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RESUMO 

 

A presente dissertação descreve e analisa o programa do Projeto Natureza & 

Criança: “aprendendo com animais e plantas”, desenvolvido pela Universidade de 

Taubaté, visando contribuir para o processo de ensino-aprendizagem na área de 

ciências para as crianças das séries iniciais do ensino fundamental e formação de 

estagiários de graduação das áreas de Biociências (Agronomia, Biologia e 

Pedagogia) que participaram do projeto. Utilizando-se da metodologia de natureza 

qualitativa do tipo exploratória, efetuaram-se entrevistas a partir da aplicação de 

questionários com as coordenadoras idealizadoras do projeto, como também com os 

estagiários bolsistas e voluntários que participaram do projeto nos anos de 2007 e 

2008. Os dados obtidos foram tratados e discutidos utilizando-se do método de 

Bardin. A análise das respostas dos questionários possibilitou uma discussão sobre 

as percepções dos sujeitos da pesquisa, sobre a conscientização das mesmas na 

temática ambiental. A pesquisa, demonstrou resultados satisfatórios com relação a 

efetividade das ações e atividades desenvolvidas pelo projeto, indicando que os 

temas e estratégias utilizados contribuíram para a construção de conhecimentos de 

educação ambiental e entomologia na formação dos graduandos e para os alunos 

do ensino fundamental 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Ensino Fundamental. Entomologia. Formação 
de estagiários. Ciências Ambientais 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research describes and analyses the program of “Projeto Natureza & Criança: 

aprendendo com animais e plantas” (Nature & Child Project: learning with animals 

and plants), developed by Universidade de Taubaté, aiming  contribute to the 

process of teaching and learning in the sciences fields for children from elementary 

School and to the formation of Biosciences (Agronomy, Biology and Pedagogy) 

undergraduation trainees that participated on the project. Using an exploratory 

qualitative nature methodology, interviews were made from the  application of 

questionnaires with the project coordinators, as well as scholars and voluntary 

trainees that participated on it in 2007 and 2008. The data obtained were treated and 

discussed from the Bardin’s method. The analysis of questionnaires answers enabled 

a discussion about the perceptions of research individuals, as well as awareness of 

environmental issues form them. The research demonstrates satisfactory results 

related to effectiveness of actions and activities developed by project, indicating that 

the used subjects and strategies contributed to the construction of knowledge on 

environmental education and entomology on the formation of undergraduation and 

Elementary school students. 

 

Keywords: Environmental Education. Elementary School. Entomology. Trainees 
Formation. Environmental Science 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A maneira como uma pessoa interpreta o mundo ao seu redor define as 

relações que ela poderá estabelecer com seu meio. Nessa perspectiva, então, 

quanto mais intensas forem durante a infância as experiências em relação à 

natureza ao seu redor, quando adultos, compreenderão os assuntos ligados ao meio 

ambiente e, por conseguinte mais propensos estarão para resolver os problemas 

relacionados com o uso dos recursos naturais e conservação ambiental (VAN DER 

BORN et al., 2001). 

 

A esse respeito, o ensino de Ciências desempenha um relevante papel 

quando assiste às crianças na reorganização do pensamento sobre os fenômenos 

naturais. Desse modo, proporcionar experimentos em relação às situações de 

aprendizagem em sala de aula deve desenvolver e ampliar o domínio das crianças 

voltado para suas interpretações acerca de determinados tipos de ideias, mesmo 

sabendo que essas crianças tendem a usar as compreensões anteriores na prática 

do dia a dia (DRIVER, 1985). 

 

Nesse contexto, as diretrizes contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) para o ciclo básico reconhecem haver uma curiosidade natural dos alunos 

para com os animais. Por isso, no Ensino Fundamental sugerem contato com a 

diversidade de espécies, relacionando-as com os seus hábitos no seu habitat, bem 

como recomendam a utilização de critérios científicos para realizar a classificação de 

animais, vegetais, etc. (BRASIL, 1999). 

 

Quando o educador Paulo Freire diz que “ensinar exige respeito aos saberes 

do educando” (1997, p. 30), ele alerta que o professor deve ter ciência de que o 

aluno, antes de se apropriar dos conteúdos curriculares formais, está impregnado 

pelos saberes construído pela prática comunitária. Convencido dessa verdade, o 

professor participaria da formação do aluno não causando uma ruptura desses 

saberes com os ditos científicos, mas, sim, superando suas diferenças e distâncias; 

agindo dessa forma, o professor agiria no sentido de aguçar a curiosidade do aluno, 
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a qual está associada ao senso comum, adquirido na vida, possibilitando o 

surgimento do senso crítico, isto é, da curiosidade epistemológica no educando 

(EUGÊNIO, 2012). 

 

Sempre procurando melhorar o ensino, e ao ministrar uma aula, é importante 

que o professor busque recursos simples e agradáveis que possam despertar 

interesse a seus alunos e dê ênfase ao assunto abordado em sala de aula, de modo 

a permitir que os conteúdos desenvolvidos sejam de fácil compreensão (CANDIDO 

et al., 2012). 

 

Nesse entendimento, o ensino formal em Ciências desempenha um 

importante papel no aporte dos conhecimentos (NASTRI; CAMPOS, 2004). Para 

tanto, livros, artigos de jornal e experimentos de campo promovem não só o 

aprendizado do aluno, como também a qualidade dos currículos escolares, dos 

livros-texto e de outros materiais instrucionais, juntamente com a formação dos 

professores. Essa dinâmica, no dizer de Malcom (2001), interage para moldar as 

informações que os alunos trazem de fora da escola, tais como exemplifica Duarte 

(2004) conhecimentos cotidianos (tácitos ou não) ou saberes prévios que adquiriram 

no dia a dia em contato com os adultos ou com os meios de comunicação (televisão, 

internet, etc.). 

 

E aqui, o testemunho de Sforni e Galuch: “É papel da escola usar como ponto 

de partida os conhecimentos prévios, com o claro objetivo de transformá-los, 

envolvendo-os em problematizações cujas resoluções exigem novos conhecimentos, 

por vezes mais complexos do que os iniciais. Procedimentos de ensino dessa 

natureza favorecem a articulação entre o conteúdo que faz parte do currículo escolar 

e o seu uso cotidiano. Possibilitam, ainda, a organização de um planejamento 

adequado às necessidades cognitivas dos alunos” (SFORNI; GALUCH, 2005, p. 7). 

 

Isso explica ser extremamente importante introduzir e desenvolver mais 

criatividade nas novas metodologias, modificando ou abandonando os modelos 

tradicionais e buscando novas alternativas (REIGOTA, 1998).  

 



 

 

17 

 

Ao agir dessa forma, a escolha dos conteúdos, ou seja, do quê ensinar, deve 

englobar temas conceituais, assim como assuntos que envolvam procedimentos e 

atividades, os quais têm extrema importância para a ocorrência de um aprendizado 

significativo (ZABALA, 1998); daí, por conseguinte, a necessidade de se fazer uso 

de ferramentas diferenciadas que auxiliem o educador e o aluno a associar e fixar 

melhor os conteúdos escolhidos e ministrados. 

 

Como se sabe no ensino de qualquer disciplina, os empregados recursos 

didáticos são essenciais. Jogos ou atividades em educação ambiental, de maneira 

geral, ajudam a aula a ficar mais dinâmica e interessante; facilita a transmissão e a 

aquisição de conhecimento (CANDIDO et al., 2012). Nastri e Campos (2004) 

afirmam que a elaboração de material didático que auxilie o professor no 

desenvolvimento de atividades extraclasses e, ao mesmo tempo, forneça 

informações complementares sobre os temas que podem ser explorados em 

ambientes, fora das salas de aula e são elementos importantes para os processos 

de mudanças nas práticas pedagógicas. Com efeito, essa prática ajuda a estimular o 

contato dos alunos com a natureza e, desse modo, promove o desenvolvimento de 

atitudes de respeito, admiração e de preservação. É válido lembrar que o potencial 

de ensino por meio de jogos que não se limita à infância, uma vez que esse 

potencial permanece presente em todas as fases da vida (EUGÊNIO, 2012).  

 

A esse respeito: “A experiência consiste primeiramente em relações ativas 

entre um ser humano e seu ambiente natural e social. Em alguns casos, a iniciativa 

parte do lado do ambiente; os esforços do ser humano sofrem certas frustrações e 

desvios. Em outros casos, o procedimento das coisas e pessoas do ambiente leva a 

desfecho favorável as tendências ativas do indivíduo, de modo que, afinal, aquilo 

que o indivíduo sofre ou sente são as consequências que tentou produzir. 

Exatamente na proporção em que se estabelecem conexões entre aquilo que 

sucede a uma pessoa e o que ela faz em resposta, e entre aquilo que a pessoa faz a 

seu meio e o modo por que esse meio lhe corresponde, adquirem significação dos 

atos e as coisas que se referem a essa pessoa” (DEWEY, 1959, p. 301). 
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Apesar da sua importância, é necessário, entretanto, descrever o significado 

das atividades lúdicas na educação, bem como estabelecer o “como” elas devem ser 

trabalhadas para não se tornarem enfadonhas no processo ensino-aprendizagem 

(EVANGELISTA; SOARES, 2011). 

 

A atividade lúdica é essencialmente humana e provém de uma atividade 

interessada, não voltada para o prazer apenas sensorial que proporciona 

(CHATEAU, 1987). Todavia, quando se fala em educação escolar, a experiência e a 

vivência são a questão central. Portanto, é na experiência, na vivência e na 

compreensão dessas relações entre o indivíduo e o meio, que os atos adquirem 

significado para as pessoas (MARTINS, 2007). 

  

Nesse cenário, pode-se encontrar a educação ambiental com suas diversas 

possibilidades, ela abre um estimulante espaço para repensar práticas sociais e o 

papel dos professores como mediadores e transmissores de um conhecimento 

necessário para que os alunos adquiram uma base adequada de compreensão 

essencial do meio ambiente global e local; em entendimento da interdependência 

dos problemas e suas soluções e ainda da importância da responsabilidade de cada 

um para construir uma sociedade ambientalmente sustentável e economicamente 

mais equitativa (JACOBI, 2003). 

 
 Mas, convém registrar este alerta: “A educação ambiental é uma atividade 

que não pode ser percebida como mero desenvolvimento de “brincadeiras” com 

crianças e promoção de eventos em datas comemorativas ao meio ambiente. Na 

verdade, as chamadas brincadeiras e os eventos são parte de um processo de 

construção de conhecimento que tem o objetivo de levar a uma mudança de atitude. 

O trabalho lúdico e reflexivo, dinâmico e respeita o saber anterior das pessoas 

envolvidas” (MEIRELLES; SANTOS, 2005, p. 35).  

 

O desenvolvimento de projetos que envolvam a educação ambiental voltada 

para a biodiversidade, tendo em vista mudanças nas práticas pedagógicas 

escolares, é também um meio de se trabalhar a construção da cidadania (NASTRI; 

CAMPOS, 2004). 
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A nossa sociedade está revelando que existe uma intensa convivência com 

muitos animais domésticos. Esse fato permite concluir que o estudo dos animais, na 

maioria das vezes, desperta um grande interesse da população (ALVES; 

BUSARELLO; GIANNOTTI, 2006).  

 

 Mas, não se trata de animais domésticos tidos como de estimação. Na 

realidade, os primeiros contatos com insetos já ocorrem na infância, sejam contatos 

diretos das crianças, sejam indiretos, que acontecem através de citação originária de 

pessoas da família. Se esse tipo de contato for carregado de conotação negativa, a 

criança, assimilando-a, formará uma imagem negativa dos insetos (LOPES, 2013). 

Esse conceito frequentemente perdura além de seu aprendizado formal, porque não 

apenas pelo fato de as crianças não possuírem oportunidades amplas de 

informação, mas também por serem educadas por professores de Ciências e 

Biologia que possuem, eles próprios, os mesmos conceitos e preconceitos (LOPES, 

2013). 

 

Especificamente quanto aos insetos, Gullan e Cranston (2008) dizem que o 

seu estudo é parte do conteúdo abordado em diferentes disciplinas presentes na 

matriz curricular dos ensinos Fundamental, Médio e Superior em diversos países. 

Além disso, é muito utilizado como modelo biológico em pesquisas científicas em 

diferentes áreas do conhecimento como evolução, ecologia, comportamento, 

anatomia, fisiologia, bioquímica e genética. E Wink et al. (2005) acrescentam que é 

um modelo considerado bom indicador dos níveis de impacto ambiental, devido ao 

seu alto nível de espécies e habitat, além da sua importância nos processos 

biológicos dos ecossistemas naturais. 

 

A Classe Insecta é um grupo extremamente abundante e diversificado - o 

maior entre os animais - tanto em diversidade de espécies, chegando a um número 

de 890.000 (com estimativas que alcançam mais de 1 milhão), quanto em 

abundância de indivíduos (LOPES, 2013). São animais invertebrados com 

exoesqueleto quitinoso, corpo dividido em três partes (cabeça, tórax e abdômen), 

três pares de pernas articuladas, olhos compostos e duas antenas (LEAL et al., 

2011). 
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Esse grupo ocupa quase todos os ambientes e participa de todos os 

processos ecológicos em ambientes terrestres (BORROR & DELONG, 1988; 

RUPPERT et al., 2005). Seu estudo, portanto, é essencial não somente para o 

mundo acadêmico, como também para a população leiga. 

