

Com esse intuito, Silva (2018) observou que na organização de canteiros, no contato 

com a terra, no perceber a natureza, e principalmente a interação dos profissionais 

com os alunos, gera fascinação, outros olhares para a escola, exercita a paciência e 

a perseverança dos alunos. Os alunos desenvolvem um sentimento de 

pertencimento melhorando seu comportamento pessoal, desenvolvem trabalhos em 

conjunto, ampliam sua capacidade de compreensão de conteúdos escolares e 

melhoram a socialização. 

No ensino de Biologia, assim como em qualquer processo educacional, é 

preciso ter bases fortes para que se tenha sustentabilidade para os novos 

conhecimentos. Para que se cresça um novo ramo em uma planta, o tronco tem que 
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se fortalecer. Para ter um tronco fortalecido as raízes têm que dar estabilidade. O 

sistema educacional, a escola e o ensino de Biologia cresceram demais sem ter uma 

base ou um direcionamento estável. Com isso a sociedade se torna plantas 

estioladas, tão sedentas pela luz que se esquece de fortalecer suas raízes. Nossa 

sociedade se tornou um gigante com os pés de barro (MAZOYER; ROUDART, 

2010). Precisamos construir bases sólidas e fortes para sustentar a crescente 

produção de conhecimentos da atualidade.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Avaliar as potencialidades de uso da horta escolar para o ensino de 

Biologia. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

a) Construir uma horta escolar com materiais reutilizados e de baixo custo 

na área verde de uma escola de Ensino Médio; 

b) Analisar as percepções dos alunos e professores durante a 

implantação e utilização da horta escolar; 

c) Produzir um guia didático para implantação de hortas escolares com 

sugestões de práticas de ensino de Biologia nesse espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

No presente projeto, buscou-se fundamentar a pesquisa no paradigma 

naturalista/construtivista. Nesse paradigma os resultados da pesquisa foram 

influenciados pela interação do pesquisador com o pesquisado, assim, a pesquisa, 

principalmente na área da educação, não será neutra (MAZZOTTI, 1996). 

Para Meirinhos e Osório (2010), diante de um contexto complexo, o 

estudo de caso permite estudar o objeto (caso) no seu contexto real e enquadra-se 

em uma lógica de construção de conhecimento que incorpora a subjetividade do 

investigador. Não restringindo o projeto à metodologia de estudo de caso, mas o 

elegendo como base norteadora dessa pesquisa predominantemente qualitativa. 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com as exigências éticas e científicas 

fundamentais, contidas na Resolução 510/2016 que regulamenta as pesquisas 

envolvendo seres humanos. Todo projeto de pesquisa que se propõe a trabalhar 

com seres humanos apresenta implicações éticas que necessitam serem discutidas 

e adequadas para sua realização (BRASIL, 2012; BRASIL, 2016). 

Para que a pesquisa fosse realizada de acordo com os padrões éticos, o 

responsável pela Escola assinou o Termo de Autorização para realização da 

Pesquisa (ANEXO A), aliado ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO B) apresentado ao professor participante e o Termo de Assentimento 

(ANEXO C) apresentado aos alunos e responsáveis para que fossem esclarecidos 

sobre a pesquisa e autorizassem a participação. 

 

4.3 LOCAL DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública da rede estadual de 

ensino, localizada na cidade de Caucaia-CE. A escola de Ensino Médio conta com 

cerca de 1.400 alunos matriculados e distribuídos nos três turnos. O prédio conta 

com 13 salas de aula, quadra de esportes, biblioteca, auditório, pátio interno bem 
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arborizado, laboratórios de informática, química, física e biologia. Na parte externa 

ao prédio tem uma grande área verde onde foi implantada a horta. 

 

4.4 CONFECÇÃO DA HORTA 

  

A horta foi construída coletivamente com a comunidade escolar, 

estruturada com materiais reutilizados, como canteiros de pneus, jarros suspensos 

de garrafas plásticas e painéis lúdicos feitos com canos de PVC. O espaço da horta 

foi dividido em áreas para ser cultivado com plantas com potencial para temperos, 

medicinais, frutíferas e Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). Para 

manutenção da horta foram montados grupos que atuam na produção de mudas, 

sistema de irrigação, compostagem, transplantio, capina e proteção dos canteiros. 

Para Oliveira, Pereira e Júnior (2018), a horta escolar possibilita, além do processo 

de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento de valores sociais como participação, 

relações interpessoais e senso de responsabilidade. 

Cronologicamente, a etapa mais demorada para a confecção da horta foi 

o planejamento que teve início em Março de 2018 e o primeiro canteiro começou a 

ser construído em Agosto do mesmo ano. O segundo canteiro e a confecção dos 

pneus foram concluídas em Dezembro de 2018. O primeiro semeio de coentro e 

cebolinha foram realizadas em Fevereiro de 2019 e a primeira colheita em Maio do 

mesmo ano.    

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

Um dos instrumentos de coleta de dados que foi utilizado durante todo o 

processo trata-se do diário de pesquisa. O diário de pesquisa é um instrumento 

importante no estudo qualitativo, cuja finalidade se mostra não apenas no registro 

metodológico, mas também se constitui em uma forma de compreender o objeto de 

estudo nas mais diversas perspectivas (ARAÚJO et al., 2013). 

Foi utilizado, também, questionários com cinco perguntas abertas 

(APÊNDICE A) aplicadas aos professores da escola. Para Günther e Júnior (2012), 

questionários com perguntas abertas estimulam respostas mais variadas em 

comparação com perguntas fechadas. 
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Para a coleta de dados junto aos alunos foram aplicados questionários 

(APÊNDICE B) com uso da escala de Likert em cinco pontos, que possibilitam uma 

interpretação da diversidade de características do coletivo, das disposições e ações 

individuais, apoiando assim a leitura e interpretação dos dados para além dos dados 

quantitativos (XAVIER, 2012). 

Segundo Nogueira (2002), essa escala, consiste de uma lista de 

afirmações e para cada afirmação há uma escala correspondendo a extremos de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”. É importante, também, inverter 

algumas afirmações para que o respondente não marque uma alternativa seguindo 

apenas a marcação anterior. 

 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Esta, se deu pela análise de conteúdo temático que se configura como 

um conjunto de técnicas para análise das comunicações, utilizando assim, 

procedimentos sistêmicos e objetivos de descrição de conteúdo. Como exemplo 

temos a utilização de nuvens de palavras e a análise de conteúdo através da 

categorização dos sentidos, como recomendado por Bardin. Complementando, 

também foi feito o uso da hermenêutica que pesquisa as conotações que formam o 

campo semântico de uma imagem ou de um enunciado (CAMPOS, 2004). 

Os dados obtidos das respostas dos questionários aplicados aos alunos e 

professores, foram compilados, organizados nos programas de computador da 

LibreOffice 6.0, e, os resultados apresentados em forma de gráficos.   

 

4.7 CONSTRUÇÃO DO GUIA SOBRE A HORTA ESCOLAR 

 

Para Barros (2009), um guia didático é um ambiente de aprendizagem 

impresso com caminhos para a construção de conhecimento. Esse facilitador da 

aprendizagem contribui, também, com a reflexão. O guia didático, aqui proposto, não 

tem a intenção de ser um passo a passo para a construção de hortas escolares, o 

principal objetivo da construção desse material escrito é gerar reflexões a respeito 

da horta escolar como espaço diferenciado de aprendizagem.    
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA HORTA 

 

O diário de pesquisa é o instrumento de coleta de dados que me 

acompanha desde a idealização do projeto até a construção dos espaços da horta. 

Nele são feitos registros de conversas informais, observações do comportamento e 

impressões pessoais que estão sujeitas a mudanças no decorrer da pesquisa 

(ARAÚJO et al., 2013). A seguir relato alguns trechos do diário de pesquisa que 

julgo importantes para um melhor entendimento da caminhada de realização do 

presente estudo. 

Antes de começar a escrever esse Trabalho de Conclusão de Mestrado, 

já havia idealizado o espaço da horta (Figura 01), onde ia ficar os canteiros com 

garrafa PET, como ia dispor os pneus, entre outros aspectos. Quando fui conversar 

com o gestor A sobre meus planos de desenvolver uma horta escolar, o mesmo 

ficou animado com a horta, porém sugeriu um outro lugar para implantação da 

mesma (Figura 02), bem diferente do local que tinha planejado. Essa divergência me 

desmotivou, pois teria que refazer meus planos para a horta. Com isso, me coloquei 

no lugar dos alunos que fazem planos para a escola mais tem que lidar com outros 

planos dos professores. As relações entre escola e alunos têm favorecido situações 

de quebra onde idealizações, frequentemente, geram desconfiança entre 

professores e alunos. Produzindo, assim, frustrações que contribuem para o 

fracasso escolar (TACCA; BRANCO, 2008). 

Por outro lado, fiquei animado com a disposição do mesmo gestor em 

ajudar na construção do espaço da horta, afinal, os projetos realizados em educação 

são construções coletivas a começar com o Projeto Político Pedagógico (LONGHI; 

BENTO, 2006). 

Outra ajuda fundamental para a construção da horta veio da participação 

dos alunos. Para isso busquei o apoio dos monitores do laboratório de Biologia. Os 

monitores mostraram interesse e disposição para participar do projeto. Fizeram 

campanhas para arrecadar garrafas PET e pneus velhos. Os processos de 

participação são, ao mesmo tempo, dinâmicas individuais e coletivas. Por isso, se a 

necessidade de participar é o que move o realizador da ação, sua participação é 

altamente positiva em um empreendimento coletivo (MARTINS, 2002). 
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Figura 1 -  Primeiro espaço pensado para receber a horta em uma escola 

pública da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 
Figura 2 - Espaço sugerido pelo gestor A para receber a horta em uma escola 

pública da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tive dificuldade de acompanhar os monitores em muitos momentos 

devido a minha excessiva carga horária. Sendo esse um dos motivos apontados por 

professores como dificuldade para a realização de atividades experimentais 

(PEDROSO; ROSA; AMORIM, 2009). 

A pouca disponibilidade de tempo para orientar os monitores trouxe a 

necessidade de desenvolver a autonomia do grupo. Autonomia demonstrada na 

confecção de cartazes para divulgar o projeto, planejamento de irrigação autônoma, 

aquisição de mudas, entre outros. Nas pedagogias ativas, as necessidades e 
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capacidades dos estudantes são a base para a construção de indivíduos autônomos 

(MARTINS, 2002). 

 Antes de arrecadar os materiais para a construção da horta, fiz um 

desenho (Figura 03), para visualizar onde cada canteiro ficaria, e medições para ter 

noção da quantidade de garrafas e pneus necessários. 

 

Figura 3 - Desenho com as medições e posições dos canteiros da horta em 

uma escola pública da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Iniciei a construção do primeiro canteiro de garrafas PET no dia três de 

agosto de 2018. Foi realizada a marcação e construção dos canteiros. Comecei a 

marcar e cavar o canteiro sozinho, quando um funcionário, que estava capinando ao 

redor da quadra da escola, me perguntou o que estava fazendo. Ao responder que 

estava fazendo um canteiro, o funcionário relatou que cuidou de uma horta em uma 
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outra instituição que trabalhou por 13 anos. Ele falava com muita felicidade das 

verduras que colheu, de como elas eram mais gostosas que as compradas no 

mercado. 

