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qual você se queixa ?” 
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RESUMO 

 

SANTANA, Tainah de Freitas. A horta escolar como auxílio para o ensino de geografia: 

trabalhando educação ambiental e pertencimento. 2018. 42 f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Geografia) – Colégio Pedro 

II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência 

Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Nosso trabalho teve como objetivo a confecção de uma horta participativa com alunos do 9° 

ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Visconde de Cairu, localizado no município 

de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. A horta foi elaborada num espaço sem 

utilidade da escola, trazendo vida, cuidado, beleza e aprendizado para a área. Através da 

construção da mesma, objetivamos desenvolver em nossos alunos a noção de pertencimento 

para com a escola, melhorar o cuidado desta, assim como despertar o interesse desse alunado 

para temáticas geográficas (e interdisciplinares) de interesse e discussão global. 

Acreditávamos que tal exercício despertaria nos alunos o sentimento de responsabilidade pelo 

meio ao qual está inserido, destacando seu papel de agente construtor (e modificador) do 

espaço, o que levaria, por consequência, ao maior cuidado com a escola. Realizamos nossa 

proposta de trabalho fazendo uma ponte com conteúdos geográficos de atual discussão, como 

a problemática do lixo e do desmatamento, pensando em possíveis soluções amenizadoras de 

tais, como o uso de “alimentos orgânicos”, o incentivo ao “reflorestamento” e a possibilidade 

da “reciclagem”. Assuntos esses que, por conseguinte, nos levou a discussão do capitalismo 

sustentável. Passamos por aulas expositivas, debates, documentários e matérias jornalísticas 

até chegarmos à parte prática, na qual os alunos envolveram-se com a preparação do espaço e 

plantio de mudas. Como resultados, obtivemos não só a participação voluntária dos alunos 

como também o envolvimento de profissionais do colégio. Por consequência, a horta 

reestruturou esse espaço escolar, diminuindo o descaso dos alunos com a área, bem como 

despertou o interesse dos mesmos para a disciplina de geografia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nosso Produto Acadêmico Final nasceu de uma inquietação à respeito de um 

determinado espaço do Colégio Visconde de Cairu, escola do governo estadual, situada 

na cidade de São João de Meriti, Rio de Janeiro, nosso lugar de objeto de trabalho e a 

partir do qual nasceu o desenvolvimento prático do pensamento tratado por nossa 

pesquisa. Esse espaço educacional situa-se num bairro chamado São Mateus, é 

considerado de difícil acesso, já que é necessário subir um morro para chegar até ele e 

somente uma linha de ônibus passa próximo ao local. O entorno é marcado por 

favelização, violência e tráfico de drogas, apesar disso, os alunos são relativamente 

respeitosos para com os funcionários, assim como os moradores da região. 

O Colégio, em específico, trabalha com os anos finais do ensino fundamental, 

atualmente só o 9° ano, e com o ensino médio, funcionando em três turnos. A área 

escolar é relativamente pequena se comparada a um CIEP, por exemplo, funcionando 

com seis turmas por turno. Os funcionários são bastante unidos, desde os terceirizados 

da limpeza até a direção, o que é um facilitador para implementação de projetos. 

O espaço do colégio escolhido para utilização em nosso projeto não obtinha um 

propósito específico ou uma funcionalidade. Sem pavimentação e com algumas árvores 

e matos, acabava tornando-se depósito de lixo por ação dos alunos. 

Em análise sobre o comportamento desses alunos, pudemos perceber que os 

mesmos não possuíam o sentimento de pertencimento à escola, bem como não viam em 

si a possibilidade de serem agentes construtores e modificadores de espaços, não só no 

âmbito escolar, mas em suas realidades cotidianas. 

Tal análise resultou em nossa inquietação, a partir da qual começamos a pensar 

novas possibilidades não só para melhorar a ambiência e aparência escolar, mas também 

para construir novos conceitos juntamente com esses alunos sobre a relevância de suas 

ações sobre o local de convivência e meio ambiente como um todo. 

Ao percebermos que o grupo de alunos com maior dificuldade de pertencimento 

àquele espaço era o 9° ano, também o maior responsável pelos lixos no chão, 

resolvemos usar essa série em nosso trabalho. Vale lembrar que o colégio vai do 9° ano 

do ensino fundamental até o 3° ano do ensino médio, logo, os alunos que entram no 9° 

ano acabaram de vir de outras escolas, com outras realidades e vivências. Atentando 

para isso, julgamos ainda mais conveniente o trabalho com esse grupo. 
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Ao observar o tamanho do espaço, as árvores que já faziam parte do ambiente e o 

chão não-pavimentado, entendemos que a construção de uma horta participativa seria 

uma forma diferenciada, portanto atraente, de inversão da lógica que até então estava 

posta. A horta participativa, neste caso, seria a construção conjunta do espaço pela 

professora e alunos, fazendo-os ter mais responsabilidade e cuidado pelo local. 

Ao refletirmos e aprofundarmos um pouco mais no assunto, através de leituras e 

relatos de outras experiências desse tipo, percebemos que essa construção acabaria 

beneficiando os alunos de toda a escola, não só pelo visual mais agradável, mas também 

pela possibilidade de aulas externas sobre diversas temáticas de várias disciplinas, 

usando a horta por base, tornando essas mesmas aulas mais atraentes. 

Entendemos que o estudo apresentado é relevante não somente na realidade 

específica dessa escola, já que é comum ser assunto do professorado a falta de interesse 

dos alunos nas mais diversas disciplinas, principalmente tratando-se de aulas 

expositivas tradicionais. Esse alunado deve ser orientado também no sentido de serem 

agentes construtores e modificadores do meio ambiente, de forma micro, mas também 

macro, diante dos crescentes problemas e dilemas ambientais que enfrentamos como 

sociedade. A geografia, enquanto disciplina escolar, que aborda temáticas como 

consequências do desmatamento, do excesso de produção de lixo, do aquecimento 

global, da poluição e reflete sobre possíveis soluções para tais, tem a base necessária 

para dar suporte a tal experiência, bem como comprovar sua importância. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Construir uma horta com a participação dos alunos de 9° ano num espaço sem 

funcionalidade da escola, buscando diminuir a falta de cuidado dos mesmos com 

esse ambiente através do reconhecimento de suas responsabilidades pelo meio 

no qual convivem. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver nos alunos o sentimento de pertença pelo colégio no qual 

estudam; 

 Conscientizar e responsabilizar os alunos sobre seu papel como construtor 

e modificador do espaço; 

 Desenvolver a socialização; 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Em nosso entendimento, a pesquisa que se desenvolve poderá contribuir para a 

educação e para outras realidades escolares em razão da utilização de metodologias de 

ensino focada na experiência do lugar de convivência escolar e, logo, no 

desenvolvimento do sentimento de pertença e cuidado. Sua importância é revelada, 

ainda, por despertar para questões socioambientais de escala local e global, assunto em 

voga nos últimos anos, atraindo o olhar e interesse do alunado para a geografia 

enquanto disciplina. 