 

A Classe Insecta pertence à área da entomologia. A entomologia é a ciência 

que estuda os insetos que contribuem de forma significativa para a diversidade das 

florestas tropicais; atuam em importantes processos como, por exemplo, predação, 

atividade herbívora, decomposição da matéria orgânica, além de serem fonte de 

alimento para outros organismos da cadeia alimentar. Isso faz com que se tornem 

essenciais para a manutenção do ambiente, fazendo parte de um delicado e 

importante equilíbrio biológico natural (GALLO et al., 2002). 

  

Às vezes a sociedade não tem consciência de que muitos insetos são 

extremamente valiosos para o homem, devido a suas atividades de polinização, ao 

fornecimento de diversos produtos como o mel, o própolis, a cera de abelha, entre 

outros, elementos de significativo valor comercial (COSTA NETO, 2000). 

 

Todos esses “argumentos” levam a acreditar que o Projeto Natureza & 

Criança, desenvolvido pela Universidade de Taubaté na cidade de Taubaté – SP 

posde atender às necessidades de aperfeiçoamento e formação de estagiários de 

áreas diferentes, tais como Agronomia, Biologia e Pedagogia. Contribuindo também 

para o processo ensino-aprendizagem e garantindo uma significativa participação 

dos estagiários, intensificando a prática e o contato com as crianças do ensino 

fundamental. 

  

A presente dissertação é dividida em seis partes, compreendendo, a primeira 

a introdução, a problematização, a hipótese e os objetivos. A segunda parte 

apresenta o percurso metodológico. A terceira a fundamentação teórica, sobre 

aspectos da educação ambiental, o lúdico e a interdisciplinaridade. A quarta parte 

relata a contextualização da pesquisa, com o histórico do projeto e as atividades 

desenvolvidas. A quinta são os resultados obtidos a partir dos questionários 

aplicados às coordenadoras e estagiários do projeto. A sexta parte consiste nas 



 

 

21 

 

considerações finais, onde são apresentados resumidamente os principais 

resultados obtidos, seguidos das referências utilizadas nessa dissertação. 

 

1.1 Problematização 

 

 Parte-se do princípio de que existem dificuldades a serem vencidas no ensino 

de entomologia e da experiência prática. Nesse sentido, como o projeto Natureza & 

Criança pode contribuir para o processo ensino-aprendizagem de ciências para as 

crianças das séries iniciais do ensino fundamental e formação de estagiários de 

graduação que participam da construção e execução do mesmo? De que maneira as 

oficinas pedagógicas e jogos lúdicos realizados podem favorecer a formação de 

cidadãos comprometidos com o meio ambiente e com o respeito com a natureza? 

 

1.2 Hipótese 

 

O projeto Natureza & Criança, constituído de uma forma lúdica, permite 

colaborar na construção do conhecimento na área de ciências voltado para os 

valores relacionados ao meio ambiente e ao respeito à natureza. Pode, então, 

promover a sensibilização para a temática ambiental tanto das crianças que 

participam do projeto, quanto dos estagiários da graduação em Biociências. 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

 Descrever o Projeto Natureza & Criança desenvolvido pela Universidade de 

Taubaté e analisar as práticas educativas lúdicas de educação ambiental realizadas 

pelas professoras coordenadoras, visando à construção de estagiários e alunos do 

ensino fundamental, com relação aos insetos e as plantas, além de suas interações 

com o meio ambiente. 
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Objetivos Específicos: 

• Conhecer como o Projeto Natureza & Criança articulou os conhecimentos 

específicos dos estagiários da Universidade, de maneira interdisciplinar, 

referentes aos cursos de Agronomia, Biologia e Pedagogia. 

• Investigar as concepções de educação ambiental dos estagiários das 

áreas de Agronomia, Biologia e Pedagogia, e identificar o seu 

envolvimento com as práticas desenvolvidas em nível interdisciplinar. 

• Investigar as percepções das coordenadoras e estagiários que 

participaram do desenvolvimento do Projeto Natureza & Criança, no que 

concerne à contribuição dos conteúdos e atividades das oficinas para o 

ensino/aprendizagem de alunos e estagiários. 
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2 O PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Para cumprir os objetivos propostos, realizou-se inicialmente uma busca na 

literatura relacionada com o tema e um levantamento da bibliografia relevante para 

constituir a base teórica, e complementar a pesquisa de campo proposta. 

 

O procedimento deste estudo exploratório encaminhou para o âmbito da 

pesquisa qualitativa, mediante estudo de caso. Entende-se como pressuposto que: 

“O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e 

latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, 

o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e 

competência científicas os significados patentes ou ocultos do seu objeto de 

pesquisa” (CHIZZOTTI, 2003). 

 

O estudo de caso, por sua vez, é uma estratégia de pesquisa bastante 

comum na atividade educacional. Nessa estratégia o caso é dado ao profissional do 

ensino para que reúna informações sobre um determinado evento, em fato ou um 

fenômeno social contemporâneo complexo, situado em seu contexto específico 

(CARVALHO, 2008). Conforme Chizzotti (2006), essa estratégia objetiva “[...] reunir 

os dados pertinentes ao objeto de estudo e, desse modo, alcançar um conhecimento 

mais amplo sobre esse objeto, dissipando as dúvidas, esclarecendo questões 

pertinentes e, sobretudo, instruindo ações posteriores” (p. 135). 

 

2.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

 Para os objetivos a que se propõe esta pesquisa, os sujeitos participantes da 

coleta de dados foram os estagiários de diferentes graduações - da Biologia e 

Agronomia - que participaram do projeto Natureza & Criança dentro do período do 

recorte temporal. Entre os sujeitos estão também às professoras Coordenadoras 

idealizadoras do projeto. Todos vinculados à Universidade de Taubaté. 
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2.1.1 As Coordenadoras 
 

 As professoras Coordenadoras da Universidade de Taubaté, uma do curso de 

Agronomia e a outra do curso de Biologia são as idealizadoras do Projeto Natureza 

& Criança, que juntas deram início à proposta e ideias do projeto e responderam a 

um questionário (Apêndice B) contendo questões abertas e fechadas. 

 

2.1.2 Os Estagiários 

 

 Os estagiários do Projeto Natureza & Criança foram separados em duas 

categorias, sendo uma dos estagiários bolsistas, que desenvolveram as atividades 

do projeto com as visitas nas escolas e foram os responsáveis no desenvolvimento 

das oficinas das estações do dia da Vivência do projeto; a outra dos estagiários 

voluntários que participaram apenas no dia da Vivência do projeto nas oficinas de 

jogos e brincadeiras, formando um grupo de alunos das graduações da Agronomia e 

Biologia, compondo quatro entrevistados. Foram quatro entrevistados da primeira 

categoria, além da pesquisadora desse trabalho por ter sido estagiária bolsista. Para 

cada categoria, foi enviado um questionário (Apêndice D e E) diferente, contendo 

questões abertas e fechadas, mas algumas das perguntas eram comuns a ambas. 

 

2.2 Recorte temporal 

 

O período escolhido englobou as atividades realizadas durante o período dos 

meses de fevereiro a outubro, desconsiderando o mês de julho, devido as férias 

escolares, dos anos de 2007 e 2008. No entanto, os dados referentes aos anos 

anteriores ao recorte temporal, não foram descartados, tendo em vista as muitas 

outras atividades já consolidadas que apresentaram resultados importantes. 
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2.3 Coleta de dados 
 

Após a aplicação e devolução dos questionários por parte dos sujeitos da 

pesquisa, iniciou-se a coleta dos dados e tratamento das respostas. 

 

Parasuraman (1991) infere que o questionário é uma técnica de investigação 

composta por perguntas apresentadas por escrito às pessoas, que tem por objetivo 

o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, etc. O 

tipo de pergunta que compõe um questionário pode ser aberta (o interrogado 

responde com suas próprias palavras), fechada (todas as possíveis respostas são 

prefixadas, em múltipla escolha) ou dupla (perguntas abertas e fechadas). 

 

Já Pádua (2004) observa que os questionários são instrumentos de pesquisa 

adequados à quantificação, porque são mais fáceis de codificar e tabular, 

propiciando comparações com outros dados relacionados com o tema pesquisado. 

 

Para Haguette (1997), a entrevista é um “processo de interação social entre 

duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado” (p. 66). Essas ferramentas são úteis 

para o desenvolvimento de uma pesquisa exploratória, que poderá esclarecer e 

modificar ideias. 

 

Por sua parte, os estudos exploratórios, de acordo com Triviños (1987), 

permitem ao pesquisador aumentar sua experiência em torno de determinado 

problema. O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites 

de uma realidade específica; busca desse modo, antecedentes, maior conhecimento 

para, em seguida, planejar uma pesquisa descrita ou de tipo experimental. 
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2.4 Análise dos dados 
 

A conclusão da pesquisa realizada com os sujeitos participantes do projeto foi 

obtida através da associação das respostas aos questionários com as ideias dos 

autores citados na fundamentação teórica.  

 

Os resultados foram agrupados em categorias, segundo o método de análise 

do conteúdo como propõe Bardin. Nesse método, o processo de categorização é 

geralmente utilizado como unidade de registro para estudar motivações de opiniões, 

de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc. (BARDIN, 2009). Ainda 

sobre outras opiniões do referido autor, essa análise de conteúdo leva em 

consideração as significações (conteúdo), onde se procura conhecer aquilo que está 

por trás das palavras sobre as quais se debruça; trata-se de uma busca das 

realidades através de mensagens, uma operação lógica, pela qual se admite uma 

proposição em virtude da sua ligação com outras proposições.  
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1 Políticas de Educação Ambiental  
 

 A cidade de Tbilisi, na Geórgia (parte da antiga URSS), foi sede da 

Conferência intergovernamental sobre Educação Ambiental, organizada pela 

UNESCO, no período de 14 a 26 de outubro de 1977. A partir desse importante 

evento, inicia-se um amplo processo em nível global orientado para criar as 

condições que despertem para uma nova consciência no sentido de destacar o valor 

da natureza, desse modo, reorientar a produção de conhecimento baseada nos 

métodos da interdisciplinaridade e nos princípios da complexidade que marca os 

recursos naturais. Esse campo educativo tem sido fertilizado por métodos 

transversais de ensino, fato que tem possibilitado realizar experiências concretas de 

educação ambiental de forma criativa e inovadora por diversos segmentos da 

população e em diversos níveis de formação (JACOBI, 2003).  

 

Outra conferência de real significado foi realizada em Tessalônica, na Grécia, 

em dezembro de 1997, também promovida pela UNESCO. Tratou-se da Conferência 

Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública 

para a Sustentabilidade. O documento gerado desse encontro chama a atenção 

para a necessidade de se articularem ações de educação ambiental baseadas nos 

conceitos de ética e sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, mobilização 

e participação além de práticas interdisciplinares (SORRENTINO, 1998) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (BRASIL, 

1998) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – descrevem a 

educação ambiental como um processo de formação e de informação, orientado 

para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais e de 

atividades que levem à participação das comunidades na preservação do equilíbrio 

ambiental. 
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Sorrentino (2005) registra alguns artigos da Lei n° 9.795, de abril de 1999, 

que criou a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), nos seguintes termos: 

incorporada à concepção de educação ambiental. Seu art. 1° a define como 

“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes e competências voltadas para 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

 

O art. 2° descreve “educação ambiental como um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal”. 

 

O art. 3° estabelece: “Como parte do processo educativo mais amplo, todos 

têm direito à educação ambiental”, Seu inciso IV diz que: “aos meios de 

comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação 

de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar a 

dimensão ambiental em sua programação”. 

 

O art. 4° enfatiza, entre seus princípios básicos, o enfoque humanista, 

holístico, democrático e participativo. Dessa forma, como que complementando, o 

art. 5° mostra, como um dos objetivos fundamentais, “o desenvolvimento de uma 

compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 

envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 

científicos, culturais e éticos”. 

 

No capítulo II, o art. 8°, registra: “as atividades vinculadas à Política Nacional 

de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na 

educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas”: 

I – capacitação de recursos humanos; 

II – desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; 

III – produção e divulgação de material educativo; 

IV – acompanhamento e avaliação. 
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Vinculado a essas linhas, o § 3°, que diz respeito às ações de estudo, 

pesquisas e experimentações, é voltado ao desenvolvimento de instrumentos e 

metodologias, visando à incorporação da dimensão ambiental.  

 

Vale destacar que a educação ambiental tem a tarefa de pensar e codificar os 

princípios básicos de uma civilização planetária, juntamente com as luzes da ciência, 

com os recursos da técnica e com as aspirações do espírito humano (PHILIPPI JR.; 

PELICIONI; COIMBRA, 2000). 