Continuei fazendo a vala para colocar as garrafas PET que delimitariam o 

canteiro (Figura 04). Quando a chibanca bateu em uma viga de concreto que estava 

no terreno, tive dificuldade de continuar cavando, porém, o funcionário veio 

espontaneamente me ajudar. Manuseando a chibanca, ele me ensinou uma forma 

mais eficiente de usar aquela ferramenta. No início de construção da horta houve a 

cooperação e o aprendizado entre professor e o funcionário. Para que a escola 

vivencie a cooperação, o diálogo, a partilha e a solidariedade é preciso que a 

reciprocidade ultrapasse os limites da sala de aula e envolva todos que constituem a 

comunidade escolar (ALMEIDA, 1999). 

 

Figura 4 - Primeiro canteiro da horta com as vigas de concreto que foram 

retiradas da terra com a ajuda do funcionário A em uma escola pública da rede 

estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Enquanto mexia na terra do canteiro pude ver várias espécies animais. 

Entre elas tinham formigas, minhocas, tatuzinhos de jardim, caramujos, pássaros e 

até dois carcarás que são aves de rapina muito encontradas na região (Figura 05). 

Essa diversidade revela um potencial de ensino da horta não apenas para os 

vegetais mais também para o ensino de zoologia, diversidade animal e até ecologia, 
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apreciando ao vivo o hábitat de diferentes espécies que ocupam diferentes níveis 

tróficos. 

 

Figura 5 - Diversidade de animais encontrados durante a construção da horta 

em uma escola pública da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao continuar fazendo a horta pude contar com o apoio de professores, 

alunos e funcionários da escola. Todos que me viam fazendo os canteiros me 

perguntavam com admiração se era uma horta? O que iria plantar? Para Ranghetti 

(2013), as relações estabelecidas por meio de interrogações do conhecimento 

aparente e oculto e estabelecidas em espaços de aprendizagem que aguçam a 

curiosidade natural do ser humano torna o conhecimento transposto em ações 

educativas.  

Porém, o olhar admirado, muitas vezes não era por conta da horta em si, 

e, sim, pelo fato do professor está fazendo um trabalho braçal. Muitos alunos 

Tatuzinho de jardim 

Pássaros Carcarás 

Caramujo 

Minhocas Formigas 
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ofereceram ajuda, outros, queriam ajudar mais tinham vergonha de mexer com terra 

na frente de outros alunos. Certa tarde, alguns alunos venceram a timidez e 

começaram a me ajudar na horta. Com o tempo a timidez deu lugar à diversão e a 

criação de vínculos que se estabeleceram entre os estudantes, entre os estudantes 

e o professor e entre todos e o ambiente. Uma horta escolar pode ser mais do que 

um espaço didático, pode promover integração social auxiliando na construção de 

relações afetivas entre os envolvidos (ARRUDA; SOUZA, 2009).    

Aos poucos, a horta foi ganhando novos canteiros e novos espaços 

(Figura 06). Muitos desses espaços de cultivo foram criados pelos próprios alunos 

em um trabalho de reutilização de materiais descartáveis. Esse trabalho foi 

desenvolvido nas aulas de Biologia do 3º ano do Ensino Médio na temática de 

sustentabilidade e alternativas para o futuro.  

 

Figura 6 - Trabalhos com a reutilização de materiais realizados por alunos, 

durante a construção da horta em uma escola pública da rede estadual de 

ensino na cidade de Caucaia-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os principais materiais utilizados na produção da horta foram: garrafas 

plásticas, potes plásticos, pneus, palha de coqueiro, canos de PVC, botas velhas e 

pallets de madeira.  

Por diversas vezes fui questionado por que perdia tanto tempo 

construindo os canteiros com materiais descartáveis ao invés de, simplesmente, 

delimitar os canteiros no solo e começar o plantio. A horta escolar não se limita ao 

objetivo de produção de vegetais. A horta tem um papel na Educação Ambiental, no 

desenvolvimento da criatividade, na construção e fruição das artes e no poder 

onírico. Rompendo assim com o pensamento linear do trabalho para o produto, e 

assumindo uma visão sistêmica, complexa. A estética na educação é imprescindível 

para sensibilizar e formar as bases que relacionam o ser humano com o ambiente 

(JÚNIOR, 2007).  

A horta, assim como a vida, é dinâmica e constantemente sofre 

mudanças, a seguir são apresentadas duas imagens comparativas do antes e 

depois da horta escolar (Figura 07). A segunda imagem foi tirada no momento em 

que começamos os cultivos, as primeiras culturas a serem plantadas foram o 

coentro e a cebolinha, temperos muito comuns na culinária nordestina e que são 

chamados popularmente de cheiro verde. Essa escolha foi feita pela imediata 

utilização desses temperos na merenda escolar e por serem plantas de fácil cultivo.  

 

Figura 7 - A – Foto do espaço destinado para a implantação da horta escolar. B 
– Foto da horta escolar em funcionamento em uma escola pública da rede 

estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 
 

 

 

 

 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Posteriormente foram inseridos outros cultivos como: hortelã, menta, 

manjericão, pimenta malagueta, alecrim, mastruz, capim santo, tomate, babosa, 

feijão, jiboia, cactos, acerola, palmeiras ornamentais, beterraba, coqueiro. A maioria 

desses vegetais foi trazida pelos alunos a partir de mudas produzidas nas suas 

A B 
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próprias residências. Os próprios alunos reorganizaram e transplantaram essas 

mudas na horta (Figura 08). 

 

Figura 8 - Alunos reorganizando e transplantando mudas para a horta escolar 

em uma escola pública da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na realização dessa atividade, mostraram grande empenho e interesse 

pela horta escolar. Eles ficaram bem à vontade para realizar as ações na horta, 

procurei interferir só quando fui solicitado. Para Berbel (2011), no desenvolvimento 

de metodologias ativas, a aprendizagem ocorre com o fazer do aluno. Cabe ao 

professor conduzir, estimular, apoiar e valorizar as iniciativas discentes. Assim, 

valorizar a autonomia evitando o controle dos processos e promovendo a reflexão. 

Outro momento marcante foi a primeira colheita (Figura 09) de coentro, 

cebolinha e pimenta. A sensação de cultivo bem-sucedido é gratificante e diferente 

dos resultados que tenho ao longo da docência, perceber como o que ensinamos 

colabora no desenvolvimento do aluno ao longo de sua vida, muitas vezes não 

retorna ao nosso conhecimento, é como plantar e não poder ver se a árvore cresceu 

e frutificou. Os resultados gerados por uma boa escola pública são percebidos em 

longo prazo e muitas vezes não é identificada por todos os integrantes da sociedade 

(CAMPOS, 2003).  
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Figura 9 - Primeiras colheitas de coentro (a), cebolinha (b) e pimenta 

malagueta(c), cultivadas em uma horta escolar em uma escola pública da rede 

estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Passada a euforia da colheita, fica o canteiro vazio, é preciso força para 

recomeçar, semear novamente para ter mais na frente a sensação da colheita. 

Então como dar continuidade? Como se colocar em movimento independente das 

barreiras? Como aceitar o ciclo natural das coisas e não se frustrar com as perdas? 

A horta me fez entender melhor isso e aproveitar cada etapa. A vida é linda quando 

está germinando e mais linda ainda quando está florescendo. O momento mais 

empolgante é quando frutifica, daí nós colhemos e usufruímos dos frutos. Porém, 

depois da colheita a horta não é tão bonita assim, fica deserta e morta.  

As fotografias (Figura 10) ajudam a guardar os melhores momentos, a 

estética nos ajuda a identificar naquele espaço a potencialidade de vida que resurge. 

A reutilização de descartáveis e o artesanato não foram perda de tempo, foram 

ganho de marcas, pontos que perduram para lembrar os propósitos que nos 

impulsionaram a transformar esse espaço.    

 

 

 

 

A B C 
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Figura 10 - Fotografia do pós-colheita de uma horta escolar em uma escola 

pública da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A horta se mostra como espaço de transformações, assim como na vida, 

na sociedade e na escola o transformar é inevitável e precisa ser respeitado no fazer 

Ciência, como lembra Moraes (2003, p. 06): 

 
Do mesmo modo que a evolução da ciência implica em construir e 
reconstruir conhecimentos, também na sala de aula o trabalho pode tornar-
se científico a partir da construção e reconstrução dos conhecimentos dos 
alunos. Para isso é importante que o professor proporcione o 
desenvolvimento de estudos num ambiente de investigação, reconstruindo 
conceitos a partir de atividades práticas. É importante aproveitar o que os 
alunos já conhecem, ampliando seus conhecimentos, reconstruindo-os e 
enriquecendo-os. Essa idéia de uma ciência vinculada a processos 
construtivos está seguidamente associada ao entendimento da ciência 
como algo em constante transformação e superação. Tento em vista que 
esta transformação permanente se dá tanto nos conhecimentos como nos 
métodos e pressupostos da ciência, uma caracterização clara de ciência é 
muito difícil. 
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5.2 QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS 

 

Com base nos questionários, obteve-se os resultados que confirmam, 

refutam e/ou identificam informações percebidas ou não na análise qualitativa do 

diário de pesquisa. 

Dos 102 alunos participantes, 44 eram do sexo masculino e 58 do sexo 

feminino. Ao analisar esses dados refleti sobre a importância que a nossa sociedade 

dá para a distinção de gêneros. Ser do sexo masculino ou feminino não faz 

diferença para a análise das funções pedagógicas da horta. A definição de regras e 

papeis socioculturais estabelecidos pela burguesia do século XIX levou às definições 

de gênero a ultrapassar o campo fisiológico (SILVA, 2000). 

No tocante a faixa etária, a maioria dos estudantes tinham 17 anos de 

idade (48,04%), em segundo maior número estavam os alunos com 16 anos 

(23,53%) como mostra o gráfico 01. Os participantes estudavam em turmas de 2º ou 

3º ano do Ensino Médio, nos turnos manhã e tarde, estando assim, em sua maior 

parte, dentro da faixa etária correspondente ao grau de escolarização 

(MOEHLECKE, 2012). 

A maioria dos estudantes moram em casas (83%) e apenas 17% residem 

em apartamentos. Dos que moram em casa, 60,97% afirmam ter plantas em suas 

residências, já os que moram em apartamentos, 58,82% responderam positivamente 

a presença de plantas. Devido a pequena diferença entre os que cultivam plantas 

em casa ou apartamento, o tipo de moradia parece não influenciar na presença de 

cultivos domésticos. Ter cultivos em casa e/ou criar animais podem facilitar ligações 

entre a escola e a vida cotidiana do aluno principalmente no estudo da Biologia. 

Para Berlesi (2011), é papel dos docentes auxiliar na formulação e reformulação de 

conceitos, ativando os conhecimentos trazidos pelos alunos.     