Acreditamos, ainda, que a horta escolar é uma ação atrativa e diferenciada, a qual 

foge do modelo padrão de educação baseado em aulas expositivas. A partir da nossa 

experiência em sala, notamos que parte da insatisfação do professorado diz respeito ao 

descaso do aluno para com as aulas e atividades; a horta é algo completamente distante 

do cotidiano da maioria desses mesmos alunos, o que acaba por despertar maior atenção 

e novas possibilidades de ensino-aprendizagem.  

A horta também mostra sua importância quando pensamos no processo de 

socialização de nossos alunos e em como a escola tem poder de influência em relação à 

valores morais, sociais e ambientais para com os mesmos. A construção e manutenção 

dessa horta é uma forma de sensibilizar os alunos à relação homem x meio, 

possibilitando maior senso crítico nesse sentido. 

Em outra análise, podemos ainda citar o fato desses alunos, mais conscientes em 

relação às questões socioambientais através de ação e educação escolar, darem 

sequência ao aprendizado, o qual foi internalizado, em suas famílias e locais de 

convivência, resultando em um círculo vicioso positivo. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O ser humano é entendido por nós como um ser relacional, com uma dimensão 

social, a qual precisa de desenvolvimento e, para tal, é necessário educar-se ao longo da 

vida. A consciência ambiental é parte do que precisa ser aprendido e desenvolvido, 

principalmente diante das questões do meio ambiente atuais, na qual passamos por 

desmatamento estrondoso, aquecimento global, conflitos por recursos energéticos 

finitos, extinção de espécies, dentre tantos outros problemas bastante sérios. Os rumos 

da sociedade precisam ser refletidos, e nós, enquanto professores, devemos fazer essa 

reflexão juntamente com nossos alunos sobre as questões de equilíbrio entre 

desenvolvimento econômico e meio ambiente desde cedo. De acordo com Carvalho, 

Uma retrospectiva histórica mostra-nos quanto tem sido difícil estabelecer 

um pacto de convivência pacífica, os seres humanos, o ambiente e os 

interesses dos diferentes grupos sociais sobre o direito e o acesso aos bens e 

recursos ambientais e sobre suas formas de uso (CARVALHO, 2006, p. 163). 

  

A escola é o espaço social e local onde o aluno dará sequencia ao seu processo de 

socialização, segundo Rodrigues e Freixo (2009). Concordamos com a análise e 

entendemos que, enquanto profissionais de educação, somos responsáveis por incitar 

em nossos adolescentes o desejo de conhecimento sobre o meio do qual fazemos parte, 

o qual é essencial para manutenção de nossa espécie, estimulando a afeição por esse e, a 

partir disso, o cuidado de forma mais ponderada do espaço que os cerca, não somente de 

forma pontual, mas como hábito de vida. 

Nossa disciplina especificamente, a geografia, é responsável por grande parte da 

compreensão social e ambiental, feita de forma crítica, do espaço/meio no qual estamos 

inseridos, em diferentes escalas de análise. Sendo assim, enquanto professores dessa 

área, temos uma responsabilidade ainda maior no que diz respeito à introdução de uma 

consciência ecológica em nossos alunos. 

Ao tratarmos de uma escola localizada em meio urbano, é preciso desenvolver um 

exame em relação à forma vivente de nossa sociedade, calcada no consumo exacerbado, 

aos processos que envolvem uso e desfrute do meio, bem como as consequências 

associadas à tudo isso; questões que vêm sendo pensadas pela Educação Ambiental 

Crítica, também denominada Emancipatória, a qual, segundo Loureiro,  

 É o meio reflexivo, crítico e auto-crítico contínuo, pelo qual podemos 

romper com a barbárie do padrão vigente de sociedade e de civilização, em 

um processo que parte do contexto societário em que nos movimentamos, do 
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“lugar” ocupado pelo sujeito, estabelecendo experiências formativas, 

escolares ou não, em que a reflexão problematizadora da totalidade, apoiada 

numa ação consciente e política, propicia a construção de sua dinâmica. (...). 

Emancipar não é estabelecer o caminho único para a salvação, mas sim a 

possibilidade de construirmos os caminhos que julgamos mais adequados à 

vida social e planetária, diante da compreensão que temos destes em cada 

cultura e forma de organização societária, produzindo patamares 

diferenciados de existência. (LOUREIRO, 2009, p. 32) 

 

Quando tratamos da educação básica, é indispensável que na atualidade, diante 

dos grandes problemas ambientais enfrentados a nível global, os alunos sejam 

conscientizados e capacitados para distinguirem seu meio e agirem de modo que o 

defenda, sabendo que este os afeta, assim como também é afetado por eles. Nesse 

sentido, exaltamos novamente o papel da Educação Ambiental Crítica, buscando 

“contribuir para uma mudança de valores e atitudes, contribuindo para a formação de 

um sujeito ecológico” (CARVALHO, 2004, p.18 -19). Na reflexão de Guimarães (2004, 

p. 25), essa vertente da Educação Ambiental é “capaz de contribuir com a 

transformação de uma realidade que historicamente se coloca em uma grave crise 

socioambiental”.  