 

A implementação da política ambiental, tem-se dado por intermédio de duas 

pastas ministeriais e por meio de instrumentos de regulação específicos. De um 

lado, é implementada pela via do Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA) (BRASIL, 2005), atinente tanto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

quanto ao Ministério da Educação (MEC); de outro, por intermédio de ações 

específicas do próprio MEC, como a edição, para o Ensino Fundamental, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997a, 1997b, 1998a, 1998b) e 

do Programa Parâmetros em Ação (BRASIL, 2001) e, por fim, da Proposta de 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2007a; 

BRASIL, 2012). 

 

As orientações curriculares para o Ensino Fundamental são estabelecidas a 

partir dos PCNs. O grande desafio para o professor é possibilitar ao aluno 

desenvolver as habilidades necessárias para compreender o papel do ser humano 

na natureza. Para atingir esse objetivo, é preciso que o aluno aprenda que a vida no 

planeta é um sistema organizado e integrado, em constante interação com o 

ambiente físico-químico. A partir dai possibilitar ao aluno entender que ele é um 

organismo como todos os demais na natureza; está por isso sujeito às mesmas leis 

do universo, devendo reconhecer que a ação humana é capaz de gerar 

desequilíbrios ambientais, em vias de modificar ativamente o processo evolutivo e 

alterar a biodiversidade e sua relação com os outros (BRASIL, 2006). 

 

 Nessa perspectiva, poderá articular se com diferentes componentes 

curriculares, sendo considerado, assim, como tema transversal, e desenvolvida 
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como uma prática educativa integrada, contínua e permanente, como preceitua o 

Plano Nacional de Educação. É por isso que, a educação ambiental vem assumindo 

cada vez mais importância no Ensino Fundamental, pois deve associar com 

profundidade os assuntos das Ciências de forma interdisciplinar. (BRASIL, 2001). 

 

A teoria nem sempre é harmônica com a prática, o ambiente escolar exige 

muito mais do que ditar leis e exigência de cumprimento, como exemplo, a 

Resolução estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental n° 2, de 15 de junho de 2012, a serem observadas pelos sistemas de 

ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior, no art. 1° 

orientando a implementação do determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 

9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), com os objetivos de, “sistematizar os 

preceitos definidos na citada Lei, bem como os avanços que ocorreram na área para 

que contribuam com a formação humana de sujeitos concretos que vivem em 

determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições 

físicas, emocionais, intelectuais, culturais; estimular a reflexão crítica e propositiva 

da inserção da Educação Ambiental na formulação, execução e avaliação dos 

projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino, para que a 

concepção de Educação Ambiental, como integrante do currículo, supere a mera 

distribuição do tema pelos demais componentes; orientar os cursos de formação de 

docentes para a Educação Básica; e, orientar os sistemas educativos dos diferentes 

entes federados”. 

 

Em continuidade o art. 2°, trata que a Educação Ambiental “é uma dimensão 

da educação, é atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao 

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com 

os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a 

finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental”. 

 

O art. 3° dita que a educação ambiental “visa à construção de conhecimentos, 

ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a 
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comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio 

ambiente natural e construído”.  

 

O art. 4° apresenta a educação ambiental como “construída com 

responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si 

e com a natureza”.  

 

O art. 5° estabelece que a educação ambiental “não é atividade neutra, pois 

envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na 

prática educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimensões política 

e pedagógica”. 

 

O art. 6°estabelece que a educação ambiental “deve adotar uma abordagem 

que considere a interface entre a natureza, o sociocultural, a produção, o trabalho, o 

consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda 

muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino”. 

 

A propósito da legislação ambiental, Sauvé (2005) afirma que para além de 

uma abordagem cívica legalista de direitos e deveres, trata-se de uma 

responsabilidade de ser, de saber e de agir, o que implica compromisso, lucidez, 

autenticidade, solicitude e coragem. 

 

Constata-se a importância da educação ambiental pelas lições de Lopes, 

Bispo e Carvalho (2009) ao afirmarem que ela constrói o conhecimento que desperta 

para uma percepção coerente do que se passa no nosso planeta; a informação é um 

instrumento modificador da consciência do homem e de seu grupo que tem de vir da 

base da aprendizagem formal do indivíduo como o ensino fundamental ou até 

mesmo dentro de casa. 

 

Jacobi (2003) comenta que o espaço ocupado pela educação não formal, com 

suas características próprias, é um excelente meio para desenvolver certas 

habilidades na condução do controle ambiental. Nesse sentido, diz o autor, ela 

apresenta diversas modalidades, como, por exemplo, a Educação para a Gestão 
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Ambiental dos Recursos Naturais, que tem desempenhado um papel importante na 

sensibilização da sociedade brasileira, levando-a a se envolver com as questões 

ambientais. 

 

Segundo Reigota (1998), a educação ambiental aponta para propostas 

pedagógicas centradas na conscientização, mudança de comportamento, 

desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos 

educandos. Pádua e Tabanez (1998), por sua vez, dizem que a educação ambiental 

propicia o aumento de conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de 

habilidades, condições básicas para estimular maior integração e harmonia dos 

indivíduos com o meio ambiente. 

 

 As interações com o meio ambiente acontecem desde muito cedo, o ser 

humano tem contato direto a partir dos primeiros instantes de vida, mas o 

entendimento da importância das relações ambientais vai ocorrer dependendo do 

ambiente social em que ele se encontrar. A vivência com pessoas preocupadas com 

os diversos assuntos que englobam a natureza e suas dinâmicas vão auxiliar na 

construção de indivíduos mais perceptivos e interessados ao meio ambiente. 

 

 As leis que tangem a educação ambiental desperta olhares atentos aos 

acontecimentos mundiais causados pela população humana e o desgaste de 

recursos naturais. A implantação de novas ideias e ações dentro do ambiente 

escolar visa à construção de cidadãos conhecedores da natureza e de sua 

preservação.  

 

As crianças que estão nas primeiras séries do ensino fundamental, estão em 

processo de constantes descobertas e a curiosidade, nesse aspecto facilita a 

abordagem sobre a interface do ser humano e a natureza. Nesse contexto aplicando 

diferentes situações, que sejam significativas para a criança, promovendo então 

mudanças de atitudes e favorecendo a formação de defensores da natureza.  
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3.2 A experimentação no processo educativo 
 

Para os autores Taylor e Vlastos (1983), o ambiente escolar, a vibrante 

interação de crianças, professores, currículo, ambiente, família e comunidade, é um 

microcosmo do universo, em que o espaço físico delimita o mundo e, o sistema 

escolar e sua organização revelam a sociedade, as pessoas envolvidas na 

experiência de aprendizado que formam a população. 

 

Para o desenvolvimento infantil, a importância do ambiente e a preferência da 

criança pelo contato com a natureza é uma justificativa para se trabalhar com os 

primeiros anos da educação fundamental, como afirma ELALI (2003), uma vez que é 

em um espaço físico – natural ou não - que a criança estabelece a relação com o 

mundo e com as pessoas (LIMA, 1989). 

 

Quanto a isso, a escola é um espaço importante para o processo de ensino-

aprendizagem, de convivência e crescimento, onde se adquirem valores vitais 

fundamentais. É um lugar privilegiado para desenvolver programas de promoção e 

educação em saúde e de educação ambiental, de amplo alcance e repercussão, já 

que exerce uma grande influência sobre as crianças e adolescentes nas etapas 

formativas mais importantes de suas vidas (PELICIONI, 2014). 

 

São nas fases pré-escolar e escolar que as crianças constroem as bases de 

seu comportamento e conhecimento, o senso de responsabilidade e a capacidade 

de observar, pensar e agir (PELICIONI, 2014). Vinculado a essas fases, a criança 

cria suas próprias definições e conceitos sobre o mundo que a cerca e, cabe aos 

educadores identificar esses pontos e tomar medidas para garantir que o 

pensamento errôneo não acompanhe a jornada acadêmica e nem fora da escola.  

 

Cada escola é uma combinação particular de elementos físicos, culturais, 

emocionais e sociais que lhe outorgam um caráter especial e que definem o 

processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido, determinando a qualidade da 

educação que se pretende (PELICIONI; TORRES, 1999).  
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Assim sendo, a apropriação de conhecimento por parte do aluno poderá ser 

mais eficaz em ambientes e com aprendizagem que permitam que a cognição se 

estruture em conexão íntima com a ação e percepção, tornando, por assim dizer, 

uma aprendizagem mais situada (ANDERSON, 2003). 

  

Dessa forma, a educação que vem da experiência promove o crescimento do 

indivíduo e a aproximação ao ideal da educação, concebido “como a expansão das 

aptidões do indivíduo em um desenvolvimento progressivo orientado para fins 

sociais” (MARTINS, 2007). 

 

As crianças aprendem melhor partindo de experiências concretas, uma vez 

que necessitam descobrir a concretude do mundo e dar sentido a ele. Tais 

experiências podem ser feitas a partir do uso de jogos e brincadeiras, facilitando a 

melhor internalização da realidade que cerca o mundo infantil (MELO, 2004). 

 

 A estruturação das ações educacionais voltadas para a educação ambiental 

podem deixar o ambiente da sala de aula e procurar novas áreas de estudo, seja 

dentro do espaço escolar, ou fora dos muros da escola. Promovendo um contato 

mais direto da criança com a natureza, permitindo que participem de experiências 

significativas e consigam entender os processos científicos de maneira mais clara. 

 

 A autora Driver (1985) em seus estudos, afirma que é preciso 

proporcionar experimentos em relação às situações de aprendizagem que ocorrem 

em sala de aula, para ampliar o domínio das crianças no sentido das suas 

interpretações acerca de determinados tipos de ideias, mesmo sabendo que elas 

tendem a usar as compreensões anteriores na prática do dia a dia. Algumas 

estratégias podem ser usadas para melhorar o ensino via adaptação às ideias 

prévias dos estudantes: a escolha dos conceitos para ensinar, a escolha das 

experiências de ensino e a apresentação dos efeitos das atividades propostas. 

 

Entretanto, Martins (2007), alega que o grande problema da educação 

consiste não na falta de experiências nas salas, mas, principalmente, no caráter e na 

qualidade das experiências. 
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A criatividade é um grande aliado na formatação de experiências, as 

ferramentas que possibilitam a estruturação são inúmeras e, os próprios recursos 

naturais são colaboradores para que ocorra a conexão da prática com o 

aprendizado. Os educadores dessa forma podem elaborar atividades de qualidade, 

mas de baixo custo, em que as crianças participem das confecções necessárias e 

tornem essa vivência muito mais significativa para suas vidas. 

 

Marandino, Selles e Ferreira (2009) apontam que a riqueza de uma atividade 

experimental reside mais na possibilidade de gerar questionamentos nos alunos do 

que desenvolver habilidades técnicas específicas.  

 

Assim, o educador deve instigar o aluno a discutir e argumentar, elaborar 

hipóteses, relacionar ao seu cotidiano o conteúdo estudado, para que a 

experimentação contribua na construção do seu conhecimento. 

 

 

3.2.1 Educação ambiental no ensino formal e não for mal 

  

 Entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e 

à organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente 

(CARVALHO, 2008). 

 

 A abrangência dessas características permite deduzir que a educação 

ambiental deve ser concebida e entendida como um projeto de vida, uma vez que a 

vida se insere no meio ambiente e nele se desenvolve. Nesse sentido, um projeto 

educacional, quer formal, quer não formal, voltado para a proteção ambiental deve 

significar uma educação para a vida. Nesse pensamento, Gratão (1991) alerta, 

entretanto, que a educação ambiental não deve ser entendida como uma disciplina 

dos currículos semelhante às existentes na grade curricular; porém, é um 

conhecimento que precisa ser construído no espaço de uma estratégia inter, multi e 
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transdisciplinar e inserida no mundo do cotidiano onde, necessariamente, 

encontramos os caminhos da construção da cidadania. 

 

Bonotto et al. (2002) enfatiza que, em educação ambiental pensar em valores 

é pensar numa proposta educativa ampliada, que considere o desenvolvimento 

emocional, social e cognitivo de um indivíduo em sua relação consigo mesmo, com a 

natureza frente à sociedade. 

 

Diante dessa realidade, deve-se dizer, portanto, que a educação ambiental, 

engloba uma mudança de mentalidade em relação à qualidade de vida (PIMENTEL; 

SANTOS; BARROS, 2002). Nesse sentido, entende-se o meio ambiente não 

somente como um meio para satisfazer às necessidades humanas, mas 

principalmente porque condiciona a própria sobrevivência de todos os seres vivos 

(GADOTTI, 1993; CANIATO, 1993). 

 

 Uma questão apresentada por Martins (2007) destaca uma situação comum 

até hoje na prática escolar: o ensino realizado por meio da transmissão de 

informações e da simples memorização de conteúdos. Diz essa autora que a escola 

tem administrado, quase sempre, o resultado do processo de aprendizagem advinda 

da memorização, de situações que vão sendo impostas; a escola não leva em 

consideração as condições da aprendizagem, o significado do que está 

ensinando/aprendendo. Desse modo, administra sem perceber qual deve ser a real 

finalidade do que está sendo ensinado. 