Dentre os estudantes que tem cultivos em sua residência, 14% afirmam 

cuidar das plantas (Gráfico 02). As mães são as principais responsáveis pelos 

cultivos (46%) e se somadas às avós (14%) torna as figuras femininas as principais 

mantenedoras da vida vegetal nessas residências. Em muitas culturas, as mulheres 

são as principais responsáveis pela manutenção de quintais domésticos. Essa 

atividade garante acesso a dietas saudáveis, manutenção de sabores tradicionais e 

preservação da agrobiodiversidade (OAKLEY, 2004).    
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Gráfico 1 - Faixa etária dos alunos que responderam ao questionário frente as 

percepções durante a implantação e utilização da horta em uma escola pública 

da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE (N = 102 alunos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outro aspecto analisado, que poderia influenciar no cultivo doméstico, foi 

a frequência de vezes que o estudante mudou de residência (Gráfico 03). Entre os 

que nunca mudaram de residência (58,69%) afirmam ter plantas em casa. Já os que 

mudaram de residência entre uma e três vezes, a porcentagem de cultivo cai para 

53,84% e os que mudaram de residência mais de três vezes a porcentagem de 

cultivo sobe para 58,82%. Com esse resultado, a presença de plantas em casa não 

se mostra ser influenciada pela frequência de mudança de residências. 

 
Gráfico 2 - Principais responsáveis pelos cultivos na residência dos alunos 

que responderam ao questionário frente as percepções durante a implantação 

e utilização da horta em uma escola pública da rede estadual de ensino na 

cidade de Caucaia-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A horta escolar foi construída no caminho da quadra poliesportiva da 

escola, o que faz com que todos os alunos da escola passem por esse espaço antes 

de ir para as aulas práticas de Educação Física. Ao serem questionados se 

conheciam a horta escolar, antes de ter aulas nesse espaço, 76% afirmaram 

conhecer o espaço. Esse resultado mostra que a horta atraiu o interesse e a 

curiosidade dos estudantes já no seu processo de construção. Resultado também 

relatado no diário de pesquisa onde muitos estudantes perguntavam sobre a horta, o 

que seria cultivado e se poderiam participar. Essas demonstrações de interesse me 

motivaram, o que é fundamental para o professor motivar seus alunos. Para 

Guimarães e Boruchovitch (2004), um estudante motivado se envolve ativamente na 

aprendizagem, engaja-se e persiste em tarefas desafiadoras, apresenta entusiasmo 

na execução de tarefas e orgulho dos seus resultados. 

Quando os alunos foram questionados sobre a utilidade da horta no 

processo de ensino-aprendizagem, 97% dos participantes avaliaram a horta como 

um recurso importante para esse processo. Como a maior parte dos alunos tem 

plantas em casa, ao trazer esses conhecimentos sobre cultivos, estes podem 

ensinar para os colegas e para o professor suas experiências. Para Bariani e Pavani 

(2008), o processo ensino-aprendizagem sege a bi-direcionalidade, pois existe a 

influência do professor sobre o aluno, assim como a influência do aluno sobre o 

professor. 

Com base no questionário construído, a partir desse ponto, foram 

disponibilizadas afirmativas para que os alunos pudessem responder usando a 

escala de Likert com cinco categorias: discordo totalmente, discordo parcialmente, 

sem opinião formada, concordo parcialmente ou concordo totalmente. Os resultados 

podem ser acompanhados pela tabela 1. 

A afirmação que teve a maior porcentagem de concordância entre os 

alunos participantes foi: “k) O espaço verde da escola desperta sua criatividade e 

curiosidade”. Somando os que concordam totalmente (73,53%) com os que 

concordam parcialmente (18,63%), 92,16% concordaram com a afirmação. Em um 

trabalho de Almeida e Alencar (2010), os alunos que consideram a criatividade 

pouco desenvolvida na sala de aula, apontam a não diversificação de metodologias 

de ensino como prejudiciais ao interesse pela escola e pelo aprendizado, deixando, 

assim, as aulas monótonas e cansativas. No mesmo trabalho as autoras revelam 

que:      
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No que diz respeito ao ensino médio, observa-se escassez de estudos 
empíricos focalizando as práticas utilizadas pelos docentes para promover a 
expressão e o desenvolvimento do potencial criativo dos alunos, com dados 
levantados seja junto a professores, seja junto a alunos. Considera-se, no 
entanto, que este nível de ensino exige mudanças estruturais, pois nasceu e 
cresceu em meio ao ensino fundamental e à educação superior, o que 
prejudicou a formação de sua identidade, bem como dificultou melhorias 
quanto a recursos, espaços e objetivos (ALMEIDA; ALENCAR, 2010, p. 
327). 

 

Gráfico 3 - Frequência de vezes que o estudante mudou de residência diante 

dos participantes que responderam ao questionário frente as percepções 

durante a implantação e utilização da horta em uma escola pública da rede 

estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 
. 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A afirmação que teve o menor índice de concordância foi a: “d) Você teve 

dificuldades com as atividades realizadas na horta”. Essa afirmativa foi a única que 

teve o sentido de positividade invertido. Essa estratégia serve para detectar 

participantes que respondam automaticamente sem ler a afirmação. Segundo 

Dalmoro e Vieira (2013) para o avanço da ciência como um todo, é essencial refletir 

sobre o método utilizado. Reflexão que contribui para que a utilização de pesquisas 

com escalas tipo Likert possam captar a realidade de forma mais significativa. 

A afirmação de letra g que relaciona os conhecimentos de cultivo com o 

desenvolvimento de uma alimentação mais saudável, teve a total concordância de 

64,71% dos alunos participantes. Outra afirmação que teve uma porcentagem alta 

de concordância (71,57%) foi a de letra h, que reporta a horta escolar melhorando a 

percepção ambiental. Através desses resultados, os estudantes demonstram 

identificar na horta a possibilidade de a mesma ser usada como instrumento de 

aprendizagem para uma alimentação mais saudável e uma percepção ambiental 

mais aguçada. Diversos grupos e órgãos públicos interessam-se no 

desenvolvimento de hortas escolares, principalmente para fomentar a 
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conscientização ambiental, a alimentação saudável e o desenvolvimento integral dos 

estudantes (ARRUDA; SOUZA, 2009).  

 

Tabela 1 -  Porcentagem de respostas as afirmativas, em escala de Likert, 

pelos alunos que responderam ao questionário frente as percepções durante a 

implantação e utilização da horta em uma escola pública da rede estadual de 

ensino na cidade de Caucaia-CE 

 Discordo    
totalmente 

Discordo        
parcialmente 

Sem opini-
ão formada 

Concordo        
parcialmente 

Concordo   
totalmente 

a) A horta facilita o processo de a-
prendizagem. 

0,00% 2,94% 3,92% 27,45% 65,69% 

b) Com as atividades realizadas  na 
horta você se sente mais autônomo 
(a) e independente no que diz res-
peito ao aprendizado. 

9,90% 2,97% 17,82% 38,61% 30,69% 

c) Você prefere as atividades junto a 
horta ao invés da sala de aula 
convencional. 

1,96% 0,00% 10,78% 36,27% 50,98% 

d) Você teve dificuldades com as 
atividades realizadas na horta. 

19,80% 13,86% 51,49% 11,88% 2,97% 

e) Você gostaria de frequentar a horta 
escolar, mesmo sem estar em aula. 

1,98% 1,98% 18,81% 30,69% 46,53% 

f) Você tem interesse em participar da 
manutenção da horta escolar. 

0,98% 5,88% 23,53% 21,57% 48,04% 

g) Os conhecimentos de cultivo te 
ajudam a ter uma alimentação mais 
saudável. 

0,00% 1,96% 8,82% 24,51% 64,71% 

h) A horta escolar melhora a sua 
percepção ambiental. 

0,00% 0,00% 7,84% 20,59% 71,57% 

i) A horta escolar melhora a ligação da 
escola com o seu entorno. 

0,00% 0,98% 21,57% 38,24% 39,22% 

j) Outras disciplinas poderiam utilizar a 
horta escolar. 

1,98% 4,95% 19,80% 37,62% 35,64% 

k) O espaço verde da escola desperta 
sua criatividade e curiosidade. 

0,00% 0,00% 7,84% 18,63% 73,53% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os questionamentos numerados como 9, 10 e 11, conforme Apêndice B, 

foram perguntas abertas e as respostas dos alunos participantes foram submetidas 

à análise de conteúdo. Para Campos (2004), a escolha do método empregado para 

analisar dados de uma pesquisa qualitativa, obrigatoriamente, deve oferecer várias 

formas de olhar sobre a totalidade de dados, devido invariavelmente, ao seu caráter 

polissêmico em uma abordagem naturalística. Nessa perspectiva, um método muito 

usado é o de análise de conteúdo, entendida como um conjunto de técnicas 

buscando abranger os sentidos dos objetos de estudo. 

 A primeira questão aberta aplicada no questionário aos alunos foi: “Em 
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sua opinião, o que poderia mudar na sala de aula para que você aprenda mais?”  

Para ter uma visão geral das principais respostas dos alunos, foi 

construída uma nuvem de palavras que é uma forma de destacar as palavras que 

mais se repetem em um texto (Figura 11). 

 

Figura 11 - Nuvem de palavras elaborada com base na opinião dos alunos 

frente ao que poderia mudar na sala de aula para uma maior aprendizagem em 

uma escola pública da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As palavras que mais se destacaram foram: aulas (27 vezes); alunos (19 

vezes); sala (13 vezes); práticas (11 vezes); professores (9 vezes). Visto que a 

palavra “aulas” pode apresentar vários sentidos nas respostas foi feito a 

categorização das respostas.  

As categorias criadas foram: A – respostas que sugeriam melhorias 

estruturais na sala de aula; B – respostas que pedem melhorias nos tipos de aula; C 

– respostas indicando melhor comportamento por parte dos alunos; D – respostas 

apontando mudanças na forma de ensino dos professores; E – respostas que 

indicavam o desejo de ter aulas fora da sala de aula; F – Sem respostas ou 

respostas evasivas. 
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Dentre as categorias supracitadas, a que teve o maior número de 

respostas foi a categoria B (25,96%) onde os estudantes participantes da pesquisa 

apontam mudanças no tipo de aulas para melhorar o aprendizado. Destaca-se a 

seguir algumas respostas que chamaram atenção dentro da categoria: 

 
- Ter aulas mais dinâmicas, assuntos mais interessantes. - Aluno A 
- Vários tipos de jogos de acordo com a matéria e várias aulas práticas com 
experimentos. - Aluno B 
- Aulas mais criativas, mais materiais para deixar mais interessante a aula. - 
Aluno C 
 

A maioria das respostas dessa categoria pedia aulas mais dinâmicas, 

criativas, o uso de jogos e práticas para quebrar a rotina entediante e melhorar a 

aprendizagem. Para Fialho (2008), embora a elaboração de aulas mais dinâmicas 

seja mais laboriosa, o retorno pode ser gratificante e significativo, pois deixa de lado 

a monotonia das aulas rotineiras. No trabalho de Zuanon e Diniz (2003), as 

declarações dos alunos indicam que ao diversificar a forma de trabalhar os 

conteúdos, gera um maior interesse e responsabilidade por parte do discente e o 

“pouco” de diversificação que o professor se propõe em termos de metodologia 

ativa, garantindo interatividade, é visto como “muito” pelos estudantes.  

Outra categoria de respostas que teve destaque foram as que pedem 

aulas fora da sala de aula (17,30%). Mesmo a pergunta sendo direcionada para 

mudanças na sala de aula, muitos estudantes responderam que a solução para 

melhorar a aprendizagem seria sair de sala. Dentre os locais sugeridos destaca-se 

aulas de campo e visitas ao laboratório.  