Não basta que os processos de preservação da natureza venham de cima, das leis e 

governos, torna-se necessária a existência de um processo de construção que venha da 

base, tendo a educação como início dessa alteração de panorama social e, portanto, 

ambiental. Os comportamentos vistos como “corretos”, em uma análise ambiental, 

devem ser aprendidos não só na teoria, mas também na prática, no cotidiano da vida 

escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis (RODRIGUES; 

FREIXO, 2009). Em vista dessas considerações, temos o professor como a ponte 

necessária para esse processo de construção de uma consciência ambiental. Conforme 

aponta Mello Filho et al., 

É fundamental que o professor tenha capacidade de perceber fatos e situações 

sob um ponto de vista ambiental, de maneira crítica, assumindo posturas 

respeitosas quanto aos diferentes aspectos e formas do patrimônio humano, 

seja ele natural, ético ou cultural (MELLO FILHO et al., 1999, p. 3). 

 

Mais do que conceituação ou conhecimento raso, a nível informacional, torna-se 

fundamental trabalhar de forma mais ativa na escola, formando conscientização sobre o 

uso do meio, que será utilizada fora daquela ambiência. Entre as exigências 

educacionais do Brasil na atualidade, está justamente essa formação de seres humanos 

que pensem novas possibilidades desde cedo, para, quem sabe, futuramente vivermos 

uma nova realidade quanto à educação ambiental. Para Freire,  
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No ensino fundamental, a EA (Educação Ambiental) deverá voltar-se à 

sensibilização dos alunos em relação aos problemas ambientais, trabalhando 

a percepção do ambiente em suas dimensões, num processo de preparação do 

pensamento crítico. (FREIRE et al, 2006, p. 164). 

 

Ao conseguirmos, enquanto profissionais da educação, capacitar e sensibilizar 

nossos alunos a uma nova visão sobre o ambiente, eles, enquanto sujeitos modificadores 

do espaço e da sociedade, podem repassar essa conscientização aos seus meios de 

convivência, principalmente para familiares da mesma casa. Esta sequência viria 

naturalmente, o que pode ser entendido como positivo, facilitando a sustentabilidade do 

planeta para as próximas gerações. Loureiro (2004, p.89) compartilha dessa ideia ao 

indicar que a Educação Ambiental tem de possuir um caráter emancipatório, no qual “as 

alterações da atividade humana, vinculadas ao fazer educativo possam conferir 

mudanças individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 

econômicas e culturais”. 

A Educação Ambiental proporciona aos alunos conhecimentos sobre uma série de 

problemas causados pelo ser humano ao meio ambiente, bem como possíveis soluções. 

Além disso, a possibilidade de assistir a uma aula diferenciada, em um espaço aberto, e 

estar em contato direto com a terra e a água, a experiência de preparo do solo, 

conhecimento dos ciclos de semeadura, plantio, cultivo, o cuidado frequente com as 

plantas transforma-se em uma forma divertida de ensino-aprendizagem. Além de 

representar um momento em que os alunos se entendem como parte integrante da 

natureza, bem como responsável por sua, então, “casa”. 

Nesse sentido, afirmamos que a horta escolar é o espaço de contribuição propício 

para o desenvolvimento do sujeito com criticidade ecológica. As atividades 

desenvolvidas a partir da construção e cuidado da horta despertam para não depredar, 

mas para a conservação do ambiente e a reflexão sobre novas possibilidades para 

alcançar o desenvolvimento sustentável, ou seja, obter o crescimento econômico 

necessário, garantindo a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. A 

partir das atividades desenvolvidas na horta, os alunos ficam sensibilizados com a 

preservação do ambiente escolar, sentindo-se, também, parte integrante daquele meio, 

logo, responsáveis pela manutenção do espaço de convivência. 

A Horta Escolar tem sua importância voltada também para a possibilidade de 

aulas diferenciadas em diversas disciplinas, ao tempo que abarca produções e discussões 

amplas acerca do meio ambiente, organização social e econômica, entre outras muitas 

questões. Aulas nesse sentido podem levar a um processo de emancipação do sujeito, 
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pois o mesmo faz parte do processo de criação, é ativo e relevante para o 

desenvolvimento do projeto, trazendo em seu escopo uma alternativa ao currículo posto. 

Assim sendo, um desenvolvimento de trabalho como este nos leva àquilo que discorre 

Oliveira ao tratar de questões relacionadas às alternativas curriculares, principalmente 

como possibilidade contribuinte para a emancipação social, de que o currículo não é 

apenas, nas suas palavras,  

uma lista de conteúdos a serem ministrados a um determinado grupo de 

sujeitos, mas como criação cotidiana daqueles que fazem as escolas e como 

prática que envolve todos os saberes e processos interativos do trabalho 

pedagógico realizado por alunos e professores. (OLIVEIRA, 2004, p. 09).  

 

As aulas diferenciadas, com foco na vivência, também contribuem para o 

desenvolvimento do interesse desse aluno pela disciplina e pelos temas nela tratados. 

Percebemos que alunos gostam de aprender quando o aprendizado faz sentido segundo 

suas experiências anteriores, bem como quando o assunto é abordado de uma forma que 

chame a atenção, motivando-os para compreender e buscar possíveis soluções para o 

problema apresentado pelo orientador. Além do que, segundo Gonçalves (1989, p. 21), 

ao buscar o resgate de valores socioambientais através de um projeto pedagógico e 

propor outra forma cultural ao nosso modo de vida, faz com que estudantes e 

professores “choquem-se com os valores já consagrados pela tradição e que, ao mesmo 

tempo, perpetuam os problemas que queremos ver superados”.  

Quando falamos de uma forma cultural diferente da habitual, levamos em 

consideração a conceituação de Gonçalves (2008) o qual entende que a intervenção 

humana na natureza é chamada de cultura, uma vez que a palavra cultura tem por 

significado o cuidado do humano com a natureza. 