 

É de suma importância ter ferramentas para que, dentro de um processo de 

ensino-aprendizagem, se tenham maneiras que possibilitam transmitir algum 

significado para o alcance de objetivos propostos, relacionados com conceitos, a 

serem ensinados. No caso de temas ambientais, por exemplo, discutir assuntos 

relacionados com a diversidade biológica e ecossistema (SOUZA et al., 2012). 

 

Portanto, como destacam Philippi Jr., Pelicioni e Coimbra (2000), a educação 

ambiental não deve limitar-se ao ensino ou a defesa da ecologia. Ela é integrar um 

processo que inclui a apreciação crítica da questão ambiental sob a perspectiva 



 

 

37 

 

histórica, antropológica, econômica, social, cultural, política. Isto exige, portanto, 

uma abordagem interdisciplinar. 

 

Essa é a função da escola, como enfatiza Dewey: 

 

“As escolas são, com efeito, um meio importante de transmissão para 
formar a mentalidade dos imaturos, mas, comparadas a outros 
agentes, não passam de um meio relativamente superficial, porque 
somente quando nos capacitamos das necessidades de modos de 
ensinar mais fundamentais e eficazes é que podemos ficar certos de 
dar ao ensino escolar seu verdadeiro lugar” (DEWEY, 1959, p.4). 

 

É a escola que deve tornar a aprendizagem significativa para o aprendiz. E 

uma das suas responsabilidades cabe ao educador, uma vez que compete a ele 

criar as condições necessárias para que ocorra o processo de aprendizagem 

(MARTINS, 2007). Em sala de aula cabe ao professor perceber que os alunos são 

pessoas diferentes, que possuem histórias diferentes e momentos diferentes de 

aprendizagem.  

 

Esses são alguns atributos que contribuem as condições básicas do processo 

de aprender. 

 

A educação que vem da experiência - adquirida em historias e momentos 

diferentes – proporciona o aumento da capacidade de direção e regulação das 

experiências vividas diariamente, possibilitando o desenvolvimento individual e de 

todo o grupo (DEWEY, 1959). 

  

 No dizer de Soares et al. (2014): 

 

[...] os métodos de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos 
partem de uma relação direta com a experiência do aluno, 
confrontada com o saber trazido de fora, isto é, pega-se o 
saber artificial (depositado a partir de fora) ou mesmo o 
espontâneo. Vale dizer: vai-se da ação à compreensão e da 
compreensão à ação, até a síntese, o que não é outra coisa 
senão a unidade entre a teoria e a prática. 
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Em termos de relação aluno-professor, convém ressaltar, como preconizam 

os PCNs, que ambos devem ser participativos do processo. O conhecimento, então, 

não é outra coisa senão o resultado de trocas entre o meio (natural, social, cultural) 

e o sujeito (o aluno), tendo o professor como mediador (BRASIL, 1998a, p.39).  

 

Neste contexto, o lúdico no processo educativo pode ser utilizado como 

promotor da aprendizagem, nas práticas escolares, facilitando a aproximação dos 

alunos com o conhecimento (SOARES et al., 2014). 

 

Nesse sentido, ensinar a partir de atividades lúdicas, nas palavras de Negrine 

(1994), precisa ser um ato planejado e consciente; seu uso vem contribuir para uma 

melhoria na aprendizagem do aluno. Rizzo Pinto (1997) afirma que não há 

aprendizagem sem atividade intelectual e sem prazer. A motivação mediante o 

processo lúdico melhora a conduta e leva a autoestima do aluno, possibilitando que 

o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma efetiva. Além de, facilitar a 

aprendizagem, promove o desenvolvimento pessoal, social e cultural; também 

colabora para uma boa saúde mental, facilita os processos de socialização, 

comunicação, expressão e construção do conhecimento (SANTOS; BOCCARDO; 

RAZERA, 2009).  

 

 

3.3 O lúdico na educação ambiental 
 

Quando se propõe um trabalho com valores no âmbito da educação 

ambiental, não há limitação na oferta de informações; espera que se vá além, 

buscando lidar com diferentes visões de mundo, sentimentos e emoções, não 

apenas com os alunos, mas também com os professores, em relação ao meio 

ambiente do lugar em que eles vivem e os recursos usados para sobrevivência 

(BONOTTO et al., 2002). 

 

Assim, conforme Mendes (2010) há algum tempo, ocorreu uma procura de 

alternativas didáticas que pudessem superar as dificuldades encontradas no 
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processo de ensino e de aprendizagem de ciências. Esse fato fez com que alguns 

estudiosos da área da educação buscassem uma dinâmica relação de ensino na 

qual a realidade se constituísse no elemento gerador do conhecimento ensinado e 

aprendido em sala de aula. Para esse autor, o desafio lançado ao ensino consiste 

em viabilizar a construção de um conhecimento útil para que a sociedade 

compreenda a sua realidade a ser transformada. 

 

Nesse contexto, para Soares (2010), a utilização de ferramentas criativas 

para o ensino de ciências torna-se imperiosa no sentido de buscar uma metodologia 

capaz de atrair o aluno, de modo que ele compreenda os diversos conhecimentos a 

serem adquiridos de maneira lúdica. Para tal, compreender o mundo do estudante, o 

ensino de ciências precisa se debruçar sobre esse mundo e encontrar elementos 

conectivos entre o interesse dos alunos, a proposta curricular e a prática pedagógica 

(LIMA; TEIXEIRA, 2007). Segundo Luz e Oliveira (2008), a utilização de ferramentas 

alternativas contribui para sensibilizar os alunos de que o conhecimento pode ser 

gerado ou obtido a partir de diferentes fontes, além de estimular o interesse e a 

curiosidade dos estudantes.  

 

No dizer de Elali (2003) e Pelicioni (2014): 

 
“A ação da educação tem como base envolver atitudes e 
comportamentos que, repetindo-se e transformando-se no dia a 
dia, poderão vir a consolidar-se como prática socialmente 
aceita”. 

 

 

Aguiar (2003) ensina que o desenvolvimento da inteligência e da criatividade 

dá-se à medida que se organiza o real para compreendê-lo e sobre ele atuar, sendo 

que cada aluno tem um grau determinado de operação motora, verbal e mental. 

Desse modo, seu desenvolvimento é alcançado, construindo a sua visão da 

organização do mundo. E Pelicioni (2014) acrescenta ser preciso enfatizar os 

enfoques de ensino que se baseiam na participação dos estudantes como sujeitos 

ativos da sua aprendizagem, requisito imprescindível para a construção de 

conhecimentos. 
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O campo do aprendizado pela abordagem lúdica significa que o aprender 

fazendo pode vir do uso de brinquedos ou brincadeiras e, assim, desenvolver a 

linguagem, o senso de companheirismo e a criatividade, além de trabalhar a 

imaginação, confiança, autoestima, autocontrole e cooperação (MELO 2004). 

 

 

3.3.1 O lúdico: aprender brincando 

 

O lúdico, como registrado em páginas anteriores, pode ser utilizado como 

promotor da aprendizagem nas práticas escolares, facilitando a aproximação dos 

alunos com o conhecimento a ser adquirido. No entanto, para uma aproximação 

efetiva, devem ter sempre claros os objetivos que se pretende atingir com a 

atividade lúdica a ser utilizada. Além disso, deve-se respeitar o nível de 

desenvolvimento em que o aluno se encontra e o tempo de duração da atividade. É 

preciso ainda que a intervenção do professor deva ocorrer no momento certo, de 

modo a estimular os alunos a uma reflexão para que a estruturação do 

conhecimento se concretize (CHAGURI, 2006). 

  

 Por oportuno, não custa lembrar que: 

 

“O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, 
o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para 
uma boa saúde mental” (SANTOS; BOCCARDO; RAZERA, 
2002). 

 

A pedagogia do lúdico é um meio de estimular a participação dos alunos. 

Todavia Folmer et al. (2009), ressalvam que a participação do sujeito no processo de 

construção do conhecimento se faz importante à medida que o lúdico induz a 

mudanças de atitude e aumenta a motivação e o interesse pelo tema em estudo. 

Assim, sem dúvida, o ensino passa a se apresentar como significativo e menos 

exaustivo; o discente constrói seu conhecimento e brinca ao mesmo tempo.  
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São, pois, pertinentes às palavras de Souza (1993) ao afirmar que a utilização 

de atividades lúdicas e jogos para os primeiros anos do ensino fundamental são 

importantes para que os próprios alunos elaborem conceitos em vez de 

simplesmente repeti-los mecanicamente, ignorando o significado do que lhe foi 

transmitido. 

 

Por evidente, não é preciso mostrar à criança o quanto a brincadeira e os 

jogos são divertidos. O importante é mostrar-lhe que participar deles é uma forma de 

ajudar o desenvolvimento e a descoberta dela como sujeito dentro de suas 

singularidades, auxiliando-a na compreensão ao redor. As brincadeiras ajudam a 

criança a ser mais alegre, comunicativa, extrovertida; criança que cultiva o bom 

humor, que defende seus pontos de vista e busca aceitação no grupo lúdico (MELO, 

2004). 

 

Vincular brincadeiras e jogos as temáticas ambientais de forma lúdica, 

possibilita a criança entender de uma forma divertida conceitos e nomenclaturas que 

se fossem trabalhadas dentro da sala de aula apenas como teoria, não teria 

significado real para suas vidas. 

 

Brougere (1998) considera o que caracteriza o jogo é menos o que se busca 

e mais o como se brinca e o estado de espírito com que se brinca. Isso leva a dar 

uma importância à noção de interpretação ao considerar uma atividade como lúdica. 

 

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos; permite ao professor ampliar seu 

conhecimento em técnicas ativas de ensino e desenvolver capacidades pessoais e 

profissionais: São importantes para estimular nos alunos a faculdade de se 

comunicar e de se expressar, mostrando-lhes uma maneira lúdica, prazerosa e 

participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior 

apropriação dos conhecimentos envolvidos (FOLLMANN; DATTEIN; UHMANN, 

2013). 
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Para Piaget (1976) e Vygotsky (2007), os jogos são atividades lúdicas que 

fazem parte do universo da criança, intimamente relacionados ao desenvolvimento 

mental da infância. É válido lembrar que o potencial de ensino dos jogos não se 

limita à infância, uma vez que este permanece presente em todas as fases da vida 

(EUGÊNIO, 2012). Segundo Kishimoto (1994), os jogos, além de auxiliarem 

positivamente a formação cognitiva, são também importantes para o 

desenvolvimento social e moral dos indivíduos.  

 

Junqueira (2014) ensina que o desenvolvimento infantil se encontra 

particularmente vinculado ao brincar, uma vez que esse desenvolvimento deve ser 

conduzido como linguagem própria da criança; através dele lhe será possível o 

acesso à cultura e a sua assimilação. O brincar se apresenta como fundamental 

tanto para o desenvolvimento cognitivo e motor da criança, quanto para sua 

socialização; sendo inclusive um importante instrumento de intervenção em saúde 

durante a infância.  

 

O brincar é visto como um mecanismo psicológico que garante ao sujeito 

manter uma certa distância em relação ao real, fiel. Na concepção de Freud, que vê 

no brincar o modelo do princípio de prazer oposto ao princípio de realidade, em que, 

o brincar se torna o arquétipo de toda atividade cultural que, como a arte, não se 

limita a uma relação simples com o real (BROUGERE, 1998). 

 

As práticas artísticas se mostram muito presentes e eficientes entre 

brincadeiras e jogos, capazes de promover a imaginação, criatividade e a 

participação de forma voluntária dos envolvidos. Esse poder de se expressar com a 

arte proporciona diferentes percepções às crianças e de maneira significativa, que 

acopladas às ideias ambientais das atividades, por exemplo, podem resultar em 

diferentes leituras e sentimentos para cada indivíduo. 

 

Cada vez mais a arte e a educação ambiental caminham juntas para 

proporcionar a conscientização e mudanças de ideias sobre a natureza. Os 

benefícios desse diálogo podem ser trabalhados em diferentes temáticas, e são 
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capazes de se vincular a jogos e brincadeiras direcionadas a crianças, no ambiente 

formal ou não formal.   

 

Por fim, os jogos, as brincadeiras, a arte e as experiências constituem-se 

como bons modelos de material pedagógico para motivar o processo de ensino e 

aprendizagem e as etapas posteriores mais complexas do desenvolvimento 

cognitivo das crianças e dos jovens. 

 

 

3.4  Um olhar na interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade é o diálogo entre diferentes disciplinas, com o propósito 

de promover uma interação entre aluno, professor e cotidiano.  

 
Para Coimbra (2002) interdisciplinar é a característica que se atribui a um 

tema, objeto ou abordagem para cuja exposição ou concretização se tenha duas ou 

mais disciplinas que, intencionalmente, estabelecem nexos e vínculos entre si; 

resultando à busca de um entendimento comum e o envolvimento direto dos 

interlocutores, embora cada disciplina conserve sua metodologia própria e se 

mantenha dentro dos limites do próprio campo, o essencial consiste em produzir 

uma ação comum, mantendo cada participante o que lhe é próprio.  