Mesmo sendo consenso de que aulas de campo são estratégias 

interessantes e com possibilidades diversas, estas ainda ocorrem de forma 

esporádica. Um dos entraves citados para a não utilização dessa prática pedagógica 

são as dificuldades financeiras e de transporte. Para Viveiro e Diniz (2009, p. 8), 

esses problemas podem ser contornados com atividades próximas ao ambiente 

escolar: 

 
Basta um olhar atento para que inúmeras possibilidades surjam ali, bem 
perto da escola. Em uma caminhada, pode-se explorar, por exemplo, os 
aspectos de uma praça, de um terreno baldio, das ruas, das habitações, 
como são as pessoas que se encontram no caminho etc.     
 

A horta escolar pode ser apresentada como alternativa para suprir essa 

necessidade do estudante em ir para outros espaços no seu processo educativo, 
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assim como contorna os entraves financeiros e de transporte que tanto dificulta a 

execução de aulas de campo distante da escola. Outro empecilho para as aulas de 

campo é a insegurança do professor ao ser responsável por alunos que por motivos 

diversos podem ser indisciplinados (VIVEIRO; DINIZ, 2009). Nesse ponto, a horta 

escolar permite uma maior segurança pois o professor está dentro da instituição de 

ensino e conta com apoio do grupo de colegas presentes na escola.  

Em terceiro lugar, 15,38% das respostas dos alunos, avaliam que o 

comportamento dos colegas em sala precisa melhorar para ter uma maior 

aprendizagem. O que mais foi relatado como incomodo na sala de aula foi o barulho, 

as conversas paralelas e a falta de respeito de alunos para com o professor. Com a 

influencia de professores, alunos e, principalmente, suas indisciplinas, é perceptível 

as discrepâncias entre os conteúdos culturalmente necessários e o que é 

efetivamente realizado em sala de aula (SOUZA, 2013).    

As melhorias na estrutura da sala somaram 12,50% das respostas onde 

se destacam algumas, como: 

 
- Melhoraria a iluminação da sala, tiraria os ventiladores (por causa do 
barulho) e deixaria somente o ar condicionado. – Aluno D. 
- Melhorar o ambiente com aspectos da natureza, assim passando um clima 
mais agradável e descontraído com a natureza. – Aluno E. 
- Deveria mudar algumas coisas, melhoraria muito se tivesse menos alunos 
numa sala. – Aluno F. 
 

Para Monteiro e Silva (2015), a sala de aula deve ser bem estruturada 

para a realização das atividades escolares, visto que é o principal espaço escolar 

onde acontecem as relações e ensino e aprendizagem. Sem uma sala de aula com 

mínimas condições de comodidade, tanto para alunos como professores, ocorre 

uma defasagem no processo de ensinar e aprender. 

Devido a inadequações nas aberturas da sala de aula, especialmente nas 

janelas, pouca ventilação e iluminação natural, além de comprometer a visualização 

do ambiente externo pode prejudicar o conforto ambiental. Esses percalços 

aumentam a utilização de climatização e iluminação artificial refletindo não só no 

aumento do consumo energético como problemas na saúde dos ocupantes. Dores 

de cabeça e garganta, resfriados, problemas posturais e de coluna, problemas de 

vista, podem estar relacionados ao ambiente escolar (ELALI, 2003). 

No trabalho realizado por Augusto e Caldeira (2007), os professores de 

Ensino Médio, da área de Ciências da Natureza, apontam o excesso de alunos por 
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sala e classes muito heterogêneas como fatores que dificultam a realização de 

trabalhos interdisciplinares. Dificuldades apontadas por alunos no dia a dia escolar e 

que também gera empecilhos em projetos como a horta escolar. 

Mudanças, apontadas pelos alunos, que dependem diretamente dos 

professores e são necessárias a um melhor aprender, foram 12,50% das respostas. 

As principais mudanças se referem a uma interação mais descontraída com a turma, 

um olhar mais atento a necessidades individuais dos alunos e a menor dependência 

de conteúdos e atividades durante as aulas, como está representado pelas 

respostas abaixo: 

 
- Os professores prestarem mais atenção nos alunos que não acompanham 
os outros e da um pouco mais de ajuda. – Aluno G. 
- Os professores fossem mais brincalhões, viessem com aulas alegres, 
divertidas, que a gente aprende mais rápido. – Aluno H. 
- Interação, conversas mais abrangentes sobre a vida e caráter. – Aluno I. 
- A metodologia de alguns professores, alguns só se importam com a aula e 
o conteúdo apenas, acho que precisamos muito mais que só atividades. 
Também precisamos de aulas interativas. – Aluno J. 
 
 

Embora o trabalho de Santos (2001), esteja voltado para o Ensino 

Superior, quando se coloca o conteúdo da área de especialidade, a visão de 

educação, de homem e de mundo e as habilidades pedagógicas como as principais 

bases onde se assenta a correta prática da docência. Percebe-se que se encaixa 

com as necessidades do Ensino Médio, sendo importante equilibrar os pontos 

supracitados, não focando especificamente no conteúdo. Assim, se torna mais 

importante que o professor se concentre mais em acompanhar o aprendizado do 

aluno do que no assunto a ser lecionado. Nessa perspectiva, o ensino é resultante 

da relação pessoal professor-aluno.  

A décima questão do questionário aplicado aos alunos pergunta: Em sua 

opinião, o que você pode aprender na horta que não pode na sala de aula? 

Na construção da nuvem de palavras (Figura 12) tive uma visão preliminar 

das respostas através das palavras que mais se repetem: plantas (31 vezes); 

aprender (24 vezes); horta (19 vezes); prática (18 vezes); cuidar (14 vezes). Através 

dessas palavras construímos os grupos de com características semânticas similares 

para a análise de conteúdo. 

 As categorias criadas para a décima questão foram: A – respostas que 

os alunos afirmam aprender sobre plantas e suas formas de cultivo; B – respostas 

de discentes que apontam a aprendizagem em alimentação e saúde; C – respostas 
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indicando que os estudantes aprendem sobre o meio ambiente; D – respostas dos 

alunos apontando a aprendizagem da Biologia na prática; E – sem respostas ou 

respostas evasivas. 

  

Figura 12 - Nuvem de palavras elaborada com base na opinião dos alunos 

frente ao que poderia através da horta ser trabalhado e que não pode na sala 

de aula em uma escola pública da rede estadual de ensino na cidade de 

Caucaia-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A categoria com a maior porcentagem de respostas (37,60%) foi a que os 

alunos indicam que podem aprender na horta sobre plantas e formas de cultivo, 

aprendizagem que não ocorre na sala de aula. A seguir, destaca-se algumas 

respostas que representam as principais dessa categoria: 

 
- Os modos corretos de cultivos, como cuidar de determinadas plantas, os 
processos de desenvolvimento de uma planta ao vivo. – Aluno K.  
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- Aprender sobre os tipos de plantas, pois na sala de aula não iremos ter a 
presença das plantas” – Aluno L. 
- Questões básicas de agronomia, como cuidar de uma determinada 
plantação, os riscos que infestação causa as frutas ou os legumes. – Aluno 
M. 
- A identificar melhor as plantas, pelo cheiro por exemplo. – Aluno N. 
- Como cultivar e plantar, saber se a terra é apropriada. – Aluno O. 
- Aprender a plantar direito, porque plantando é melhor de aprender. – 
Aluno P. 
- Formas de vida que podemos ver e talvez tocar, podemos estudar vendo 
ao vivo e a cores, aprender a cuidar da planta, sobre o que a faz bem e o 
que a faz mal. – Aluno Q. 
 

Parte das respostas traz o interesse de entender como cultivar plantas, 

em alguns casos, dão indicativos de desejo de formação profissional na área de 

agronomia. Esse resultado não foi esperado. Não havia cogitado a potencialidade da 

horta escolar como laboratório de experimentação para escolhas profissionais. A 

escolha profissional é influenciada por vários fatores como: políticos, econômicos, 

sociais, educacionais, familiares e psicológicos (NEIVA et al., 2005). As práticas de 

cultivo podem ajudar nas escolhas profissionais em diversas áreas, e de forma geral, 

desenvolver conhecimentos flexíveis que permitem os estudantes se adaptarem de 

formas diversas às necessidades do mercado de trabalho. Para Kuenzer (2017, p. 

338), diante dos debates sobre as mudanças para o novo Ensino Médio, propõe 

que: 

 
Assim, o discurso da acumulação flexível sobre a educação aponta para a 
necessidade da formação de profissionais flexíveis, que acompanhem as 
mudanças tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção científico-
tecnológica contemporânea, em vez de profissionais rígidos, que repetem 
procedimentos memorizados ou recriados por meio da experiência. Para 
que essa formação flexível seja possível, propõe-se a substituição da 
formação especializada, adquirida em cursos de educação profissional e 
tecnológica, por uma formação mais geral. 
 

Ainda nessa categoria, algumas respostas mencionam o uso de sentidos 

diversos para a aprendizagem de cultivo de vegetais, tais como a cor, o cheiro e o 

toque. Segundo Souza e Faria (2011), o aprendizado significativo só é alcançado 

através de alternativas que despertem o interesse dos alunos. Interesse eficazmente 

alcançado com a utilização de recursos didáticos táteis – visuais que vão estimular 

um maior número de sentidos, promovendo uma experimentação de aprendizagem 

mais abrangente. 

 A categoria que engloba as respostas que afirmam, na horta escolar, 

poder aprender Biologia na prática, teve 23,07% das respostas. Dentre as quais, 

destacam-se: 
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- Você pode por em prática o que aprendeu na aula, assim facilitando mais 
a aprendizagem. – Aluno R. 
- ... biologia, em vida real. – Aluno S. 
- ... conhecer tipos de plantas, animais e também conhecer os nomes 
biológicos de cada coisa. – Aluno T. 
- ... aula prática, vamos ver os principais detalhes das plantas, pois nos 
livros a gente só ver por imagens e não da para entender muito. – Aluno U.    

 

Para Lira (2013), a prática permite um ensino mais dinâmico e prazeroso, 

pois diversifica as aulas, tornando possível, para os alunos, observar diretamente 

fenômenos e organismos, manipular materiais e equipamentos, construir seu 

conhecimento de forma mais lúdica. A horta escolar permite práticas em vários 

conteúdos de Biologia do Ensino Médio, como: Botânica, Zoologia, Genética, 

Ecologia, Classificação Biológica, Evolução e Características dos Seres Vivos. As 

formas de vida que estão ao nosso redor são tão diversas que chega a ser um 

desperdício ensinar Biologia apenas com o livro didático. 

As respostas inclusas no grupo semântico onde a horta permite a 

aprendizagem na área da saúde e meio ambiente tiveram respectivamente, 8,54% e 

10,25% das respostas. Abaixo destaca-se as principais respostas: 

 
- ... a forma efetiva de cuidar das plantas e assim, se conscientizar 
efetivamente sobre plantas, alimentação e cuidados com o meio ambientes. 
– Aluno S. 
- ... qual seria o melhor alimento a ser ingerido a importância do cultivo. O 
que a reciclagem proporciona. Como diminuir o uso de agrotóxico e evitar 
problemas ambientais. – Aluno T. 
- ... formas de alimentação saudável, formas de cultivo. – Aluno U. 
- Cuidados com o meio ambiente, como ele é importante para nós. – Aluno 
V. 
- Eu posso aprender quais ervas e plantas servem para ajudar no 
tratamento de doenças – Aluno W. 