Ainda entendendo que a horta torna-se mais interessante para o sujeito porque 

leva em consideração suas práticas e vivências, podemos afirmar que projetos desse tipo 

constituem uma metodologia de ensino dinâmica e eficiente, sobretudo no que diz 

respeito à sua força motivadora e a aprendizagem em situação real com trabalho em 

cooperação. Segundo Leite: 

Ao participar de um projeto, o aluno está envolvido em uma experiência 

educativa em que o processo de construção de conhecimento está integrado 

às práticas vividas. Esse aluno deixa de ser, nessa perspectiva, apenas um 

aprendiz do conteúdo de uma área de conhecimento qualquer. É um ser 

humano que está desenvolvendo uma atividade complexa e que nesse 

processo está se apropriando, ao mesmo tempo, de um determinado objeto do 

conhecimento cultural e ser formando como sujeito cultural. (1996, p.02) 
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Ao visualizar todos os pontos analisados, a horta mostra-se um ótimo espaço para 

o processo de ensino-aprendizagem não apenas em termos de disciplina geográfica 

escolar (ou mesmo interdisciplinar), mas também como crescimento pessoal e crítico do 

sujeito enquanto agente de modificação do espaço e enquanto ser relacional com o 

ambiente natural. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho foi realizado com duas turmas de 9° ano do ensino fundamental 

ingressantes na escola no ano de início do projeto (2017). A ideia de realização da horta 

com esse grupo específico de alunos surgiu a partir da análise da falta de cuidado desses 

com o espaço escolar, o que não era prática das outras turmas e séries do colégio. A 

escola disponibilizava de um espaço não pavimentado e sem utilidade de 

aproximadamente 100 m², como é possível visualizar através do Croqui desenhado 

abaixo, o qual acabou virando foco de lixos especificamente para esse grupo de alunos.  

 

Croqui - Instalações do Colégio Visconde de Cairu 

 

Fonte: A autora, 2017. 

Ao buscar entender as razões para esse comportamento distinto em relação aos 

outros anos, percebemos que estes alunos ingressavam na escola naquele ano e, 

portanto, vinham de outras instituições de ensino, com hábitos e regras diferentes. 

Foi pensando em tal situação que brotou a ideia da horta, a qual abraçaria esses 

dois primeiros problemas visíveis, mas também traria alguns outros benefícios: como 

aulas práticas e dinâmicas e maior interesse do alunado pela disciplina. 
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Utilizamos debates, documentários, aulas interdisciplinares para tratar da questão 

ambiental e dar um primeiro suporte para o projeto de construção da horta. Ao 

apresentar para as turmas o projeto, os alunos rapidamente abraçaram a ideia. Nos dias 

seguintes à apresentação de nosso objetivo, outros professores, alunos e funcionários já 

sabiam da horta pelas turmas envolvidas no projeto. A parte interessante dessa atitude 

foi que funcionários da escola acabaram querendo ajudar na construção de nossa horta, 

o que foi um grande facilitador no nosso processo de limpeza e preparação do terreno. 

Após a limpeza do terreno, começamos com os alunos um processo de 

embelezamento da área, pintando canteiros, pallet e vasinhos. 

Logo demos início ao plantio de nossas mudas, as quais foram trazidas pelos 

alunos, alguns pais e funcionários da escola. Como a maioria das mudas doadas 

acabaram não sendo hortaliças, nossa horta ficou mais para jardim-horta; continuamos 

mesmo assim, afinal, o principal objetivo não era o recurso alimentar. 

Nesse curto espaço de tempo, já podemos reparar significativa mudança no 

comportamento dos alunos em relação ao lixo jogado nesse espaço. O que foi apontado 

como indicativo positivo em nossa pesquisa-projeto. 

Fizemos algumas intervenções na horta nas semanas seguintes com nossos alunos 

para não deixar que perdessem o entusiasmo e para reafirmar a importância deles para o 

acontecimento daquele objetivo. Construímos ainda uma aula externa utilizando aquele 

espaço; tratamos sobre uso do solo, apresentando as diferenças entre uma parte 

cimentada e uma não-cimentada na dinâmica de escoamento x infiltração da água, 

abordando as consequências em cada caso.  

Entre nossos objetivos em todas as ações implantadas estava a participação direta 

do aluno, para que este se sentisse cada vez mais pertencente ao espaço escolar, bem 

como para propiciar a socialização dele, e a continuidade de atividades relacionadas ao 

projeto para que o interesse não se perdesse, de forma que pudéssemos não só concluir 

uma pesquisa, mas manter um espaço bem cuidado dentro de nossa escola de atuação. 

Como finalização da pesquisa, distribuímos um questionário utilizando a escala de 

Likert para ter um retorno quanto à efetividade e importância de nossa ação no ponto de 

vista dos alunos, nosso público alvo. Ressaltamos que pretendemos dar prosseguimento 

a horta, não enquanto projeto com cobranças e datas, mas enquanto sensibilização, 

socialização e cuidado ambiental dos sujeitos. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Realizamos uma série de intervenções em sala de aula e fora dela com duas 

turmas de 9° ano. O objetivo final dessas intervenções foi confeccionar uma horta em 

um espaço sem utilidade do colégio, onde estava sendo despejado lixo, visando 

minimizar esse problema, mas também efetivar a participação no cuidado com a escola 

desses mesmos alunos que sujavam o espaço. O vislumbre dessa participação efetiva 

estava no desenvolvimento de pertencimento aos discentes ingressantes no colégio 

naquele mesmo ano, bem como a socialização dos novos integrantes da turma. 

Concluímos que o desdobramento dessas atividades seria efetivo não só para o 

problema inicial como também para despertar maior interesse por nossas aulas e pela 

geografia enquanto disciplina. 

Como passo inicial de nossa pesquisa-projeto, fizemos fotografias da sujeira 

instalada naquele espaço, como exemplo da imagem 1, e apresentamos aos alunos como 

um primeiro debate sobre a interferência humana no meio ambiente. Como propósito 

dessa ação estava não só um processo de conscientização, mas a demonstração de que 

eles, enquanto alunos, também são sujeitos construtores e modificadores do espaço. A 

tentativa era modificar o conceito de que as ações para com a natureza devem partir de 

cima, ou seja, de ações governamentais, pelo entendimento de que cada um precisa 

fazer a sua parte nos ambientes em que frequenta. As turmas ficaram mais como 

observadoras no início de nossa ação, mas com a participação de alguns alunos, 

acabaram ficando mais interessadas e expondo opiniões. Ao fim da aula, quando 

havíamos conseguido a atenção das turmas, explicamos como seria o projeto de nossa 

horta, no qual nosso primeiro passo seria um processo de revitalização dessa área, 

recolhendo lixos e preparando o terreno. 
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Imagem 1 - Espaço escolar da pesquisa com sujeira e lixos produzidos pelos 

alunos 

 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

A segunda atividade, como discutido em nosso debate, foi a limpeza do local. As 

turmas se mostraram bastante interessadas já de início, consideramos que o fato de ser 

uma atividade fora da sala de aula tenha ajudado bastante nesse ânimo, afinal, não é 

algo comum em nossa escola de atuação. Foram levados sacolas de lixo e ancinho, os 

alunos fizeram todo o trabalho de retirada do lixo de forma rápida e divertida, com 

supervisão da professora. Os próprios adolescentes começaram uma competição por 

conta própria de quem retirava mais lixo, o que nos deixou bastante satisfeitos, pois 

mostrou o real envolvimento deles com nosso projeto. 