 

A interdisciplinaridade, no campo da Ciência, busca “reencontrar a identidade 

do saber na multiplicidade de conhecimento”, afirmam as autoras Rizzi e Anjos 

(2009). Seu objetivo é superar a “visão restrita” do mundo e compreender a 

complexidade do homem e da realidade (LÜCK, 1994). 

 

As implicações e contribuições da interdisciplinaridade na Ciência e na 

Educação são temas correntes nos mais diversos fóruns de discussões. Cada vez 

mais a temática sobre meio ambiente e educação ambiental são tratadas de forma 

interdisciplinar. 
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Para Assunção (1995), a interdisciplinaridade deve resultar na orientação e 

rearticulação de diversas disciplinas e experiências educativas, que tenham como 

objetivo facilitar a percepção integrada do meio ambiente, tornando possível uma 

ação racional, capaz de atender às necessidades impostas pela sociedade. 

 

O pensar e o agir interdisciplinar se apoiam no princípio de que nenhuma 

fonte de conhecimento é em si mesma completa e que, pelo diálogo com outras 

formas de conhecimento, de maneira a se interpenetrarem, surgem novos 

desdobramentos na compreensão da realidade e sua representação (LÜCK, 1994). 

 

Com relação ao presente estudo, a proposta é considerar a 

interdisciplinaridade e as práticas lúdicas como uma abordagem de temas na área 

de ciências e meio ambiente. As atividades desenvolvidas no projeto descrito nessa 

pesquisa foram trabalhadas de forma lúdica com crianças do ensino fundamental, 

articuladas a práticas de ciências e educação ambiental, onde seus executores da 

área de Biociências, de forma interdisciplinar favoreceram o ensino-aprendizagem e 

conscientização para os assuntos de insetos e plantas. 
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4 O CONTEXTO DA PESQUISA 
 

4.1 Histórico do Projeto Natureza & Criança 

 

Em meados do ano 2002, em visita técnica à Universidade de Nebraska nos 

Estados Unidos, a professora do curso de Agronomia (idealizadora do projeto N&C) 

Adriana Mascarette Labinas, em meio aos compromissos da graduação e pós-

graduação de que participava presencialmente, foi convidada a participar de um dia 

de atividades na escola localizada dentro do Zoológico Municipal da cidade de 

Lincoln (capital de Nebraska). Participaram desse evento o público interessado da 

cidade e os familiares das crianças que estudavam na escola. As atividades 

desenvolvidas eram dos próprios alunos da escola sob a orientação dos professores 

da universidade. As tarefas se iniciavam às sete da manhã e só acabavam quando o 

último visitante saia do local e/ou no horário do fechamento do zoológico. 

 

Entre todas as ações desenvolvidas, a atividade com insetos era uma das 

mais concorridas. No entanto, por uma questão de precaução natural, havia uma 

limitação em relação aos insetos. Na realidade a estação do inverno se aproximava 

e, com ele, vinha a dificuldade de se encontrar as melhores espécies indicadas para 

cada interação na natureza. Na tentativa de minimizar esse problema, alguns insetos 

eram criados ou mantidos em ambiente artificial de laboratório. 

 

No Brasil, o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté, 

sob a responsabilidade da professora Adriana, está equipado com um laboratório de 

entomologia agrícola. Paralelamente às suas funções, o laboratório e seu entorno 

sempre recebeu um número muito grande de pedido de visitas, especialmente 

alunos das séries iniciantes do ensino fundamental. Eles se interessavam 

especialmente pela coleção das borboletas, pelo terrário de formigas e por outros 

insetos em geral. 
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Taubaté é o décimo município mais populoso do interior do Estado de São 

Paulo. Está localizado a 130 km da Capital. A sua população, calculada segundo 

estimativa do IBGE em 2014, é de 299.423 habitantes, sendo, dessa forma, o 23º 

mais populoso município do Estado. 

 

 

Figura 1 - Foto da imagem de satélite da cidade de Taubaté, SP. 
      Fonte: Google Earth (Ano 2014). 

 

É o segundo maior polo industrial e comercial de sua mesorregião, abrigando 

empresas como Volkswagen, Ford, LG, Alstom, Usiminas, Cameron, entre outras, 

além de abrigar o Comando de Aviação do Exército. Conhecida por ser a terra natal 

do escritor Monteiro Lobato, foi titulada em 2011 como a "Capital Nacional da 

Literatura Infantil". 
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Figura 2 - Foto da estátua de Monteiro Lobato e Emília, em uma das  
           entradas da cidade de Taubaté, SP. 
           Foto: Mauricio M. Macedo (ano 2010). 

 

No município encontram-se 101 escolas municipais, 28 escolas particulares e 

uma universidade pública municipal, a Universidade de Taubaté.  

 

Diante da atração despertada pelo laboratório da universidade, nasceu o 

desejo de suprir a carência percebida no ensino de ciências. Com efeito, tanto 

alunos quanto professores desconheciam o tema “inseto” e a relação que estes 

mantêm com a natureza, com o homem e as plantas. Dessa forma, surgiu a ideia de 

elaborar um projeto voltado para as crianças dos primeiros anos do ensino 

fundamental para que elas tivessem a oportunidade de vivenciar e experimentar os 

conteúdos de ciências a partir do lúdico, junto com a presença física dos insetos. 

 

Antes de formalizar a proposta de projeto, entretanto, foi necessário buscar 

parcerias para a sua realização. Nesse momento, duas professoras da Universidade 



 

 

48 

 

de Taubaté prontamente se interessaram pela oportunidade: a professora Elisa 

Takao Aoyama, então docente do Departamento de Biologia (responsável pela 

disciplina de Morfologia Vegetal e Botânica) e a professora Ana Maria de Mendes 

Correa Calil, docente do Departamento de Pedagogia (responsável pelo Ensino de 

Ciências). 

 

A visão interdisciplinar das professoras interessadas foi de suma importância 

para que se colocasse em prática as ideias e as atividades do projeto, uma vez que 

todas alinharam os assuntos de biologia com as práticas pedagógicas e as 

ferramentas agronômicas. 

 

A proposta inicial só poderia ser viabilizada mediante o seu registro como 

atividade de extensão, na categoria de projeto na Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade de Taubaté em 2005. 

 

O nome do projeto surgiu com o objetivo de aproximar e unir as crianças aos 

fenômenos da natureza, o que resultou em Projeto “Natureza & Criança: aprendendo 

com animais e plantas". 

 

Já a logomarca – comumente chamado “logo”, do Projeto nasceu da sugestão 

de um aluno da Agronomia; o formato em espiral passava a ideia de continuidade, 

considerando que a proposta inicial era que o projeto tivesse um ciclo de sete anos. 

Para cada ano, foi escolhida uma cor, todas elas pertencentes ao arco-íris, como 

mostra a Figura 3. 

 

Vale salientar que devido à sua importante relevância e excelentes resultados 

junto às crianças e participantes, até a conclusão dessa dissertação o projeto 

continuava em vigor. 

  



 

 

49 

 

 

Figura 3 - Esquemas do logo do projeto e as cores dos respectivos anos. 
      Fonte: Banco de imagens do Projeto Natureza & Criança. 

 

Obedecendo a um cronograma estabelecido no projeto, deu-se inicio ao 

trabalho que, ao final de um ano, traria o primeiro ciclo de atividades, nos moldes 

como hoje é conhecido. 

 

Um elemento que merecia uma atenção especial foi a busca de uma escola 

interessada em participar de um projeto desse tipo. Para surpresa das idealizadoras, 

o projeto foi oferecido para diversas escolas, e todas elas aceitaram participar. O 

presente trabalho não revela nome de nenhuma delas, por não ser necessário, uma 

vez que não fazem parte dos sujeitos de pesquisa. Entretanto, vale ressaltar que, 

para cada ano de atividade, duas escolas da cidade de Taubaté eram escolhidas; 

uma escola da rede municipal e uma da rede particular. 
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No início do ano de 2006, com o parecer positivo da Pró-Reitoria de Extensão 

da Universidade de Taubaté o Projeto pôde ser desenvolvido. E assim, no mesmo 

ano, as atividades foram desenvolvidas com as crianças dos primeiros anos das 

séries do ensino fundamental das escolas previamente selecionadas para iniciar o 

projeto. 

 

4.2 Atividades realizadas pelo Projeto “Natureza & Criança” 
 

O Projeto Natureza & Criança foi dividido em dois momentos: No primeiro 

momento, foram as atividades desenvolvidas dentro da sala de aula e o segundo 

será tratado no tópico 4.2.2. 

 

4.2.1 Atividades desenvolvidas dentro da sala de au la 
  

As escolas participantes receberam, ao longo do ano, sete visitas feitas pelos 

estagiários bolsistas com uma das professoras coordenadoras. Essas visitas 

ocorreram pelo menos uma vez por mês, distribuídas entre os meses de fevereiro a 

outubro, dispensando o mês de julho por decorrência das férias escolares. 

 

As turmas participantes das escolas - alunos do terceiro ano do ensino 

fundamental - acompanharam a uma aula programada de quarenta minutos, 

apresentada pelos estagiários bolsistas do projeto sob a orientação da professora 

responsável da turma e a professora coordenadora. 

 

As sete visitas foram compostas de um plano de aula e uma atividade prática 

feita na sala de aula. Em cada visita, o nome do projeto foi reapresentado, e uma 

recapitulação da visita anterior realizada, em seguida, um determinado assunto foi 

abordado acerca de insetos e plantas e as interações entre ambos, esquematizados 

da seguinte forma: 
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Visita 1 – Apresentação 

 

Apresentação dos estagiários, da professora coordenadora e do Projeto 

Natureza & Criança, explicando às crianças a respeito das futuras visitas. 

 

Visita 2 – Morfologia de insetos 

  

O objetivo da aula foi apresentar a forma do corpo dos insetos, para tal 

explicação, foi levada para sala de aula uma caixa entomológica contendo diferentes 

exemplares de insetos mortos, anatomicamente fincados por alfinetes 

entomológicos, - parte da coleção do laboratório de entomologia da Faculdade de 

Agronomia - favorecendo o entendimento das informações transmitidas. Como 

atividade final, as crianças recebiam uma figura de um gafanhoto em folha de papel 

A4 para colorir. 

 

Visita 3 – Mosquito da dengue 

  

O objetivo da aula foi explicar a morfologia do grupo das moscas e mosquitos 

e explicar o ciclo de vida do mosquito da dengue, como ocorre a contaminação do 

vírus e as medidas de precaução necessárias para evitar a disseminação da doença. 

Um ponto importante dessa aula foi mostrar para as crianças que os insetos 

possuem uma função dentro do equilíbrio ecológico e que a ação do homem ora 

pode favorecer, ora pode interferir nesse equilíbrio. Ao final da aula, as crianças 

receberam folhetos contendo precauções a serem tomadas contra o mosquito da 

dengue para levarem para suas respectivas casas. 
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Visita 4 – Morfologia de aparelhos bucais dos inset os 

  

Essa aula objetivou a apresentação dos diferentes tipos de aparelho bucal, 

qual inseto o possui e o seu tipo de alimento. Utilizou-se painéis com desenhos dos 

insetos - borboletas, abelhas, pernilongos, moscas e formigas - com seus 

respectivos aparelhos bucais. Além dos painéis, foi levada outra caixa entomológica 

para a escola, dessa vez, diferenciando os tipos de aparelho bucal a partir dos 

insetos montados. 

 

Visita 5 – Polinização e morfologia de plantas 

 

 O propósito da aula foi mostrar primeiramente a morfologia de uma planta. 

Em seguida, partiu-se para a explicação acerca da polinização e da importância dos 

insetos para esse fenômeno. Para explicar que, de uma flor fecundada, se origina 

um fruto, as crianças observaram a explicação com o auxílio de um objeto feito de 

pano, no qual de um lado era a flor e do outro o fruto, e as crianças receberam 

diferentes vegetais. Ao final da aula, as crianças participaram da brincadeira 

chamada “Horta Viva”, em que elas brincaram como se fossem os agentes 

polinizadores; o resultado de seu trabalho foi o fruto. 

 

      

Figura 4 - Foto do esquema do objeto de pano que esquematiza o processo que de  
          uma flor fecundada se tem o surgimento de um fruto. 
          Fonte: Foto de Gabriela Dávila Ribeiro (ano 2014). 
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Visita 6 – Diferenças entre borboleta e mariposa 

 

 O escopo dessa aula estava em mostrar as principais diferenças morfológicas 

e dos hábitos entre as borboletas e as mariposas. Usou-se uma caixa entomológica 

com borboletas e mariposas para que as crianças pudessem ver as diferenças 

visivelmente. A segunda etapa da aula foi explicar a metamorfose sofrida por esses 

insetos. Como atividade, as crianças receberam um caça-palavras para que 

procurassem os nomes das fases da metamorfose. 

 

 

          Figura 5 - Foto das caixas entomológicas de borboletas e mariposas. 
                 Fonte: Foto de Gabriela Dávila Ribeiro (ano 2014). 