 

A maior parte das respostas envolvendo o meio ambiente sugere a horta 

como promotora do contato com a natureza favorecendo cuidados ambientais. 

Algumas respostas citam mais especificamente a reciclagem e o cuidado com o uso 

de agrotóxicos. Ponto que merece destaque devido aos prejuízos trazidos pelo uso 

indiscriminados dessas substâncias. Como exemplo de malefícios provocados por 

agrotóxicos, é destacado no trabalho de Pires, Caldas e Recena (2005), a 

correlação do uso de agrotóxicos com as taxas de suicídio.  Para Rodrigues e Kindel 

(2019), a horta na escola pode ser trabalhada de forma interdisciplinar, combatendo 

assim o reducionismo e evidenciando as relações e interações socioambientais, 

proporcionado, um maior contato dos alunos com a natureza, uma sensibilização à 

conservação e uma reflexão sobre hábitos alimentares e saúde ambiental.  
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O potencial transdisciplinar da horta escolar também é evidenciado por 

Bandeira (2013, p. 56), onde: 

 
Uma horta pode fazer parte do ambiente escolar, tornando-o mais alegre 
como suas formas, cores e aromas e podemos, além disso, fazer 
experimentações e análises através das aulas, pois os alunos atuam como 
co-responsáveis pela escolha do local, construção dos canteiros, seleção 
das plantas, planejamento, preparo da terra, obtenção de mudas e 
sementes, o plantio, o transplante, os tratos culturais, a manutenção da 
horta e decidirem o que vão fazer com o que colheram. Com isso, eles 
poderão valorizar o funcionamento da natureza por meio de uma situação 
concreta, envolvendo temas relacionados à educação ambiental. 
 

A horta escolar com plantas medicinais contribui com a promoção da 

saúde, preservação da cultura e biodiversidade e integra comunidade, escola e 

programas de saúde. A promoção da saúde vivenciada em uma horta com plantas 

medicinais é de interesse de vários setores da sociedade. Por isso, são necessárias 

pesquisas sobre hortas medicinais e construção de modelos que integrem o papel 

social, o ambiente físico e as ações comunitárias para promoção da saúde 

localmente. A participação social nas hortas medicinais comunitárias deve receber 

estímulos por parte das prefeituras, secretarias de saúde e agricultura, associações 

comunitárias e instituições de ensino, pesquisa e extensão (ARNOUS; SANTOS; 

BEINNER, 2005).   

Para Oliveira (2010, p. 52), a escola tem uma importante posição no 

fortalecimento da utilização das plantas medicinais: 

 
A crescente, e por vezes indiscriminada, utilização de plantas medicinais 
exige a imposição de ações que orientem a população no sentido de educá-
las quanto ao uso correto, já podem ocasionar problemas quando mal 
ministradas. Nesse sentido, o ambiente escolar torna-se um excelente 
aliado na implantação de projetos que promovam a educação da população 
para a utilização correta de plantas medicinais... Na horta, todas as 
atividades realizadas, são vistas como excelentes recursos pedagógicos, 
que facilitam o educador no processo ensino-aprendizagem. As tarefas são 
realizadas conjuntamente e é necessário aprender a trabalhar em grupo 
com pessoas com gostos e habilidades diferentes. Aos estudantes se 
oferecem as oportunidades de aprender a ouvir, tomar decisões, socializar, 
seguir instruções, ler manuais, entre outras tantas habilidades inatas. 
 

Na última questão do questionário aplicado aos estudantes, foi 

questionado: O que você recomendaria para melhorar o espaço verde da escola? 

Através da nuvem de palavras (Figura 13), percebe-se as mais usadas 

nas respostas dos estudantes participantes, dentre as quais destaca-se: alunos (25 

vezes); plantas (19 vezes); escola (18 vezes); espaço (16 vezes); cuidar (12 vezes). 

As categorias semânticas criadas para analisar o conteúdo dessas respostas foram: 
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A – respostas que os alunos apontam atitudes dos próprios alunos para melhorar o 

espaço verde da escola; B – respostas de discentes que apontam a necessidade de 

melhor manutenção desses espaços verdes; C – respostas indicando a necessidade 

de uma maior cooperação entre a comunidade escolar para um melhor espaço 

verde escolar; D – respostas dos alunos apontando um aumento do plantio e 

diversificação de plantas para melhorar o espaço verde escolar; E – sem respostas 

ou respostas evasivas. 

 

Figura 13 - Nuvem de palavras elaborada com base na opinião dos alunos 

sobre as possíveis melhorias para o espaço verde em uma escola pública da 

rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A categoria que teve o maior número de respostas foi a D (30,57%), na 

qual, as respostas dos alunos apontam um aumento do plantio e diversificação de 

plantas para melhorar o espaço verde escolar. Dentre as plantas mais pedidas 

destaca-se as flores, as árvores e as árvores frutíferas. A seguir algumas respostas 

que representam os significados da categoria: 
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- ... usar alguns espaços que estão repletos de mato para aumentar o 
espaço da horta para que possa ter uma maior variedade. – Aluno X. 
- ... colocação de árvores em locais específicos e uma horta variada plantar 
árvores e flores. – Aluno Y. 
- ... uma grama verde nas áreas que estão sem e flores de outras cores, e 
quem sabe frutas como bananas. – Aluno Z. 

 

Essa necessidade, observada nas respostas dos alunos, em diversificar 

as plantas no espaço escolar, devem ser incentivadas, pois além de criar um 

ambiente ecologicamente atraente, permite práticas que estimulam a diversificação 

alimentar (MORGADO, 2006). 

Não só aumentar a diversidade de plantio, mas também permitir que o 

estudante participe da construção desses espaços é importante para a autonomia 

estudantil. Para Kuhnen et al. (2010), ao poder controlar o ambiente, as pessoas 

constroem naturalmente a identidade de lugar, satisfazendo assim, as necessidades 

psicofisiológicas. Compreender os aspectos psicofisiológicos em interação com o 

ambiente facilita a construção de ambientes onde se maximiza as chances de 

aprendizagem. Participar da construção dos espaços escolares melhora a conexão 

dos jovens com o espaço favorecendo o sentimento de pertencimento e a 

responsabilidade pela preservação do espaço.   

A categoria onde as respostas sugerem a necessidade de uma melhor 

manutenção dos espaços verdes da escola (categoria B) corresponde a 23,14% das 

respostas. Para essa manutenção os alunos pedem: manutenção da pintura, mais 

lixeiras espalhadas pela escola, não jogar lixo, mais limpeza, não desmatar e aguar 

as plantas.   

Para a manutenção do espaço escolar é preciso à construção de vários 

valores que compõem a Educação Ambiental. Por parte das pessoas que usufruem 

desse espaço, é preciso conhecimentos de caráter social como valores: culturais, 

morais, de justiça, de saúde e de cidadania. Valores que se apoiam no diálogo e na 

educação como elemento de transformação social (CRIBB, 2010). 

Outra categoria (C – 19,83%) com destaque nas sugestões para 

melhorias no espaço verde da escola foi a que indica uma maior cooperação de 

diversos representantes da comunidade escolar para melhorar o espaço verde da 

escola. Parte das respostas pede: mais pessoas trabalhando, mais interação e 

participação dos alunos, mais divulgação pela direção da escola sobre iniciativas 

verdes, campanhas de doação de sementes, mais palestras sobre reciclagem e 

cartazes para uma escola mais verde. Para Morgado (2006), dificuldades em 
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trabalhar em equipe impõem limites para promover processos contínuos como a 

manutenção de uma horta, que por sua vez, necessita de cuidados diários e 

cooperação no desenvolvimento de ações.  

A categoria onde as respostas dos alunos apontam atitudes dos próprios 

alunos para melhorar o espaço verde da escola teve 12,39% das respostas. Nessa 

categoria, destaca-se a seguir, as respostas que mais chamaram a atenção: 

     
- ... ter mais participação dos alunos lá, e colocar em prática os 
conhecimentos aplicados em sala de aula. – Aluno A’. 
- ... dar mais autonomia para os alunos cuidarem da horta. – Aluno B’. 
- ... que mais alunos tivessem cuidado e ajudassem a melhorar. – Aluno C’. 
- ... que os próprios alunos poderiam se voluntariar para ajudar a deixar a 
escola cada vez mais verde, e evitar destruir o que foi feito no local. – Aluno 
D’. 
- ... o mais recomendado seria que os alunos se voluntariassem para plantar 
melhorando o espaço verde da escola. – Aluno E’. 
- ... eu recomendaria para que os alunos tivessem mais participação em 
cuidar do espaço verde na escola. – Aluno F’. 
 

Para que os alunos sejam protagonistas na construção da escola 

desejada é necessário o desenvolvimento de lideres e para desenvolver essa 

liderança é essencial a construção da autonomia. Trabalhos colaborativos que 

engajam docentes e discentes fortalecem a busca cidadã por alternativas para uma 

sociedade mais justa, valorizando os sujeitos envolvidos. Cabe a escola oferecer 

vivências que favorecem a investigação, a curiosidade e a ousadia para que os 

jovens sejam autores de seus atos e aprendam a lidar com frustrações (MUELLER; 

GOLDMEYER, 2018). A horta escolar oferece possibilidades de projetos que 

estimulam o protagonismo estudantil favorecendo a investigação, a curiosidade e a 

ousadia. Sassi (2014, p. 53), em seu trabalho sobre educação no campo, percebe: 

 
É perceptível a presença nos âmbitos educacionais, principalmente em 
escolas de ensino fundamental, da horta fonte de alimentação e 
aprendizagem. A julgarmos como espaço de ensino e aprendizagem uma 
vez que proporciona uma prática pedagógica que contemple a ação didática 
e coletiva. Ou seja, possibilita a inserção dos educandos fazendo-os 
participantes e colaboradores da construção do conhecimento, estimulando-
os a partir de uma ação prática, a problematizar questões sociais, culturais 
e científicas. 
 

Diante das múltiplas percepções dos alunos participantes frente a horta 

escolar desenvolvida na escola, identificou-se esse espaço como ambiente de: troca 

de saberes, desenvolvimento de criatividade, promoção da saúde e educação 

ambiental, laboratório de práticas de ensino de Biologia, integração escolar, 

desenvolvimento da autonomia, estimulo a curiosidade, experimentação de saberes 
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múltiplos, entre outros. Mas para o pleno desenvolvimento dessas potencialidades a 

participação docente se faz necessário.    

 

5.3 PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

 

A coleta de dados dessa parte da pesquisa foi difícil, devido ao pouco 

tempo que os professores dispõem para realizar atividades além de suas atribuições 

ordinárias. Professores autônomos e reflexivos precisão de tempo para avaliar e 

redirecionar suas estratégias de ensino. A prática reflexiva possibilita o 

desenvolvimento da prática docente (OLIVEIRA; SERRAZINA, 2018).  

Foi aplicado, junto aos professores, um questionário com cinco questões 

abertas. A primeira questão foi: Você sente algum tipo de desconforto ou dificuldade 

para desenvolver seu trabalho na sala de aula tradicional? Quais? 