Na reunião de responsáveis que aconteceu nesses primeiros meses de projeto, 

explicamos aos pais sobre nosso objetivo de construir a horta, apresentamos as 

justificativas e pedimos apoio dos mesmos. Pedimos contribuições espontâneas de 

pneus velhos, para confecção de nossa cerca, e de mudinhas que pudéssemos usar no 

espaço apresentado. Muitos responsáveis não se manifestaram ou deram opinião, mas 

algumas senhoras vieram falar conosco que trariam as mudas e que gostaram da 

iniciativa. Um dos pais veio falar conosco depois da reunião, contou que era borracheiro 

e que doaria os pneus que não davam para ser vendidos para nossa hortinha. Ficamos 



24 

 

 

muito felizes por esses gestos, que não foram de muitos, mas que nos deu retorno sobre 

a importância dessa decisão também para alguns pais, mães e responsáveis em geral. 

No tempo decorrido entre a segunda atividade e a terceira, nossos funcionários 

foram solícitos em nos ajudar na preparação do terreno para plantio, arrancando matos e 

entulhos e fazendo nossa cerca com os pneus doados pelo pai, como mostra a imagem 2. 

Ficamos extremamente gratos por esse envolvimento do corpo escolar, primeiro porque 

era um serviço realmente mais difícil e que oferecia maiores riscos aos alunos, o que 

envolvia nossa responsabilidade, e segundo porque demonstrou a importância de nosso 

trabalho na visão de outros profissionais.  

 

 

Imagem 2 – Espaço limpo e cerca construída pelos funcionários escolares 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Na intervenção seguinte, trouxemos o documentário “Ecologia, meio ambiente e 

sustentabilidade”, feito por alunos do curso de psicologia da Universidade Sagrado 

Coração - USC no ano de 2013, com posterior discussão sobre desmatamento, efeito 

estufa, reflorestamento e reciclagem com base no que foi assistido.  

Aproveitando o que foi discutido a respeito de reciclagem na aula anterior, nosso 

próximo passo foi orientarmos aos alunos um embelezamento do espaço de entrada, que 

antecede nosso campo de projeto, com materiais de sobra de trabalhos feitos na escola. 

Para não atrapalhar a progressão do conteúdo do currículo mínimo, itens que, segundo a 

Seeduc, não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem em cada disciplina, ano 



25 

 

 

e escolaridade, realizamos essa reciclagem e embelezamento no contra turno, 

acreditamos que a participação seria menor, como de fato foi, porém os resultados 

foram bem satisfatórios. 

A única orientação que a professora deu foi em relação ao plantio de flores nos 

vasinhos e a utilização do pallet; a utilização e escolha das tintas, bem como a simetria 

das flores, foi de iniciativa dos adolescentes que participaram, que fizeram tudo com 

muito apreço e alegria, como podemos perceber através das imagens 3 e 4. 

 

 

Imagens 3 e 4 – Reciclagem e embelezamento da entrada feita pelos alunos e 

resultado final do trabalho 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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Nosso encontro seguinte foi com a participação do professor de biologia, colega 

da própria escola, mas que não dá aula para essas turmas. Pedimos ao professor Wilson 

Souza, muito dinâmico e engraçado, que abordasse alguns conteúdos de ecologia mais 

diretamente relacionados com o nosso tema. Ele falou muito bem sobre a importância 

da horta, dando exemplo de muitas instituições de ensino e casas particulares que já 

adotam essa prática, explicou sobre alimentos orgânicos, sustentabilidade. Por fim, 

ensinou alguns processos de compostagem e plantio de mudas. Os alunos, a princípio, 

não mostraram grande interesse, pois a aula era bastante teórica, mas como o Wilson é 

realmente muito engraçado, começou a fazer várias piadas com o tema tratado e acabou 

levando à maior interação dos alunos. 

A partir daí, dos nossos três tempos de aula em cada turma, um era dedicado ao 

plantio das mudinhas, ilustrado nas imagens 5 e 6. Nos outros dois, dávamos 

continuidade aos conteúdos referentes ao currículo mínimo que deve ser seguido na rede 

estadual. Não acontecia a aula externa em ocasiões de avaliações, projetos bimestrais ou 

dias de chuva. Grande parte do alunado esperava ansioso pelo terceiro tempo de aula, 

adoravam o processo de atuar, diferente das aulas comuns, nas quais eles ficam mais 

como espectadores. Em menor quantidade, tínhamos uns alunos que não gostavam, 

falavam que se sujavam, nós, claro, também não forçávamos a participação. Estes 

ficavam como observadores do processo. 

Como grande parte das mudas foram doadas por pais e funcionários, tais mudas 

não foram especificamente de hortaliças ou gêneros alimentícios. Nossa horta ficou 

quase um jardim, mas achamos válido dar continuidade desta forma mesmo, já que 

nosso grande objetivo da pesquisa não estava relacionado com a alimentação, mas sim 

com pertencimento, integração, conscientização e cuidado escolar.  
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Imagem 5  – Alunos plantando as mudas 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Imagem 6  – Mudas plantadas 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Mais uma vez, tivemos ajuda dos funcionários da escola para abertura de 

trincheiras para plantio, bem como para a construção de pequenos canteiros em tijolo, 

como pode ser visto na imagem 7. Senhor Ênio e senhor Evaristo foram nossos 

colaboradores desde a ideia do projeto, abraçaram junto conosco as atividades e 

concordaram com a relevância disso para nossos alunos. 
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Imagem 7 – Senhor Ênio e senhor Evaristo abrindo trincheiras para a plantação 

de mudas 

 

Fonte: A autora, 2017. 