 

Visita 7 – Insetos de hábitos sociais 

 

 A finalidade da aula foi mostrar duas ordens entomológicas: a ordem 

Himenoptera, ordem que compõe abelhas e formigas, e a ordem Isoptera, dos 

cupins, insetos que vivem em grupos, denominados insetos sociais. Apresentou-se 

para as crianças as principais informações sobre os grupos, além dos hábitos 

exercidos, como ocorre a comunicação e a importância ecológica desses insetos. 

Nesse dia, foi levado para sala de aula um mini-formigueiro artificial, criado em 

laboratório dentro de potes transparentes para que fosse fácil a observação desses 

seres. 
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Figura 6 - Foto do formigueiro artificial. Cada pote é ligado ao outro por pedaços de  
      mangueira. 

                  Fonte: Foto de Gabriela Dávila Ribeiro (ano 2008). 

 

Depois das sete visitas realizadas durante o ano, as crianças foram levadas 

para o Departamento da Agronomia da Universidade de Taubaté para o dia da 

vivência no campus. 

 

 4.2.2 Estações do dia de Vivência no Campus 

 

No dia da vivência no campus, as crianças partiram de suas respectivas 

escolas com suas professoras em um ônibus cedido pela Prefeitura de Taubaté - por 

autorização expedida pela Secretaria Municipal de Educação - em direção ao 

campus da Agronomia da universidade, cuja área de lazer e espaço aberto são 

amplos e favorecem as atividades extra muros escolares.  

 

As crianças foram divididas em grupos de, aproximadamente, quinze 

integrantes. Cada grupo se dirigiu à tenda de uma estação. As atividades 

desenvolvidas em cada estação ocorreram ao mesmo tempo, durante quinze 
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minutos. Quando todas as estações estavam completas, ouviu-se um suave apito 

indicativo do início das atividades. 

 

As estações compunham um total de sete; seis montadas em tendas abertas 

ao ar livre e uma dentro de uma sala de aula. As crianças passaram por todas as 

seis estações montadas nas tendas de forma aleatória, sem sequência predisposta, 

e todos os grupos terminavam na estação do Origami.  

 

As estações que compuseram o projeto Natureza & Criança foram: 

Borboletário; Comunicação entre insetos; Plantas Insetívoras; Olimpíadas entre 

insetos; Polinização; Restaurante dos insetos; Origami. Descritas a seguir: 

 

Estação - Borboletário 

 

Objetivo 

Conhecer sobre a ordem Lepidoptera (borboletas e mariposas) e seu ciclo de 

vida, além de aspectos morfológicos que diferenciam as borboletas das mariposas. 

 

Desenvolvimento 

Para as crianças entenderem o processo da metamorfose sofrido pelas 

borboletas e mariposas, foram usadas bexigas cheias de ar até a metade; dentro 

delas, bala de goma com formato de tubinho. 

 

Uma borboleta depositou seus vários ovos em um lugar seguro. Depois de 

certo tempo, do interior desses ovos eclodiram lagartas bem pequenininhas. É nesse 

momento que se estourou a bexiga e se mostrou o tubinho de bala de goma. 

 

Essas lagartinhas começaram a comer folhas, mastigaram e foram crescendo; 

nesse momento, foram colocadas nas mãos das crianças para que elas pudessem 

ver de perto como é uma lagarta. Como demonstra a seguir a Figura 7. 
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Figura 7 - Foto de uma criança segurando uma das lagartas viva na mão na estação  
      do Borboletário. 

                             Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2008). 

 

As lagartas continuaram comendo e crescendo até atingirem certo tamanho. 

Depois desse período, elas formaram um casulo; para isso, mostrou-se uma placa 

de Petri contendo diferentes casulos tanto de borboleta como de mariposas. De 

dentro desse casulo eclodiu uma borboleta ou mariposa já formada. Nesse momento 

mostrou-se para as crianças uma placa média contendo espécimes de borboletas e 

mariposas da coleção entomológica. 
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Figura 8 - Apresentação da placa com exemplares de borboletas e mariposas. 
                          Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2007). 

 

Com o uso da placa em que estavam os exemplares, as diferenças 

morfológicas foram apresentadas para as crianças; dentre elas, a mariposa repousa 

a asa sobre o corpo; a borboleta, não. As borboletas têm hábito diurno e cores 

variadas; já as mariposas são de hábito noturno e costumam ser pardacentas. 

 

Após a explicação, as crianças foram separadas em dois grupos para a 

montagem de um desenho de borboleta a partir de peças de um quebra-cabeça feito 

com placas de madeira e Etil Vinil Acetado, borracha não tóxicas (EVA) espalhadas 

e embaralhadas. O objetivo foi montar o desenho da borboleta; venceu o grupo que 

conseguiu montar o quebra-cabeça em menos tempo. 
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Figura 9 - Montagem do quebra-cabeça em forma de borboleta na estação do  
                    Borboletário. 
                    Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2007). 

 

A bexiga serviu para uso lúdico: entender que, de dentro do ovo, eclode uma 

minúscula lagarta que se alimenta e cresce. 

 

A utilização de insetos de verdade nessa estação foi para mostrar à criança 

que, com cuidado, pode-se ter contato com eles. Nesta estação, usou-se uma 

espécie de Lepidoptera criada em laboratório e desprovida de qualquer estrutura 

urticante, ou que provoque algum tipo de irritabilidade para a maior parte das 

pessoas. 

 

Estação - Comunicação entre insetos 

 

Objetivo 

Apresentar a forma de comunicação entre os insetos, uma vez que eles não 

ouvem do modo que ouvimos, não falam como falamos e não enxergam como 

enxergamos. 
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Desenvolvimento 

Foram criadas imitações de três formigueiros com diversas formiguinhas feitas 

de pano representando as operárias de um ninho de tamanho uniforme e três delas 

maiores representando as rainhas dos formigueiros. 

 

Na região do abdômen das formigas acrescentou-se uma parcela de essência 

alimentícia aleatoriamente. Porém, cada formiga-rainha recebeu uma essência 

diferente da outra e foi colocada junto a um dos formigueiros e todas as outras 

formigas espalhadas ao redor, também de forma aleatória. 

 

Ao chegarem à estação, as crianças foram divididas por igual em três grupos; 

cada grupo ficou responsável por um formigueiro. As crianças foram direcionadas 

para a brincadeira da estação, que funcionou da seguinte forma: cheirando a região 

do abdômen da rainha do formigueiro de seu grupo, as crianças tiveram que 

identificar entre as outras formigas espalhadas quais delas tem a mesma essência 

que a rainha e agrupá-las junto ao formigueiro.  

 

Figura 10 - Crianças em busca das formigas com as essências diferenciadas na  
         estação da Comunicação dos insetos. 

                                Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2008). 
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Figura 11 - Crianças levando as formigas com a mesma essência até o formigueiro  
        correto da formiga-rainha. 

                    Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2008). 

 

Venceu a prova o grupo que conseguiu agrupar todas as formigas 

corretamente ao formigueiro certo. Após a atividade, foi explicado como ocorre a 

comunicação entre os insetos, com ênfase nas formigas. 

 

Os insetos liberam um composto químico volátil no ambiente através de 

glândulas exócrinas, o chamado feromônio ou, - ainda que erroneamente, - o 

“cheiro” das formigas do mesmo formigueiro. Pelo feromônio, as formigas são 

capazes de localizar alimento, marcar trilhas, identificar o sexo oposto, etc.  

 

Quando as crianças separaram corretamente as formigas com a mesma 

essência da rainha correspondente, elas compreenderam o mecanismo de 

comunicação. 
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Estação - Plantas Insetívoras 

 

Objetivo 

Mostrar que a maior parte das plantas ditas carnívoras é, na verdade, 

insetívora. De modo que as crianças puderam entender que essas relações são 

organizadas em cadeias e teias alimentares, onde todos os seres vivos estão 

agrupados. 

 

Desenvolvimento 

Montou-se pequenas réplicas de moscas com bexigas cheias de farinha de 

trigo; as asas feitas de cartolina. O corpo da mosca, moldado em cabeça, tórax e 

abdômen com duas amarrações, utilizando fio de nylon, sustentado na ponta de uma 

vara de pesca. 

 

Com copos descartáveis de 700 ml e outros materiais, foram montadas as 

réplicas dos vasos das plantas insetívoras conhecidas como Nepenthes SP.  

 

As crianças separadas em filas brincaram de pescaria. O objetivo foi colocar a 

mosca presa na vara de bambu dentro dos jarros das imitações de plantas 

insetívoras. 

 

Depois que todas as crianças tiveram a oportunidade de brincar, elas 

direcionaram-se ao local onde se encontravam os vasos com as diversas espécies 

de plantas insetívoras in vivo e ouviram as explicações sobre seu funcionamento. 
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Figura 12 - Vasos com as plantas insetívoras in vivo. 
        Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2008). 

 

Mesmo que os insetos possuam diversos tipos de estratégias para sua 

sobrevivência, eles também sofrem com parasitas e predadores. Algumas plantas 

complementam o seu fornecimento de nutrientes com a captura de pequenos 

organismos, principalmente os insetos, o que as tornam plantas insetívoras. 

 

Estação - Olimpíadas entre insetos 

 

Objetivo 

O objetivo dessa estação foi mostrar que um inseto pode carregar um peso 

várias vezes maior que o seu próprio peso, ou pular a uma altura várias vezes maior 

que o seu tamanho. Por serem organismos invertebrados, pequenos e 

aparentemente frágeis, representam um grupo de animais consideravelmente hábeis 

em termos de atributos físicos.  
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Desenvolvimento 

Foram feitas duas perguntas para as crianças: Quantos deles são capazes de 

pular várias vezes sua própria altura ou carregar nos ombros várias vezes seu 

próprio peso? Como as respostas foram negativas, os monitores responderam que 

os seres humanos não conseguem, mas os insetos, sim. 

 

Em uma placa de madeira, foram feitas divisórias como se fossem raias de 

corrida e besouros foram postos na linha de partida. As crianças escolheram para 

qual besouro cada uma delas queria torcer. Inicialmente, a pista de corrida estava 

apoiada numa superfície plana, mas, nas vezes seguintes, a superfície foi se 

inclinando fazendo com que os besouros fizessem mais força para vencer a 

inclinação.  

 

Figura 13 - Placa de madeira usada na corrida de insetos na estação  
        das olimpíadas. 
        Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2008). 

 

Quase todos os insetos conseguiram vencer a inclinação, porém, nem todos 

conseguiram no menor tempo. Foi a estação mais barulhenta de todas, pois nela as 

crianças podiam gritar e torcer pelo seu inseto preferido na corrida. 

 

Os insetos utilizados nessa estação foram aqueles que saíram do seu habitat 

natural e invadiram casas e outros estabelecimentos atraídos pela iluminação 
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pública noturna das cidades. Via de regra, dificilmente, um inseto deste grupo 

específico sobreviveria estando sem condições de retornar voluntariamente ao 

habitat de origem. Como o tempo de duração desta estação foi curto, após a 

brincadeira, os insetos foram devolvidos aos campos forrageiros afastados das 

cidades. 

 

Estação - Polinização 

 

Objetivo 

A partir da brincadeira proposta, o objetivo foi que as crianças pudessem 

entender como ocorrem o processo de polinização e a interação inseto-planta. 

 

Desenvolvimento 

Com arcos de fio de cabelo e cartolina preta, foram feitas réplicas de antenas 

de um grupo de insetos conhecido como Himenoptera - insetos que apresentam 

antenas geniculadas e que ocorrem em abelhas, vespas e mamangavas (espécies 

especialistas na transferência de pólens entre flores devido a suas características 

morfológicas). De posse dos arcos enfeitados com antenas, as crianças brincam 

como se fossem elas mesmas as abelhas operárias em busca de pólen. Com baldes 

como réplicas de flores, foram alinhados a uma distância de um grupo de bolinhas 

de plástico espalhadas aleatoriamente; algumas bolinhas foram marcadas com a 

letra P, indicando um grão de pólen. 

 

A atividade se iniciou separando as crianças por igual em dois grupos e, em 

fileira, cada uma deveria correr até as bolas espalhadas pelo chão e identificar quais 

são os pólens. Cada criança teve direito a pegar um pólen por vez e levar até onde 

está o balde representando a flor. A tarefa foi cumprida pela fileira que pegar todos 

os pólens em menor tempo e preencher a flor com as bolinhas de pólen. 
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Figura 14 - Desenvolvimento da atividade da estação de polinização. 
       Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2008). 

 

Feito isso, o monitor da estação ergueu os vasos repletos de grãos de pólen e 

mostrou o que a natureza providencia após a polinização, isto é, os frutos que se 

desenvolveram a partir da transferência dos pólens de flor em flor feita pelos insetos. 

 

Estação - Restaurante dos insetos 

 

Objetivo 

Conhecer os diferentes aparelhos bucais dos insetos, sua morfologia e 

aspectos alimentares. 

 

Desenvolvimento 

As crianças foram divididas por igual em três grupos. Cada grupo recebeu um 

objeto, dito como o seu aparelho bucal, podendo ser um canudinho para o grupo A, 

um garfinho de plástico para o grupo B, e uma colher de plástico para o grupo C. 