Dos 14 docentes participantes, 13 afirmaram ter dificuldade ou 

desconforto em desenvolver seu trabalho em sala de aula. As respostas foram 

utilizadas para produzir uma nuvem de palavras (Figura 14) que fornece as primeiras 

possibilidades de interpretação das respostas. A palavra mais repetida foi alunos (6 

vezes), seguida da palavra sala (6 vezes), falta (4 vezes), equipamentos (2 vezes) e 

desconforto (2 vezes). 

As causas geradoras de desconforto mais apontadas (29,16%), estão 

relacionadas com a estrutura da sala: pouca iluminação, pouca ventilação, 

desconforto térmico e materiais desgastados. Para Gasparini, Barreto e Assunção 

(2005, p. 192), as condições de trabalho docente afetam, não só o ensino, mais 

também a saúde do profissional:         

  
As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os 
docentes mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para 
atingir os objetivos da produção escolar podem gerar sobreesforço ou 
hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas. Se não há tempo para a 
recuperação, são desencadeados ou precipitados os sintomas clínicos que 
explicariam os índices de afastamento do trabalho por transtornos mentais. 
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Figura 14 - Nuvem de palavras elaborada com base na opinião dos professores 

sobre as dificuldades e desconfortos enfrentados na sala de aula em uma 

escola pública da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O número elevado de alunos por sala foi, a segunda dificuldade mais 

apontada pelos professores participantes (25%). O trabalho de Mozena e Ostermann 

(2014) relata que a superlotação de salas de aula no Ensino Médio é uma das 

barreiras que dificulta a utilização de estratégias interdisciplinares de ensino. A horta 

escolar como ferramenta interdisciplinar de ensino precisa de estratégias para 

superar as dificuldades geradas pelo elevado número de alunos por sala de aula.  

Outros pontos que causam dificuldades, em sala de aula, aos discentes 

participantes da pesquisa foram: falta de salas dotadas de tecnologias multimídias 

(16,66%) e o desinteresse dos alunos frente ao ensino (16,66%). Há uma relação 

entre o desinteresse dos alunos e salas de aulas sem os atrativos das tecnologias 

digitais. Para Piurcosky et al. (2019), tecnologias digitais instigam a pesquisa em 

diversas áreas sendo um exemplo de metodologia ativa de aprendizagem que torna 

as aulas mais participativas e interessantes para os discentes. Nesse mesmo 
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trabalho, supracitado, a maioria dos estudantes participantes, tem no 

desenvolvimento profissional a motivação para frequentar a escola, o que leva a 

escola a buscar estratégias variadas para que os estudantes atinjam esse objetivo.  

A horta escolar, mesmo não fazendo parte das tecnologias digitais, pode 

contribuir com o interesse dos estudantes por incorporar metodologias ativas nas 

suas práticas e fornecer experiências práticas para o desenvolvimento profissional 

em algumas áreas como: agronomia, gastronomia, saúde, ambiental, entre outras.  

Destaca-se respostas que exemplificam algumas dificuldades enfrentadas 

pelos professores participantes já analisadas, e também, outras percepções 

importantes: 

 
- Sim, salas de aulas lotadas, falta de estrutura e apoio de outros 
profissionais. – Professor A.  
- Sim. O uso tradicional de quadro branco e pincel limita os alunos a usarem 
métodos mais criativos de raciocínio para chegar no aprendizado. – 
Professor B. 
- Sim. Falta de tempo, salas superlotadas, alunos desinteressados, 
estruturas precárias. – Professor C.  
 

Na resposta do Professor A, falta de apoio de outros profissionais, é 

mencionada, referente ao aumento do número de estudantes com necessidades 

especiais e na pouca presença de outros profissionais para auxiliar na efetiva 

inclusão de todos no processo educacional. Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEEs) podem apresentar impedimentos físicos, mentais, 

intelectuais ou sensoriais, que restringem sua participação efetiva na escola e na 

sociedade. Oferecer ambientes educacionais ricos em estímulos contribui para o 

desenvolvimento democrático da inteligência e favorece a ampla evolução das 

capacidades de todos os alunos (FERNANDES; VIANA, 2009). A horta escolar pode 

ser um ambiente com atrativos diversos que estimula a visão, o tato, o olfato, o 

paladar e a audição.  

A segunda questão aplicada aos professores foi: que modificações você 

faria na sala de aula tradicional para que esta se torne o espaço ideal para o 

ensino/aprendizagem? 

Ao aplicar as respostas dos docentes participantes em uma nuvem de 

palavras (Figura 15), percebemos uma maior repetição das palavras: alunos (7 

vezes), sala (7 vezes), número (5 vezes), recursos (3 vezes). 
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Figura 15 - Nuvem de palavras elaborada com base nas modificações, em sala 

de aula, sugeridas pelos professores para melhorar o ensino/aprendizagem em 

uma escola pública da rede estadual de ensino na cidade de Caucaia-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As modificações sugeridas pelos professores para melhorar o 

ensino/aprendizagem em sala de aula foram categorizadas nos grupos: A – Melhorar 

a estrutura e a climatização da sala; B – Reduzir o número de alunos por sala; C – 

Disponibilizar mais recursos didáticos e multimídias; D – Diversificar a organização e 

a decoração da sala de aula.   

A categoria com o maior percentual de respostas (33,33%) foi a que 

modificaria a organização e a decoração da sala de aula. Dentre as respostas, é 

sugerido a modificação do posicionamento das carteiras, uma melhor decoração do 

espaço pelos alunos e a criação de salas temáticas por disciplina. Exemplifico, a 

seguir, algumas respostas que representam esse grupo: 

 
- Organização das cadeiras (para isso o número de alunos teria que ser 
reduzido). Equipar as salas com estrutura tecnológica. Aulas mais 
interativas com diálogos dirigidos. (estou tentando, mas encontro 
dificuldades pelo número de alunos e por não termos essa cultura). – 
Professor D. 
- Deixasse a sala mais decorada pelos alunos e também se tivesse mais 
recursos para deixar a aula mais atrativa. Professor E. 
- Uma dessas mudanças seria a criação de salas temáticas. Ex.: sala de 
geografia. Professor F. 
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Desde a graduação, percebo que alguns professores dão aulas em 

espaços que possam ser por eles personalizados. O professor F deixa bem claro 

esse desejo e ao me questionar sobre as perguntas dessa pesquisa, confesso que 

tenho também, vontade de ter uma sala temática de Biologia onde eu possa 

organizar o espaço da forma que melhor se adéqua as aulas a serem ministradas. A 

horta me proporcionou um pouco dessa autonomia diante desse espaço 

educacional. Ao ser responsável pelo espaço educacional refleti sobre ele e ao ter 

autonomia pude perceber insinuações do currículo oculto que circula no espaço 

escolar. Para Ribeiro (2004), o espaço não é neutro, pois, quem o produz, organiza 

e nele vive, deixa marcas com sentidos afetivos e culturais. Por isso o espaço 

escolar é um elemento significativo do currículo oculto, entendido como, normas e 

valores implícitos e efetivamente transmitidos pela escola.    

Outra modificação sugerida em 29,16% das respostas foi à redução do 

número de alunos por sala. O elevado número de alunos por sala também foi 

abordado nas respostas dos discentes. Na escola onde se realizou a pesquisa, as 

turmas que leciono variam de 39 a 49 alunos por sala. A democratização do acesso 

a escola pública e o condicionamento da frequência escolar com o recebimento do 

pagamento do Programa Bolsa Família aumentou o número de matrículas na 

educação básica, não refletiu, necessariamente, na qualidade da educação. Dentre 

outros fatores, a adoção de ciclos, promoção automática e aceleração da 

aprendizagem refletem nessa questão da falta da qualidade (OLIVEIRA; ARAUJO, 

2005). 

Outras modificações apontadas pelos docentes se enquadram nas 

categorias de melhoras na estrutura e climatização das salas (16,66%) e 

disponibilização de recursos didáticos e multimídias (20,83). A rápida transformação 

tecnológica nos oferece uma grande possibilidade de novas formas de comunicação, 

porém, é preciso refletir sobre o papel desses meios na educação e vice-versa, com 

aponta Pretto (2013, p. 250): 

 
O mundo vai transformando-se em uma rapidez impressionante. O ser 
humano vive, em apenas algumas décadas, essas transformações e, muitas 
vezes, não tem, ele próprio, possibilidade de elaborar uma reflexão crítica 
imediata daquilo que vivencia. Refletir mais sobre essas mudanças permite 
resgatar algumas percepções deste mundo em que vivemos e, no campo 
educacional, compreender e definir um novo papel para a educação nesta 
sociedade em intensa transformação... Não se pode continuar a pensar que 
incorporar os novos recursos da comunicação na educação seja uma 
garantia, pura e simples, de que se está fazendo uma nova educação, uma 
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nova escola, para o futuro. Ao contrário, vimos que esta incorporação está 
se dando, basicamente, como instrumentalidade, com uma pura e simples 
introdução de novos elementos – ditos mais modernos – em velhas práticas 
educativas. Precisamos, no entanto, de uma integração mais efetiva entre a 
educação e a comunicação, e isso só se dará se esses novos meios 
estiverem presentes como fundamento dessa nova educação. Aí sim, os 
novos valores desta sociedade ainda em construção serão presentes e 
integrantes dessa nova escola, agora com futuro. Assim, essa escola 
estaria presente e seria participante da construção desta nova sociedade e 
não permaneceria, ou como uma resistência aos velhos valores em declínio 
ou, talvez o pior, como mera espectadora acrítica dos novos valores em 
ascensão. 
 

A horta escolar, apesar de não ser considerada uma tecnologia moderna, 

oferece a reflexão sobre tecnologia e cultura tradicional, esse entendimento é 

importante para refletir criticamente sobre as multimídias atuais. 

A terceira pergunta do questionário aplicado aos docentes foi: algum 

aluno já pediu para que você fizesse a aula em um espaço diferente? Você atendeu 

ao pedido do aluno? Se sim, como foi a experiência? 

Dentre os professores participantes, temos representantes da área de 

Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Desses, 

92,85% afirmam que os alunos pedem para ter aulas em outros espaços escolares, 

o que mostra que esse pedido dos alunos não é direcionado para professores de 

uma área específica. O jovem ao frequentar o Ensino Médio, depois de passar em 

média treze anos na escola, demonstra falta de interesse causada pela monotonia. 

O interesse e a motivação dos alunos pelos estudos são grandes preocupações 

especialmente na educação de adolescentes, que nessa fase, tem interesses 

diversos (VIEIRA et al., 2010). A diversificação de estratégias didáticas e espaços de 

ensino são fundamentais para suprir essa necessidade de interesses diversos da 

adolescência.    

Apenas um professor não atendeu ao pedido dos estudantes de fazer 

uma aula fora da sala de aula. Na resposta dos docentes, os locais utilizados para 

diversificar o ensino foram: quadra poliesportiva, multimeios (biblioteca), sala de 

vídeo e aula de campo. Para analisar as respostas de como foi essa experiência de 

tirar os alunos da sala de aula, foi analisada a nuvem de palavras (Figura 16) que 

teve como destaque as palavras: aula (3 vezes), satisfatória (2 vezes), produtivo (2 

vezes) e espaços (2 vezes).  
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Figura 16 - Nuvem de palavras elaborada com as respostas dos docentes 

sobre a experiência de levar os alunos para outros ambientes diferentes da 

sala de aula, em uma escola pública da rede estadual de ensino na cidade de 

Caucaia-CE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nas respostas dos professores sobre a experiência fora da sala, foram 

levantados pontos positivos (72,72%) e pontos negativos (27,27%). Destaca-se a 

seguir alguns pontos positivos levantados: 

 
- O ideal é fazer aula de campo. Quando isso ocorre gera uma prática 
pedagógica satisfatória muito legal. – Professor G. 
- Fomos visitar e ler na multimeios, foi produtivo e diferente o momento da 
leitura. – Professor H. 
- Eles interagem melhor quando se modifica a rotina. – Professor I. 
- Aula de campo. Sim (de alguns) maior proximidade com a turma. – 
Professor J. 
 