Várias foram as vezes que dispusemos algum tempo de nossas aulas para irmos 

com as turmas avaliar como estava o processo de desenvolvimento das mudas, bem 

como para regá-las, em períodos em que chovia pouco. Organizamos uma intervenção 

na qual os alunos pediram para as funcionárias da cozinha guardar as cascas de legumes 

usados para o almoço; ao recolherem esse grande volume de cascas, as espalharam pela 

terra, a fim de que servissem como adubo, enriquecendo o solo e facilitando o 

desenvolvimento das plantas e hortaliças.  

Em uma de nossas aulas, quando tratávamos do assunto “uso do solo”, fomos à 

parte externa da escola e utilizamos nossa horta como parte da explicação. Comparamos 

a parte cimentada com o espaço da horta, exemplificando processos de escoamento 

versus infiltração, e discutimos como o aumento do número de lavouras interfere nas 

mudanças climáticas. Os alunos renderam bem mais do que o comum nessa aula e 

pediram para terem mais aulas assim, diziam que as “aulas normais são muito chatas”. 

Dentro de umas oito ou nove semanas, já tínhamos algumas plantas bem 

desenvolvidas. Nossa hortaliça base, a alface, só ficou realmente madura e bonita para 

colheita depois de passado quatro meses do plantio, como percebemos pela imagem 8. 

Na ocasião, achamos que seria relevante a utilização dessas alfaces para o preparo da 

comida dos alunos, para que os mesmos se sentissem verdadeiramente atuantes e vissem 

maior significado em suas ações naquele espaço escolar, a qual já vinha acontecendo há 
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meses. Entendemos que tal ação também os incentivaria a prosseguir na pesquisa-

projeto, mesmo que a atividade fosse contínua e de resultados a longo prazo. 

 

Imagem 8 - Aluno colhendo as alfaces para alimentação escolar 

 

Fonte: A autora, 2017. 

Como programado, as alfaces foram utilizadas pelas funcionárias da cozinha, que 

fizeram uma gostosa salada como acompanhamento da carne ensopada com arroz e 

feijão. Foi um dia bem produtivo, já que vários alunos ficaram felizes por todo o 

processo que os incluía. 

Três semanas após a colheita das alfaces, as turmas foram divididas em grupos, 

que ficaram responsáveis por fazerem fotografias de todas as conquistas do projeto, ou 

seja, tudo o que foi plantado e que se desenvolveu, assim como as paisagens mais 

relevantes para eles dentro desse cenário, as imagens 9, 10, 11 e 12 foram selecionadas 

dentre as fotografias apresentadas pelos estudantes. Usamos tal atividade como uma das 

avaliações do quarto bimestre, já que, precisando de pontuação para alcançar a média 

necessária para aprovação, já não estavam com tanto interesse em nossa horta.  
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Imagem 9 – Embelezamento do espaço através de variados tipos de plantas 

 

Fonte: Alunos, 2017. 

 

Imagem 10 – Canteiro bem desenvolvido 

 

Fonte: Alunos, 2017. 
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Imagem 11 – Mudas de Pancs (plantas alimentícias não convencionais) 

 

Fonte: Alunos, 2017. 

 

Imagem 12 – Plantação de cebolinha 

 

Fonte: Alunos, 2017. 

 

 

Como última intervenção do ano de 2017, pensamos na criação de um pequeno e 

simples sistema de irrigação feito com garrafas PET. A ideia surgiu quando uma aluna 

perguntou quem iria regar as plantas durante o período de férias. Tal inquietude atingiu 
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também a professora, afinal, caso o período fosse de pouca chuva, boa parte do trabalho 

realizado durante todo o ano letivo acabaria sendo destruído. 

Com um pouco de pesquisa sobre o assunto, descobrimos que a irrigação com 

garrafa PET era bastante simples e resolveria o problema quanto às plantas não terem 

uma constante regagem. Na aula após as provas, que seria a semana de recuperação, 

usamos um tempo para a confecção do sistema de irrigação. A professora, sabendo do 

curto tempo que tinha até o fim das aulas, levou as garrafas para elaboração do trabalho 

ao invés de solicitar que os alunos levassem. 

Dividimos as garrafas, cerca de dose, entre os alunos, que, seguindo orientações, 

fizeram micro furinhos no material. Após esse procedimento, preparamos alguns 

buracos no solo e enterramos as garrafas. Com uma borracha, enchemos as garrafas, que 

ficaram com a rosca para cima e sem tampa, como observamos na figura 13, a fim de 

que toda vez que chovesse, fosse captada mais água. O objetivo desse tipo de sistema de 

irrigação é que a água vá passando da garrafa para o solo lentamente através dos 

pequenos furinhos, de modo que esse solo não fique seco, mas também não fique 

encharcado, já que em ambas as condições as plantas tendem a morrer. 

 

Imagens 13 - Sistema de irrigação com garrafa PET 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Depois de nossa última ação, a criação do sistema de irrigação, entramos no 

período de férias. Nosso temor era de que todo o trabalho fosse “perdido” nesse tempo 
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longe da escola, principalmente porque a mesma fica localizada numa comunidade 

cercada pelo tráfico e é constantemente invadida para uso da quadra. Na lateral do 

Colégio foi construída uma barraca de madeira, o que seria proibido, onde sempre 

ocorre churrasco, som alto e consumo de bebida alcoólica e, com isso, jogam lixo para 

dentro da área na qual construímos nossa horta. 

Felizmente, um funcionário da escola (um dos que ajudaram no preparo da terra) 

que mora nas redondezas propôs-se a ir até a mesma duas vezes por semana para 

recolher possíveis lixos jogados e reabastecer nossas garrafas irrigadoras. Tal parceria 

foi de fundamental importância para que conseguíssemos reiniciar o ano letivo com a 

horta intacta. 

No nosso retorno, deixamos o primeiro mês passar sem que nenhuma ação 

referente ao projeto fosse proposta. Usamos esse tempo para as adaptações normais de 

início de aulas escolares. A professora foi mantida com as turmas que participaram do 

projeto no ano anterior, as mesmas agora no 1° ano do ensino médio, além de estar no 

quadro de horário também dos alunos de 9° ano que acabavam de ingressar na escola. 