Ainda nesta divisão, cada grupo recebeu um copinho descartável com um alimento 

diferente do outro: o grupo A recebeu o copinho com mel, o grupo B recebeu o 

copinho com suco, e o grupo C recebeu o copinho com pedaços de pão. 
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Figura 15 - Distribuição dos copos descartáveis com mel do grupo A. 
             Fonte: Foto de Gabriela Dávila Ribeiro (ano 2008). 

 

Figura 16 - Distribuição dos copos descartáveis com suco do grupo B. 
            Fonte: Foto de Gabriela Dávila Ribeiro (ano 2008). 
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Figura 17 - Distribuição dos copos descartáveis com pedaços de pão do grupo C. 
         Fonte: Foto de Gabriela Dávila Ribeiro (ano 2008). 

 
Depois dessa distribuição, as crianças foram instruídas para tentar comer o 

que lhes foi dado. Como é grande a dificuldade para comer a tarefa não foi realizada 

com êxito, o diálogo explicativo logo se iniciou. 

 

Os insetos foram separados em diferentes ordens. Essa divisão foi feita por 

diferentes aspectos; uma delas foi a morfologia do aparelho bucal. O alimento dado 

às crianças com o auxílio dos objetos para se alimentarem foi dado erroneamente de 

propósito nessa atividade. 
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Figura 18 - Crianças experimentando os alimentos com os objetos erroneamente  
         na estação do Restaurante dos insetos. 
         Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2007). 

 

Após essa breve explicação, as crianças receberam a informação de que 

poderiam trocar seus alimentos, conforme o potinho que pode ser ingerido com o 

auxílio do aparelho bucal que cada uma tem. A regra que prevaleceu foi: não 

poderia trocar o aparelho bucal, apenas o alimento. Nessa troca, elas foram capazes 

de reconhecer o que comer, ou seja, tomar o suco com o canudo, comer a 

bisnaguinha em pedaços com garfo descartável e comer o mel com a colher 

descartável. 

 

O jogo serviu para explicar que os insetos se alimentam daquilo que se 

alimentam não porque possam escolher, mas devido ao seu aparelho bucal. O garfo 

descartável representou o aparelho bucal mastigador, a exemplo dos insetos, 

gafanhotos e besouros. 

 

A colher descartável representou o aparelho bucal sugador maxilar, 

denominado espirotromba, a exemplo dos insetos, borboletas e mariposas. Nesse 

momento, foi mostrada a língua de sogra como representação mais próxima da 
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espirotromba, por se desenrolar para a captura de alimentos pastosos (néctar). O 

canudo representa o aparelho bucal picador sugador, como os insetos, percevejos e 

pernilongos.  

 

As diferenças desses aspectos morfológicos de aparelho bucal mostraram os 

diferentes sinais possíveis de ataque, quer nos alimentos, quer em plantas ou 

animais (o homem). 

 

Nessa brincadeira não se esperava que a criança decorasse o nome dos 

aparelhos bucais, mas que ela soubesse que existe um nome técnico para a 

denominação e que entendesse que a picada de um inseto é um ato intencional e, 

sim, a consequência da necessidade de sua alimentação com o aparelho bucal que 

ele possui. 

 

Estação - Origami 

 

Objetivo 

Mostrar a prática de habilidades motoras e reforço das características 

morfológicas de um inseto (as partes que o compõem). 

 

Desenvolvimento 

Única estação montada dentro de sala de aula, por requerer mesa de apoio 

para a elaboração dos origamis. 
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Figura 19 - Sala de aula montada para a oficina de origami. 
        Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2007). 

 

Por ser a última estação em que as crianças passaram, nela foi feita uma 

retomada acerca da morfologia de um inseto: cabeça, tórax e abdômen, três pares 

de pernas e dois pares de asas. 

 

As crianças acompanharam, passo a passo, as sequências de dobraduras 

para fazerem uma cigarra de origami. Depois de pronta, a cigarra foi colada na 

revista didática de apoio ao projeto que foi anteriormente entregue aos alunos. 
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Figura 20 - Cigarra de origami sendo colada no local indicado na revista de apoio. 
         Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2007). 

 

 
Figura 21 – Foto das Coordenadoras e estagiários do projeto no ano de 2007. 

         Fonte: Foto de Elisa Mitusko Aoyama (ano 2007). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os Resultados obtidos por meio da análise dos questionários 

formulados com perguntas abertas e fechadas refletem a opinião e percepções das 

coordenadoras idealizadoras do Projeto, bem como dos estagiários voluntários e 

bolsistas, participantes da pesquisa. 

 

 

5.1 Análises das respostas 

 

 5.1.1 Respostas das Coordenadoras 

 

Questão 1 : Quais as dificuldades encontradas para a implantação do 

Projeto? 

 

Quando questionada sobre as dificuldades encontradas para a implantação 

do projeto Natureza & Criança, a Coordenadora 1 respondeu que a maior dificuldade 

enfrentada foi com relação ao ponto de intersecção das atividades propostas (com 

base no conhecimento específico das áreas) com a prática pedagógica do Ensino 

Fundamental I. 

Por sua vez, a Coordenadora 2, respondeu que para ela a principal 

dificuldade encontrada foi a adequação dos assuntos para a faixa etária do público 

alvo, já que isto definiria as demais etapas, como os conteúdos das intervenções e a 

confecção da revistinha. E que, também, houve a dificuldade em se avaliar o quanto 

realmente o projeto contribuiu para a formação das crianças. 

 

Questão 2 : O Projeto Natureza & Criança é um recurso lúdico para o ensino 

de ciência?   

 

As coordenadoras consideravam o Projeto como um recurso lúdico para o 

ensino de ciências. Uma delas argumentou que o Projeto foi construído para ser 
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uma ferramenta lúdica, desde o principio, e essa preocupação norteava todas as 

ações realizadas por ele.  

 

Questão 3 : Quem desenvolve os roteiros e os conteúdos das visitas 

mediadas nas escolas? 

 

Ambas disseram que os roteiros foram desenvolvidos por todos os 

participantes do projeto (equipe pedagógica, coordenação e estagiários bolsistas).  

O fato das coordenadoras do projeto terem incluído a equipe pedagógica e os 

estagiários bolsistas na elaboração dos roteiros e conteúdos das visitas mediadas 

nas escolas, demonstrou a preocupação no envolvimento de todos, visando um 

maior comprometimento com o projeto. 

 

Questão 4 : Os diferentes roteiros que são oferecidos são pautados em que 

temática pré-estabelecida? 

 

As coordenadoras referiam que as temáticas ligadas aos ideais do projeto, 

foram utilizadas para a formação dos roteiros que poderiam variar na forma mas não 

nos conteúdo.  

 

Questão 5 : Como os alunos das graduações são motivados e escolhidos 

para serem estagiários do Projeto? 

 

As responsáveis pelo projeto responderam que o fato que contribuiu para 

motivar os alunos a participarem como voluntários no projeto, foi, principalmente, a 

possibilidade de testarem seus conhecimentos específicos com o público alvo do 

Projeto; entretanto, para a participação dos alunos que pretendiam serem bolsistas 

foi, sem dúvida alguma, a bolsa PIBEX (Programa de Bolsas de Extensão da 

Universidade de Taubaté). Entretanto, para que um voluntário passasse à categoria 

de bolsista, foi necessário participar, pelo menos, 1 ano como voluntário, e 

disponibilizar de 20h semanais para dedicação ao Projeto, fora do horário de 

cumprimento das disciplinas da graduação e comprometimento. 
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A Coordenadora 2 também concordou a respeito do interesse dos alunos 

quanto à bolsa, mas completou dizendo que, mesmo assim, ao longo dos vários 

anos de Projeto, sempre houve estagiários que atuaram de maneira voluntária e 

dentre os principais motivos, estava o fato de alguns já trabalharem com as 

professoras envolvidas no Projeto ou tinham curiosidade acerca das atividades o 

Projeto realizava. 

 

Questão 6 : Você acredita que a participação dos estagiários interdisciplinares 

pode contribuir para o Projeto? 

 

Ambas concordaram que sim, pois a interdisciplinaridade é fundamental para 

o desenvolvimento do projeto “Natureza & Criança”, onde não se buscava respeitar 

os limites das áreas de formação de cada envolvido e o trabalho conjunto onde 

ocorria a interação dos conhecimentos dos estagiários participantes pertencentes as 

diferentes áreas. 

 

Questão 7 : Em sua opinião, o Projeto pode colaborar na contribuição do 

conhecimento dos estagiários nas áreas de Ciências e nos valores voltados ao Meio 

Ambiente? 

 

A resposta foi positiva para ambas, enfatizando que com a participação no 

Projeto, o estagiário conseguiu aprimorar ou até mesmo, adquirir inúmeros 

conhecimentos em relação à ciências e dos valores contidos nas temáticas 

ambientais. 

 

Questão 8 : O Projeto conseguiu unir os conhecimentos da academia de 

maneira interdisciplinar de forma que os estagiários fossem capazes de multiplicar 

esses conhecimentos para as crianças? 

 

As Coordenadoras responderam que sim, haja vista a diversidade de formas 

e conhecimentos que foram colocados à disposição das crianças em cada temática 

e atividade do Projeto.  
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Questão 9 : Como é a relação dos estagiários com as crianças participantes 

do Projeto durante as visitas mediadas nas escolas? 

 

As coordenadoras, responderam que, apesar de ao longo das visitas ter sido 

possível sentir uma forte ligação entre os estagiários e as crianças, esta ligação se 

intensificou muito no dia da Vivência no campus. Isso pôde ser explicado sob 

diversos pontos de vista, mas, principalmente pelo fato das crianças terem ganhando 

maior confiança a cada vez que participaram das atividades do projeto que, 

inicialmente, foi em sala de aula e que no final passou pelo dia de vivência no 

campus do curso de Agronomia. 

 

Questão 10 : Você acredita que houve uma mudança de conscientização por 

parte das crianças que participaram do Projeto com relação à temática do Meio 

Ambiente? 

 

As coordenadoras afirmaram que sim, pois cada atividade proposta referente 

aos temas abordados pelo projeto foi recheada de significado científico, porém, 

traduzido para aquela faixa etária que, a depender do preparo ou do momento da 

criança pôde, paulatinamente, construir o pensamento e a consciência sobre o Meio 

Ambiente. 

 

Questão 11 : As atividades lúdicas e experiências foram capazes de 

conquistar o interesse e a participação da maior parte das crianças? 

 

A resposta unânime foi que sim, porque, praticamente, durante todos os anos 

de realização do projeto, foi raro que uma criança se mostrasse desinteressada em 

participar devido à grande atratividade das experiências conduzidas durante o 

Projeto. 
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 Questão 12 : Como foi a sua percepção sobre a reação das crianças ao 

contato direto com as oficinas do Projeto frente aos animais e plantas apresentados 

a elas? 

 

A Coordenadora 1 respondeu que as crianças deixaram de exibir um 

comportamento tímido e, até de certa forma, pré-concebido,  para um 

comportamento mais investigativo, participativo e consciencioso sobre os temas 

abordados em cada oficina. 

A Coordenadora 2 por sua vez, ressalta que a chegada ao campus da 

Agronomia foi de pura euforia, mas que ao iniciarem as oficinas, as crianças 

resgataram as informações das visitas anteriores que ocorreram na escola e 

passaram a ser extremamente participativas. 

 

Questão 13 : As atividades apresentaram grau de dificuldade a ponto de 

impedir a adesão voluntária das crianças? 

 

As coordenadoras responderam que não, argumentando que todas as 

atividades foram elaboradas com grau de dificuldade compatível à faixa etária das 

crianças participantes. 

 

Questão 14 : A existência da Revistinha do Projeto Natureza & Criança, se 

traduziu em um material divertido e de apoio às atividades na prática, além de ter 

permitido melhor relacionamento entre os estagiários e as crianças? 

 

Para essa pergunta as Coordenadoras responderam em seu questionário que 

sim e, em nota, a Coordenadora 1 disse que a Revistinha apresenta conteúdo 

escolar complementar àquele visto em todas as oficinas e que de modo 

interdisciplinar conseguiu conectar os assuntos relacionados ao meio ambiente, aos 

animais e plantas, além de ser um material com condições de ser utilizado, não 

apenas pelas crianças mas, também, por seus familiares. 
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Questão 15 : Qual a sua opinião sobre a participação no desenvolvimento e 

realização do projeto? 

 

Para a Coordenadora 1, foi uma oportunidade ímpar de aproximar a 

comunidade acadêmica e o conhecimento técnico das comunidades escolares; foi 

uma possibilidade de pôr em prática uma ideia factível, capaz de frutificar ao longo 

de tantos anos, arrancando do público assistido elogios e confissões extremamente 

gratificantes. 

Já a Coordenadora 2, alegou que foi extremamente importante para a sua 

formação ter tido a oportunidade de colocar em prática os conceitos e teorias da 

área da Botânica para um público tão jovem: “ Adequar a linguagem e o nível de 

aprofundamento dos assuntos para a criança, nos obrigou a observar a própria área 

de pesquisa sob uma nova visão”. 

 

Questão 16 : Em sua opinião, qual a importância do Projeto Natureza & 

Criança para a temática da Educação Ambiental? 