Para Braund e Reiss (2004, apud MARQUES; PRAIA, 2009, p. 13), ao 

utilizar espaços fora da sala de aula, o entusiasmo e envolvimento dos alunos reflete 

favoravelmente a aprendizagem:  

 
Quando os alunos são confrontados com situações de ensino e de 
aprendizagem, em espaços fora da sala de aula, onde se podem procurar 
explicações para os factos de uma forma diferente da que é habitual na sala 
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de aula, porque mais integrados, explícitos e próximos da realidade natural, 
o seu entusiasmo e nível de envolvimento aumentam e isso traz reflexos 
favoráveis para a aprendizagem. 
 

Já os pontos negativos apontados pelos professores, ao fazer atividades 

fora da sala de aula, envolvem o número elevado de alunos, a falta de concentração 

dos alunos e o aumento de trabalho. A seguir, destaco as respostas: 

 
- A experiência não foi tão satisfatória devido a quantidade de alunos. – 
Professor K. 
- Não foi boa, as aulas realizadas em espaços diferentes dificultam a 
concentração do aluno. Acredito que isso ocorre por falta de maturidade. – 
Professor L.  
- Foi interessante, o problema é que requer um pouco mais de trabalho. – 
Professor M. 

  
Embora sair da aula tradicional seja mais trabalhoso e o número de 

alunos e a indisciplina dos mesmos dificultem a aplicação de novas abordagens, 

pesquisas em educação em Ciências, mostra que o desconforto dos professores da 

área está relacionado a própria complexidade da natureza, como também de 

crenças e concepções filosóficas arraigada nos discentes sobre o processo de 

aprendizagem (SENICIATO; CAVASSAN, 2008). Nesse mesmo trabalho, Seniciato e 

Cavassan (2008, p. 133), ressaltam os componentes afetivos presentes em aulas 

realizadas em ambientes naturais: 

 
Simultaneamente a todo esse processo, estiveram presentes os 
componentes afetivos despertados durante a aula no Jardim Botânico, as 
quais ora se apresentaram implicitamente na forma de motivações e 
interesses, ora explicitamente nas manifestações de afeto, empatia e 
alegria. Muitas das perguntas, curiosidades e observações dos alunos 
traziam consigo indícios de um pensamento em construção, de um espírito 
inquieto por novas descobertas e do princípio do estabelecimento de 
valores morais, 
 

A quarta pergunta realizada através do questionário dos professores 

envolvem diretamente a horta escolar: o espaço verde, onde se inclui a horta 

escolar, poderia ser utilizado como espaço educacional por você? Como? 

Dos professores participantes, 71,42% afirmam poder utilizar o espaço 

verde, incluindo a horta, como ambiente educacional e 28,57% não utilizariam o 

espaço verde da escola em suas aulas.  

Todas as áreas tiveram sugestões de como a horta escolar poderia ser 

utilizada. Na matemática, o professor, sugeriu utilizar os canteiros para fazer 

medições para o plantio. Na área das Ciências da Natureza, foram sugeridos 

estudos sobre: alimentação saudável, cultivos orgânicos, o reino vegetal, a química 
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do solo, reações químicas presentes no espaço. Na área de Ciências Humanas, 

foram indicados temas como: geografia agrária, educação ambiental, agricultura das 

grandes civilizações. Na área de Linguagens, a horta pode ser palco do estudo: dos 

gêneros textuais, receitas, propaganda, origem dos nomes dos legumes e suas 

culturas, crônicas sobre o espaço.  

Com as respostas dos discentes participantes, referente à utilização da 

horta em suas aulas, é perceptível o potencial interdisciplinar da horta escolar como 

espaço de ensino. Para Farias e Ribeiro (2017), a horta escolar possui um caráter 

interdisciplinar, podendo, a partir da horta, trabalhar qualquer disciplina do currículo 

escolar, inclusive o ensino aprendizagem da leitura e da escrita na perspectiva do 

letramento. 

Da mesma maneira que tive dificuldades de reunir os professores para 

debater os questionamentos propostos nessa pesquisa, a estrutura organizacional 

estabelecida na escola trás barreiras para trabalhar a interdisciplinaridade. Para 

Carlos (2007, p. 16), a falta de conhecimento e o desinteresse dos professores 

dificultam a adoção efetiva da interdisciplinaridade da escola: 

 
A interdisciplinaridade não é implementada de forma efetiva no ensino 
médio porque ela não é compreendida, decorrendo que os professores não 
sabem como e nem porque implementá-la. Essa especulação, no entanto, 
não exclui a possibilidade de que, embora conhecida, os professores não se 
interessem pela abordagem interdisciplinas ou não acreditem em sua 
eficácia como abordagem de ensino comprometida com uma formação mais 
completa e adequada diante dos desafios do mundo moderno.   
 

A última pergunta do questionário aplicado aos docentes pede sugestões 

de alterações feitas na horta escolar para adequá-la a recepção de turmas em aula. 

Apenas 42,85% dos professores participantes sugeriram alterações. A maioria das 

sugestões pedem a ampliação do espaço da horta e a diversificação dos vegetais 

cultivados. Destaco a seguir algumas respostas dos professores com sugestões de 

adequações para a horta: 

 
- Amplia-la. Envolver mais os alunos em um projeto de horta comunitária, 
podendo até despertar, quem sabe, algo voltado para a economia solidária. 
– Professor N.  
- Colocaria alunos monitores para convidar 2 alunos de cada sala para 
compreender o funcionamento da horta. – Professor O.  
- Tentaria padronizar o tamanho dos locais de plantio para melhor análise 
das medidas. – Professor P. 
     

Através da resposta do professor N, relacionei a horta com uma ponte 

que ultrapassa os muros da escola e permite o caminhar dos alunos comunicando a 
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escola com a comunidade ao seu redor. Na prática, economia solidária engloba uma 

série de experiências organizacionais solidárias (FRANÇA FILHO, 2002). Uma ação 

solidaria que poderia ser realizada através da horta escolar seria campanhas de 

distribuição de mudas produzidas pelos alunos. 

A participação dos alunos na produção e manutenção da horta é 

fundamental para que este espaço atinja seus objetivos educacionais, e quando os 

próprios alunos tiverem a autonomia de organizar o espaço e reproduzir seus 

conhecimentos para os colegas, como sugere o professor O, a horta terá atingindo a 

sua função transdisciplinar. Para Suanno (2009), em um mundo cada vez mais plural 

e complexo, a ciência e a educação precisão embasar os saberes em valores 

humanos, éticos, de colaboração e convivência social. Assim, com um olhar 

transdisciplinar, serão construídos valores humanos de liberdade, solidariedade, 

convivência, harmonia e equilíbrio ecológico. Aluno ensinando aluno desorganiza a 

linearidade da forma que conhecemos a construção do saber, mas por meio dessa 

experiência formaremos cidadãos planetários: 

       
Entendemos que qualquer processo, quando iniciado, é desorganizado 
enquanto não há a delimitação do que se pretende e isso engloba o 
planejamento, a elaboração de uma aula, o processo de ensino e 
aprendizagem. Essa desorganização representa o confronto entre a 
desordem e a ordem, entre a complexidade e a linearidade, e apresenta a 
responsabilidade de uma busca compartilhada, em que todos os integrantes 
são corresponsáveis pelo processo de construção das aprendizagens a que 
são expostos. Assim sendo, dentro e fora do ambiente escolar, professores 
e alunos, e demais cidadãos direta ou indiretamente atingidos por esse 
ambiente específico, necessitam envolver-se num processo de auto-
organização (SUANNO, 2009, p. 8337). 
 

Diante dessas possibilidades, a horta escolar pode ser um embrião 

desorganizado, para assim organizar novas formas de pensar nossas conexões com 

a complexidade que nos cerca. Essas percepções não têm nome, o importante não 

é conceituar tantos processos complexos, mas poder ser transpassado pelas 

sensações por ela provocadas.   

 

5.4 GUIA SOBRE A HORTA ESCOLAR 

 

Escrevo esse guia deixando transparecer meus pensamentos e reflexões, 

para que este ofereça outras perspectivas que não couberam nos limites inerentes à 

escrita acadêmica desse trabalho de conclusão de mestrado.  
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Começo escrevendo os motivos que me levaram a pesquisar sobre horta 

escolar. No segundo capítulo, descrevo como foi colocar ideias no papel, quanto 

mais eu desenhava essas ideias, mais elas iam virando realidade. No capítulo três, 

volto a refletir sobre os desafios e as superações de desenvolvimento da horta. Levo 

em conta as percepções dos alunos que participaram do questionário sobre a horta. 

Na quarta parte, mostro como aos poucos os canteiros foram se 

concretizando. Como a primeira motivação para realizar esse projeto veio através 

dos desafios que enfrento em sala de aula para motivar os alunos a aprender, 

reservo o capítulo cinco para propor algumas sugestões de aulas que podem ser 

trabalhadas na horta escolar durante as aulas de Biologia. O sexto capítulo junta 

todas as áreas de ensino em sugestões de temas que podem ser realizados na 

horta escolar.  

No último capítulo faço reflexões sobre algumas reflexões minhas ao 

longo desse trabalho de expedição para encontrar o significado da 

transdiciplinaridade presente na horta escolar. Comecei essa pesquisa procurando 

uma ilha e encontrei um continente que não faço ideia de seus limites. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho reuniu vários enfoques para analisar as 

potencialidades do uso da horta escolar como espaço educacional de ensino de 

Biologia em uma escola de Ensino Médio. Foram apreciadas as perspectivas do 

professor pesquisador, as percepções dos alunos e as expectativas de outros 

professores frente a espaços educacionais como a horta escolar. As contribuições 

da horta escolar ultrapassaram o ensino de Biologia e tomou corpo de um espaço 

educacional transdisciplinar com inúmeras possibilidades para a formação integral. 

O planejamento e a construção da horta escolar foram importantes 

momentos de descobertas. Os primeiros planos começaram individuais e 

identificaram a necessidade da coletividade para sua realização. A adequação dos 

planos de construção da horta foi se adequando a realidade escolar e aos olhares 

da coletividade que compõe a escola. Essa comunhão de planos desconstrói as 

relações hierárquicas na escola desenvolvendo autonomia, pertencimento e a troca 

de saberes entre funcionários, professores, alunos e comunidade. Na construção da 

horta foi vivenciado saberes intrínsecos de partilha, diálogo, solidariedade, 

criatividade, afetividade, entre outros. Logo no início da implantação dos canteiros, 

os animais encontrados no espaço, apontavam que a horta pode ser espaço de 

aprendizagem prática de Zoologia, Ecologia e Botânica. Podendo inclusive contribuir 

com o ensino de temas transversais como Educação Ambiental, Alimentação e 

Saúde. 