Como processo de avaliação do trabalho realizado e proposta de seguimento do 

mesmo e de seus objetivos, resolvemos utilizar um questionário com escala Likert nos 

1° anos do ensino médio e prosseguir com algumas aulas externas. Nos 9° anos do 

ensino fundamental, fizemos uma aula com a utilização das fotos de antes e depois da 

horta, explicitando o objetivo do trabalho. Propusemos que as novas turmas dessem 

continuidade ao projeto não sujando ou degradando a área tratada, bem como levando-

as eventualmente no espaço para adubagem com cascas de legumes coletadas na 

cozinha escolar e reabastecimento das garrafas irrigadoras. Além disso, continuamos 

utilizando a área para aulas diferenciadas, tratando de temas pertinentes dentro do 

conteúdo programático de geografia. 

As turmas utilizadas como grupo de controle foram as turmas 901 e 902 do ano de 

2017, devido à isso, não realizamos registros de ações praticadas com as turmas de 9° 

ano de 2018. 

O questionário com escala Likert foi aplicado apenas para os alunos que quiseram 

participar e continha seis perguntas que deveriam ser respondidas através de uma escala 

de 1 até 5, onde 1 significava bem pouco e 5 bastante. Adotamos a resposta em escala 

por considerar que nesse método temos uma medição mais precisa dos resultados 

alcançados, principalmente levando em consideração o fato do pouco hábito de escrita 

dos alunos, que faria com que perguntas de retorno discursivo fossem rasas em suas 
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respostas. Consideramos ainda que esse tipo de questionário aumenta as taxas de 

resposta, são mais fáceis das perguntas serem compreendidas e respondidas pelos 

entrevistados e facilita os dados de análise para a pesquisadora. 

Na avaliação dos resultados, tivemos a participação de cinquenta e um alunos 

respondendo ao questionário escalonado, ou seja, cerca de 73 % do contingente das 

turmas. Consideramos uma participação razoável para ter uma avaliação pertinente 

sobre o trabalho.  

O questionário apresentava as seguintes perguntas: A horta melhorou a aparência 

da escola?; Foi interessante participar do projeto de construção da horta?; Você 

considera geografia uma disciplina chata?; A escola, após o projeto, permanece com o 

problema de lixo no chão?; A manutenção da horta é importante?; Aulas práticas 

aumentam seu interesse pelas disciplinas?. Julgamos importante colocar perguntas que 

tragam opiniões contrárias para evitar influenciar os alunos em suas respostas, já que 

sabemos que perguntas dessa natureza podem ser tendenciosas. 

Para facilitar a leitura dos resultados, organizamos as respostas em gráficos 

modelo pizza, sendo um gráfico para cada pergunta supracitada, e colocamos as 

porcentagens de acordo com o número de marcações dentro dos valores estabelecidos 

pela escala (1 a 5). 

 

Gráfico 1 – Horta e a aparência escolar 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Em análise às respostas em escala Likert da pergunta “A horta melhorou a 

aparência da escola?”, tivemos como marcação 1 zero alunos, marcação 2 um aluno, 

marcação 3 quatro alunos, marcação 4 sete alunos e marcação 5 trinta e nove alunos.  

 

Gráfico 2 - Interesse dos alunos pelo projeto 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Como resultado do questionamento “Foi interessante participar do projeto de 

construção da horta?”, obtivemos como marcação 1 um aluno, marcação 2 dois alunos, 

marcação 3 dois alunos, marcação 4 dez alunos e marcação 5 trinta e seis alunos. 

 

Gráfico 3 - Interesse dos alunos pela disciplina geografia 
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Fonte: A autora, 2017. 

O resultado da indagação “Você considera a disciplina geografia chata?”, a 

marcação 1 apareceu em oito questionários, a marcação 2 em dezesseis questionários, a 

marcação 3 em doze questionários, a marcação 4 em oito questionários e a marcação 5 

em sete questionários. 

 

Gráfico 4 - Horta versus lixo pelo chão da escola 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Em resposta à pergunta “A escola, após o projeto, permanece com o problema de 

lixo no chão?”, obtivemos vinte e dois alunos com a marcação 1, dezoito alunos com a 

marcação 2, sete alunos com a marcação 3, três alunos com a marcação 4 e um aluno 

com a marcação 5. 

 

Gráfico 5 - Importância da manutenção da horta  
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Fonte: A autora, 2017. 

O questionamento “A manutenção da horta é importante?” gerou zero marcações 

1, três marcações 2, oito marcações 3, dezesseis marcações 4 e vinte e quatro marcações 

5. 

 

Gráfico 6 - Aulas práticas versus interesse pelas disciplinas 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Nossa última indagação gerou como resultado duas marcações 1, três marcações 

2, oito marcações 3, quinze marcações 4 e vinte e três marcações 5. 

Analisando de forma conjunta todos os gráficos gerados a partir das respostas aos 

questionamentos apresentados, avaliamos aqueles que expressam possíveis 

consequências positivas, como os de números 1, 2, 4, 5 e 6, nos quais as respostas 

evidenciam que tivemos sucesso com os objetivos iniciais do projeto. Em média, temos 

mais de 70% de respostas positivas quanto às indagações; que seriam as marcações 4 e 

5, no caso dos gráficos 1,2, 5 e 6, e 1 e 2, no que se refere ao gráfico 4. Tal resultado foi 

a reafirmação também de nossos pressupostos teóricos, o que trouxe grande satisfação. 

Para reiterar o processo de pesquisa-projeto, organizamos um resumo de todas as 

atividades pedagógicas aplicadas, através do quadro abaixo, no qual se encontram as 

atividades realizadas, bem como os meses de atuação, as metodologias e os objetivos 

relativos a cada atividade.  
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Quadro 1 – Cronograma de trabalho na escola 

Data 
Atividades 

Pedagógicas 
Metodologia Objetivo 

Junho/ 

2017 

Debate sobre 

sociedade de 

consumo e 

utilização do 

meio ambiente 

Apresentação das fotografias 

registradas pela professora do 

espaço escolar com lixo pelo chão 

Incentivar a 

reflexão sobre a 

responsabilidade 

humana pelo o meio 

do qual faz parte 

Junho/ 

2017 

Limpeza da área 

escolar alvo de 

lixo 

Aula externa com sacos plásticos 

e ancinhos para retirada de lixo do 

chão 

Conscientização da 

responsabilidade do 

aluno pelo espaço 

de convivência 

escolar; preparação 

do terreno para o 

plantio de mudas 

Julho/ 

2017 

Apresentação de 

documentário 

“Ecologia, meio 

ambiente e 

sustentabilidade” 

Em sala de aula, após a 

visualização do documentário, 

discutir sobre desmatamento, 

efeito estufa, reflorestamento e 

reciclagem 

Ajudar no processo 

de criticidade com 

relação ao uso da 

natureza pelo ser 

humano e incentivar 

a reciclagem de 

materiais 

Julho/ 

2017 

Reciclagem de 

pallet e 

embelazamento 

da entrada 

escolar 

No contra turno, para os alunos 

que quisessem, fazer a pintura de 

um pallet e vasinhos, nos quais 

deviam ser colocadas algumas 

plantas; o pallet seria pendurado 

na entrada interna da escola  

Prática do que vinha 

sendo trabalhado e 

estimulação do 

cuidado com a 

escola 

Agosto/ 

2017 

Aula 

interdisciplinar 

com o professor 

de biologia 

O professor Wilson explicar sobre 

a importância da horta, de 

sustentabilidade, ensinar processo 

de compostagem e plantação de 

mudas 

Preparar os alunos 

para o processo de 

plantio das mudas, 

salientando a 

importância da 

horta, para que a 

atividade fizesse 

sentido para os 

mesmos 

Agosto/ 

2017 

Plantação de 

mudas 

Com supervisão da professora, os 

alunos plantarem as mudas doadas 

em trincheiras abertas por 

funcionários da escola, com 

posterior regagem 

Estimular os alunos 

a mexerem na terra, 

nas plantas e na 

água, aproximando-

os do natural; 

estimular o 

pertencimento à 

escola 

Setembro/ 

2017 

Arrecadação de 

cascas de 

legumes  

Recolher, na cozinha da escola, 

cascas de legumes e distribuir pela 

horta para que servissem de adubo  

Manutenir nos 

alunos a motivação 

pelo projeto e o 

cuidado com a 

escola 
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Outubro/ 

2017 

Aula externa 

com uso da horta 

Apresentar o tema uso do solo aos 

alunos, discutindo escoamento 

versus infiltração comparando a 

parte cimentada da escola com a 

horta 

Estimular a 

curiosidade dos 

alunos utilizando 

uma aula externa 

diferenciada 

Novembro/ 

2017 

Colheita de 

alfaces 

Colheita de alfaces pelos alunos e 

utilização desses no preparo da 

comida da escola 

Ressaltar a 

importância dos 

alunos como 

atuantes no projeto 

e incentivar a 

prosseguir no 

mesmo 

Dezembro/ 

2017 

Construção de 

um processo de 

irrigação 

Fazer pequenos furos em garrafas 

PET e enterra-lás de forma 

espaçada pelo horta, encher as 

garrafas de água para que o solo 

seja molhado de forma lenta e 

constante 

Incentivar o cuidado 

com o espaço 

construído e 

manutenir a horta 

Fevereiro/ 

2018 

Aplicação de 

questionário 

avaliativo para 

os alunos 

Aplicação de questionário sobre a 

horta, com seis perguntas dirigidas 

para serem respondidas em escala 

Linkert (1 a 5)  

Avaliar se a horta 

cumpriu com os 

objetivos projetados 

no início do projeto 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do estudo-projeto foi perceptível o quanto a prática de uma horta 

participativa foi eficaz para a resolução de parte das inquietações que nos moveram a 

executar tal tarefa. Trabalhamos diferentes saberes geográficos de forma mais 

contundente e com muito mais atenção por parte de nossos alunos, já que demos sentido 

e forma ao que estava sendo trocado em termos de conteúdo, experiência e vivência. A 

possibilidade de aulas desenvolvidas em outros espaços também foi de grande valia 

para desenvolvimento do sentimento de pertença ao qual gostaríamos de chegar. 

A fundamentação teórica no que diz respeito à horta escolar foi de grande 

contribuição e estímulo para realização deste trabalho, visto que ao dar visibilidade e 

valorizar outras formas de produzir o espaço e a sociedade possibilitamos a renovação 

de saberes e um melhor entendimento da realidade social. 

Algumas mudanças acabaram ocorrendo com relação ao cronograma inicial, visto 

que os pais, alunos e funcionários, quando solicitados à levarem mudas de hortaliças ou 

gêneros alimentícios, levaram também mudas de gêneros não comestíveis. Fora isso, o 

ritmo da escola, dos estudantes e do tempo metereológico não é algo engessado, 

levando-nos a fazer ajustes.  

Não tivemos grandes dificuldades na realização do trabalho, já que a escola de 

atuação deu todo o aporte necessário. A maior parte do material utilizado foi de doação 

de alunos, responsáveis e funcionários do colégio, o que facilitou bastante o 

prosseguimento da ação. Como ponto negativo, tivemos a quantidade de alunos com os 

quais trabalhamos, pois a organização e atenção individual ficou prejudicada e a 

dispersão, em alguns casos, foi inevitável. 

Os objetivos gerais e específicos, em nosso entendimento, foram alcançados, visto 

que conseguimos realizar o plantio de mudas, desenvolver interesse pela disciplina 

geografia, resolver quase que completamente o problema do lixo jogado no chão, 

estimular o pertencimento e convivência entre alunos e melhorar a aparência da escola, 

não só no terreno trabalhado, mas em todo o espaço escolar. Reafirmamos o êxito ao 

experimentar a participação não só dos alunos, mas também de funcionários da escola e 

ao analisarmos os questionários aplicados em termos numéricos. 

É importante pontuar que o projeto fluiu de modo que, em primeiro lugar, os 

estudantes se aproximaram da terra, da natureza, saíram do habitual espaço concretado, 
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despertando sensações, desejos, curiosidade e estímulos, fato recorrente de discussão na 

geografia (relação ser humano x meio). Além disso, vimos uma possibilidade de melhor 

relação aluno x aluno e aluno x professor. 

Por fim, é inegável que alunos gostam de aprender e participar quando o 

aprendizado faz sentido, servindo como motivação para trabalhar a compreensão e 

resolver a problemática que foi apresentada. Fora isso, a elaboração de um projeto 

pedagógico que resgate os valores socioambientais acaba por propor outro modelo de 

vida, outra visão de mundo às futuras gerações, o que é de fundamental importância 

diante dos problemas ambientais que se revelam em nível planetário. 
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