Para os estudantes, a horta atraiu o interesse e a curiosidade, 

colaborando assim, com a motivação dos alunos em participar da construção e 

manutenção da horta escolar. Dentre os alunos participantes da pesquisa, 97% 

identificam a horta escolar como um espaço educacional importante para o processo 

de ensino-aprendizagem e como uma alternativa para aulas mais dinâmicas, 

criativas e diversificadas, fugindo assim, da rotina de sala de aula barulhenta, 

desconfortável e desinteressante. A horta escolar facilitou a ligação da escola com 

os conhecimentos trazidos de casa pelos estudantes, o contato dos alunos com as 

plantas, seja em casa ou na escolar, favorece a aprendizagem da Biologia na 

prática. Para muitos alunos, essa prática permite experiências que ajudam nas 

escolhas profissionais. 
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Assim como os alunos, os professores participantes apontam a falta de 

estrutura das salas de aula e a rotina desgastante, como barreiras que dificultam a 

aprendizagem. Na tentativa de superar essas barreiras, o professor pode atender 

aos pedidos dos alunos para fazer aulas em outros espaços fora da sala. A horta 

escolar é uma desses espaços de diversificação de ensino, mas para ser melhor 

aproveitada, os professores pedem para diminuir o número de alunos por sala e 

aumentar o tempo de interação entre professores de diversas áreas para melhor 

planejar atividades interdisciplinares. Algumas dessas atividades, sugeridas pelos 

professores que responderam ao questionário, podem ser desenvolvidas na horta 

escolar, por exemplo: geografia agrária, educação ambiental, agricultura das 

grandes civilizações, origem dos nomes dos vegetais e suas culturas. 

As potencialidades da horta escolar foram mais abrangentes do que a 

utilização desse espaço, apenas nas aulas de Biologia. Essas e outras percepções 

foram organizadas em um guia didático para implantação de hortas escolares, não 

com a finalidade de ter a reprodução desse espaço pelas escolas, mais como um 

convite a navegar na transdisciplinaridade e criar rotas para uma educação que 

desenvolva as potencialidades humanas na sua integralidade. Ainda há muito que 

se experimentar e muitas trilhas precisam ser percorridas para que possamos 

melhor entender as possibilidades de utilização das hortas escolares.            
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APÊNDICE A – Perguntas do questionário aplicado aos professores 

 

1) Você sente algum tipo de desconforto ou dificuldade para desenvolver seu 

trabalho na sala de aula tradicional? Quais? 
 

2) Que modificações você faria na sala de aula tradicional para que esta se torne o 

espaço ideal para o ensino/aprendizagem? 

 

3) Algum aluno já pediu para que você fizesse a aula em um espaço diferente? Você 

atendeu ao pedido do aluno? Se sim, como foi a experiência? 
 

4) O espaço verde onde se inclui a horta escolar, poderia ser utilizado como espaço 

educacional por você? Como? 
 

5) Que alterações você faria na horta escolar para que esta fique mais adequada 

para receber os estudantes em uma aula? 
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APÊNDICE B – Questionário dos alunos 

 
BLOCO 1 – CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

Q1. Sexo 

(    ) M 

(    ) F 

Q2. Idade 

_______ (em 

anos) 

Q3. Onde você mora? 

 (  ) Casa 

 (  ) Apartamento 

 (  ) Sítio 

 

Q4. Você cultiva 

plantas em sua 

residência? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Caso sim, quem 

cuida? 

_________ 

 

Q5. Com que 

frequência você 

muda ou mudou de 

residência? 

(  ) menos de 5 anos 

(  ) mais de 5 anos 

BLOCO 2 – PERCEPÇÃO SOBRE A HORTA ESCOLAR 

Q6. Você conhecia anteriormente a Horta Escolar? (  ) Sim (  ) Não 

Q7. Você avalia a Horta Escolar como útil para o seu processo de ensino-aprendizagem (  ) Sim (  ) 

Não 

Q8. Na sua visão sobre a 

Horta Escolar, assinale um 

único item para cada 

afirmativa. 

(1) 

Discordo 

totalmente 

(2) Discordo 

parcialment

e 

(3) Sem 

opinião 

formad

a 

(4) Concordo 

parcialment

e 

(5) 

Concordo 

totalmente 

a) A horta facilita o processo 

de aprendizagem. 

     

b) Com as atividades 

realizadas  na horta você se 

sente mais autônomo (a) e 

independente no que diz 

respeito ao aprendizado. 

     

c) Você prefere as 

atividades junto a horta ao 

invés da sala de aula 

convencional. 

     

d) Você teve dificuldades 

com as atividades realizadas 

na horta. 

     

e) Você gostaria de 

frequentar a horta escolar, 

mesmo sem estar em aula. 

     

f) Você tem interesse em 

participar da manutenção da 
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horta escolar. 

g) Os conhecimentos de 

cultivo te ajudam a ter uma 

alimentação mais saudável. 

     

h) A horta escolar melhora a 

sua percepção ambiental. 

     

i) A horta escolar melhora a 

ligação da escola com o seu 

entorno. 

     

j) Outras disciplinas 

poderiam utilizar a horta 

escolar. 

     

k) O espaço verde da escola 

desperta sua criatividade e 

curiosidade. 

     

Q9. Na sua opinião o que poderia mudar na sala de aula para que você aprenda mais? 
 

Q10. Na sua opinião o que você pode aprender na horta que não pode na sala de aula? 
 

Q11. O que você recomendaria para melhorar o espaço verde da escola? 
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APÊNDICE C – Guia sobre a horta escolar (em construção) 
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ANEXO A – Termo de Autorização para Realização da Pesquisa 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

 

Eu, Francisco Johnatan Andrade Barros, objetivando fazer um estudo 

sobre as potencialidades de uso de horta escolar para o ensino de Biologia, 

juntamente com minha orientadora profa. Dra. Lydia Dayanne Maia Pantoja, 

solicitamos a autorização do gestor da instituição 

_______________________________________ para a realização da pesquisa 

intitulada “POTENCIALIDADES DE USO DE HORTA ESCOLAR PARA O ENSINO 

DE BIOLOGIA”. 

Eu, ____________________________________, gestor da instituição 

supracitada, portador de RG nº __________________________, estou ciente das 

informações recebidas e de acordo com a coleta de dados da pesquisa e certo que 

não haverá nenhum risco causado pela liberação do estudo. Ainda, estou consciente 

de que os resultados serão usados somente para fins científicos, não havendo 

nenhuma despesa ou gratificação para participação da referida pesquisa, e de que 

terei acesso aos resultados publicados em periódicos científicos. 

 

 

Local e data: 

 

_________________________________________________ 

Gestor (a) da instituição 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “POTENCIALIDADES DE 

USO DE HORTA ESCOLAR PARA O ENSINO DE BIOLOGIA”. Seus 

pais/cuidadores permitiram que você participe. Queremos saber os pontos positivos 

e negativos da utilização de uma horta escolar no ensino de Biologia.  

Se você concordar em participar, a pesquisa será feita no/a Colégio Estadual Liceu 

de Caucaia, onde você responderá a um questionário de onze questões. Para isso, 

será usado/a papel e caneta. O uso desses materiais é considerado seguro, mas é 

possível ocorrer desconforto, dificuldade ou desinteresse com as perguntas.  

Caso aconteça algo errado ou um incômodo, você pode desistir em participar, pedir 

para conversar com o pesquisador sobre o que o incomodou ou avisar seus pais. 

Mas há coisas boas que podem acontecer se você participar como: a identificação 

dos benefícios da horta escolar no ensino de Biologia; analisar as percepções dos 

alunos sobre a horta escolar; a produção de um guia didático para implantação de 

hortas escolares. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá 

problema se recusar a participar ou se desistir. 

Ninguém saberá identificar o que você responder na pesquisa, nem mesmo seus 

pais ou cuidadores. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identifi-

car as crianças que participaram da pesquisa.  

Quando terminarmos a pesquisa os resultados serão divulgados através da disser-

tação que será apresentada como trabalho de conclusão do curso: Mestrado Profis-

sional em Ensino de Biologia. A divulgação está prevista para agosto de 2019 onde 

será disponibilizada uma cópia do trabalho na Multimeios da escola.  

Caso tenha alguma dúvida pode nos procurar pelo telefone (85) 987097980 do pes-

quisador Francisco Johnatan Andrade Barros. Pode também entrar em contato com 
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o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UECE que aprovou a reali-

zação desse projeto e funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, 

Fortaleza-CE, telefone (85) 3101-9890, email cep@uece.br. O Comitê de Ética de-

fende os Direitos dos participantes das pesquisas. 

 

______________________________________ 

(assinatura e nome do pesquisador principal, cargo e telefone para contato)  

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “PO-

TENCIALIDADES DE USO DE HORTA ESCOLAR PARA O ENSINO DE BIOLOGI-

A”, que tem o objetivo de identificar os pontos positivos e negativos da utilização de 

uma horta escolar no ensino de Biologia. Entendi as coisas ruins e as coisas boas 

que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qual-

quer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar chateado ou furio-

so. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus respon-

sáveis. 

 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa. 

 

Fortaleza, …….. de ............................. de ............ 

 

 

Nome do Aluno e Assinatura Acima 

 

OBS* Termos de Assentimento com mais de uma página devem ter a rubrica do 
pesquisador e do participante em cada uma de suas folhas. 
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ANEXO C - Termo de Assentimento 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais 

 
Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa 

“POTENCIALIDADES DE USO DE HORTA ESCOLAR PARA O ENSINO DE 

BIOLOGIA”. 

Os objetivos deste estudo consistem em identificar os pontos positivos e 

negativos da utilização de uma horta escolar no ensino de Biologia. Caso você 

autorize, seu filho participará de um questionário onde reponderá onze questões 

sobre a horta escolar. A participação dele(a) não é obrigatória e, a qualquer 

momento, poderá desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição em que ele estuda. Tudo foi 

planejado para minimizar o tempo de aplicação do questionário e os riscos da 

participação dele(a), porém se ele(a) sentir desconforto, dificuldade ou desinteresse 

com as perguntas, poderá interromper a participação e, se houver interesse, 

conversar com o pesquisador sobre o assunto. 

 Você ou seu filho(a) não receberá remuneração pela participação. A 

participação dele(a) poderá contribuir para: analisar as percepções dos alunos sobre 

a horta escolar; a produção de um guia didático para implantação de hortas 

escolares; a identificação dos benefícios da horta escolar no ensino de Biologia. As 

suas respostas não serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além 

disso, você está recebendo uma cópia deste termo onde consta o telefone do 

pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento.  

 

Eu,_____________________________________________________(colocar o 

nome do pai/mãe/cuidador) declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da 

participação do meu filho(a) ____________________________ 

____________________________ (colocar o nome do filho(a)) sendo que: 

(       ) aceito que ele(a) participe     (       ) não aceito que ele(a) participe 

 

 

Fortaleza, ……. de  ............................. de ............ 
 

_________________________________________ 

Assinatura  
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O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 

1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email 

cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse Comitê o 

qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres 

humanos. Poderá também entra em contato com o pesquisador Francisco Johnatan 

Andrade Barros pelo telefone (85) 987097980 e/ou pelo e-mail 

johnatanj@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