 

A Coordenadora 1, respondeu que antes de mais nada, o projeto conseguiu 

atingir o sucesso que ele merece, porque definiu, que o ambiente para os quais as 

pessoas precisam ser educadas, é aquele onde elas exercem suas atividades, isto 

é, a natureza; e como tal, o homem figura, apenas, como uma das muitas peças que 

a integram. Logo, se o homem não está sozinho na natureza é sinal que ele se 

relaciona com muitos outros organismos e ambientes contidos nela. 

Dessa maneira, ela admitiu que o projeto se transformou em uma eficiente 

ferramenta para a efetiva abordagem da preparação dos futuros homens que 

atuarão nestes diversos lugares ou ambientes da natureza. 

A Coordenadora 2, respondeu que, para ela, o vínculo da temática Educação 

Ambiental em linguagem apropriada para as crianças iniciou uma linha de 

transmissão de conceitos e valores que conseguiu alcançar outros idealizadores, 

como os professores das crianças, os estagiários que participaram das oficinas, até 

mesmo a direção das escolas envolvidas. É nesta dinâmica que se fixou a 

importância do meio ambiente e de seus componentes.  
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5.1.2 Respostas dos Estagiários Bolsistas 

 

Questão 1 : Qual a sua opinião sobre as atividades desenvolvidas durante as 

visitas nas escolas? 

 

Nessa questão, para o Estagiário 2, tais atividades foram realmente 

desenvolvidas para as crianças, contribuíram muito para a "formação” ambiental 

delas, mas que o tempo (duração) não ajudou muito para um melhor 

desenvolvimento. 

O Estagiário 4 concordando com a opinião anterior, acrescentou que as 

atividades eram muito lúdicas, sempre com material didático acompanhando o que 

foi explicado teoricamente; e o nível de aprofundamento sobre os assuntos 

abordados eram compatíveis com a capacidade de entendimento e assimilação das 

crianças (nem superficiais a ponto de não despertar interesse, nem profundo a ponto 

de deixá-las confusas). 

Em contrapartida, o Estagiário 3 avaliou as atividades desenvolvidas nas 

escolas como eficazes, pois apesar de conseguirem atrair as crianças, não eram 

capazes de prender a atenção delas por muito tempo e gerar resultados positivos 

em comparação às atividades e brincadeiras lúdicas realizadas no Departamento de 

Ciências Agrárias no dia da Vivência do Projeto. 

Para a Pesquisadora, nas visitas às escolas, a introdução dos assuntos sobre 

insetos e plantas, e decorrentes dúvidas sobre os temas, eram expostos de maneira 

simplificada, sempre buscando contribuir para o aprendizado das crianças 

participantes. 

Como cada ano o Projeto atuou em escolas diferentes, consequentemente as 

experiências vividas pelos estagiários também foram diferente, proporcionando 

depoimentos variáveis. 
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Questão 2 : Qual a sua opinião sobre a interdisciplinaridade dos estagiários 

participantes do Projeto? 

 

A estagiária 2, respondeu que a ação interdisciplinar foi um ponto marcante 

do Projeto, pois permitiu maior amplitude das informações, além das interações 

entre as diferentes áreas, tendo como consequência excelentes resultados. Em 

concordância, o estagiário 4 informou que além de toda riqueza proporcionada pela 

interdisciplinaridade, houve também contribuição na transferência de saberes sob 

diferentes ópticas e perspectivas para as crianças participantes. 

Já para os estagiários 1 e 3, apesar das contribuições apresentadas pela 

interdisciplinaridade, houve em determinados momentos, algumas dificuldades nas 

práticas pedagógicas. 

Para a Pesquisadora, foi notável que no início das atividades de cada ano 

identificava-se algumas dificuldades, visto que os estagiários precisavam ganhar 

confiança e articulação com o trabalho desenvolvido, o que apenas com o decorrer 

do Projeto era, de fato, alcançado. 

A dinâmica entre as montagens das atividades a serem desenvolvidas, tanto 

em sala de aula como no dia da Vivência do campus, foi possível graças ao 

conhecimento de interdisciplinaridade de cada estagiário envolvido. 

Foi a ligação dos conhecimentos adquiridos nas diferentes graduações que 

além de facilitar o trabalho, colaborava para a sua execução. 

Entre a Biologia e a Agronomia, por exemplo, em função da proximidade de 

seus conteúdos, foi possível aos estagiários trilharem linhas de raciocínio bastante 

semelhantes; já os estagiários da Pedagogia, em determinados momentos, 

mostravam-se hábeis na adoção da linguagem mais apropriada para as crianças. 

O mais importante, entretanto, foi que mesmo sendo necessário driblar 

determinadas carências ou dificuldades, percebeu-se que o trabalho final nunca foi 

prejudicado. 
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Questão 3 : Você sentiu maior liberdade em um ambiente natural do que na 

sala de aula tradicional?  

 

Quadro 1- Frequência das respostas para o tipo de ambiente 

 

 

 
 
 

 

Verificou-se que 5 (100%) dos estagiários disseram ter preferência em trabalhar 

em um ambiente natural, ao invés da sala de aula, principalmente porque a vivência no 

campus proporcionou uma maior liberdade para brincadeiras e ações dos estagiários e 

uma dinâmica mais descontraída com as crianças, quando comparado aos trabalhos 

realizados dentro de uma sala de aula. 

Dewey (1959) afirma que a experiência consiste, primeiramente, em relações 

ativas entre um ser humano e seu ambiente natural e social. Dessa forma, aprender 

sobre a natureza estando em contato direto com ela, proporciona aos envolvidos 

experiências marcantes e conhecimento construtivos duradouros. 

 

Questão 4 : O Projeto Natureza & Criança foi percebido como um conjunto de 

atividades divertido e repleto de conteúdos específicos à disposição das crianças? 

 

Quadro 2 – Frequência das respostas sobre o Projeto ser um conjunto de atividades 
divertido e conteúdos específicos 

 
 

 

 

 

Foi verificado para esta questão, que todos entrevistados (100%) escolheram a 

opção sim, afirmando que o projeto é visto como um conjunto de atividades divertido. 

Respostas Incidência Porcentagem 

Ambiente Natural 5 100% 

Sala de aula 0 0% 

Respostas Incidência Porcentagem 

Sim 5 100% 

Não 0 0% 
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A pesquisadora notou que, para determinadas definições sobre o Projeto 

Natureza & Criança, a unanimidade em geral, consistiu em um pensamento claro sobre 

o que de fato é o projeto e o ele pôde proporcionar. 

 

Questão 5 : As atividades apresentavam grau de dificuldade a ponto de impedir 

a adesão voluntária das crianças? 

 

Quadro 3 - Frequência quanto ao grau de dificuldade do Projeto  
 
 

 

 

 

 

Novamente a resposta foi unânime, dessa vez para a alternativa “Não”, visto que, 

desde as visitas em sala de aula nas escolas até o dia da Vivência no campus da 

Agronomia, as atividades foram elaboradas voltadas a faixa etária das crianças 

participantes. 

Os estagiários buscaram montar jogos e brincadeiras que cumprissem os 

objetivos propostos pelas atividades do projeto, mas que ao mesmo tempo não 

fossem difíceis para que as crianças tivessem dificuldade em participar.  

 

Questão 6 : As atividades lúdicas e experiências foram capazes de conquistar 

o interesse e a participação da maior parte das crianças? 

 

Quadro 4 - Frequência sobre a capacidade de interesse e participação das crianças 
 
 

  
 

 

 

Em resposta, todos os cinco estagiários (100%) responderam que sim. Algumas 

oficinas apresentaram insetos vivos que puderam ser manuseados pelas crianças, em 

outras foram brincadeiras que despertaram a colaboração entre eles, assim sendo, a 

Respostas Incidência Porcentagem 

Sim 0 0% 

Não 5 100% 

Respostas Incidência Porcentagem 

Sim 5 100% 

Não 0 0% 
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Sim

Não

maior parte acaba participando. Normalmente, as que se negaram a participar, foram 

crianças que apresentaram quadro de extrema timidez, e que preferiram observar entre 

seus colegas a movimentação das oficinas. 

 

Questão 7 : A existência da Revista do Projeto Natureza & Criança, se traduziu 

em um material divertido e de apoio às atividades na prática? 

Quadro 5 - Frequência da Revistinha como apoio às atividades 

 
 

 

 

 

 

Como apresentado no Quadro 5, 80% dos entrevistados escolheram a opção 

“’Sim”, enquanto 20% escolheram a opção “Não”. Dos entrevistados, apenas um 

discordou a respeito da revistinha, todos os outros por sua vez, concordaram 

positivamente a respeito do material. 

Na visão da pesquisadora, a revistinha foi um complemento às atividades do 

Projeto, um material tanto particular como de uso dos familiares e até mesmo da escola, 

pois, apresentou diversas atividades interdisciplinares, ligando as disciplinas comuns à 

temática do Projeto de forma adequada à faixa etária das crianças e com atividades 

divertidas e trechos de curiosidades. 

 Para melhor compreensão das respostas, abaixo o gráfico quanto as respostas. 
 

Gráfico 1: Frequência da Revistinha como apoio às atividades 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas Incidência Porcentagem 

Sim 4 80% 

Não 1 20% 
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Questão 8 : Em sua opinião, quais foram as maiores dificuldades encontradas 

durante o desenvolvimento do Projeto? 

 

Para os estagiários 1, 2 e 3, foi quanto à duração das aulas nas escolas e a 

logística do transporte para irem até os endereços, uma vez que eles precisavam se 

programar com certa antecedência. 

O estagiário 2 também ressaltou sobre o comprometimento de alguns 

estagiários voluntários, que se inscreveram para participar, mas no dia da Vivência 

acabaram não comparecendo, o que acabava sendo revertido para outros 

estagiários, mas que em nenhum dos anos do Projeto trouxe problemas graves.  

Já a Pesquisadora deste trabalho e o estagiário 4, além dos itens 

mencionados por seus outros colegas, acrescentaram que particularmente a maior 

dificuldade encontrada foi sobre o desinteresse de alguns docentes em relação ao 

Projeto e, que dificultava no controle das crianças dentro da sala de aula. 

 
 

Questão 9 : Houve a participação das professoras das escolas participantes? 

 

Quadro 6 – Frequência de respostas quanto à colaboração das professoras das escolas 
participantes do Projeto Natureza & Criança 

 

 

 

 

 

 

Como resposta, 60% dos entrevistados disseram que essa participação 

ocorreu “Parcialmente”, enquanto os outros 30%, escolheram a opção “Outros”, em 

nota acrescentando que a maior participação ocorreu nas escolas particulares, 

enquanto as docentes da rede pública que demonstravam menos interesse, 

principalmente em sala de aula. 

A pesquisadora acredita que o desinteresse das docentes da rede pública se 

deu a uma série de fatores que foram desencadeados ao longo da história da 

Respostas Incidência Porcentagem 

Sim 0 0% 

Não 0 0% 

Parcialmente 3 60% 

Outros 2 40% 
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educação brasileira. A carência de Projetos sérios e permanentes nas escolas e até 

mesmo o contato direto dos docentes ainda como alunos da graduação, se 

transformou em um impasse na prática de possíveis implantações de projetos. 

A crítica deve ser feita não apenas ao rendimento escolar, que limita a 

implantação de projetos com ênfase diferenciada, mas também ao rendimento das 

graduações em tratar mais seriamente e positivamente das vantagens de trabalhar 

com ações práticas de projetos com crianças, por exemplo. Não foi possível aos 

docentes trabalhar com algo diferenciado sem, ter o apoio da direção da escola, e 

dessa forma foi possível sentir a diferença entre as escolas participantes quanto ao 

apoio pedagógico que houve tanto da Coordenação quanto Diretoria estudantil. 

Nas escolas particulares, o ambiente foi mais favorável e o número de 

crianças por sala que facilitou o controle das atividades desempenhadas pelos 

estagiários. O manter-se em sala de aula foi um grande diferencial em relação às 

outras escolas, pois, para os estagiários a facilidade de controlar a euforia das 

crianças mediante as atividades e práticas das visitas mediadas pelo Projeto, foi 

possível quando as professoras responsáveis de cada turma permaneceram na sala, 

nem sempre participando ativamente, mas dando o devido suporte.  

 Sobre a frequência das respostas da questão 9, foi montado também um 

gráfico, facilitando assim a visão dos resultados obtidos. 

 

Gráfico 2: Frequência da colaboração das professoras 
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Questão 10 : A falta de experiência didática foi uma barreira muito grande 

para o desenvolvimento das visitas em sala de aula? 

 

Quadro 7 - Frequência sobre a falta de experiência didática no desenvolvimento das aulas 
 

Entrevistado Respostas Justificativas 

Estagiário 1 Não 
As crianças foram bem solicitas. 

Estagiário 2 Não 

Embora tenha sido a primeira vez que tenha dado aula 

para crianças, não teve maiores dificuldades; e algumas 

professoras auxiliaram na sala de aula. 

Estagiário 3 Sim 

Dificuldades para conseguir acalmar as crianças em sala 

de aula e até mesmo interagir com elas. 

Estagiário 4 Sim 

As primeiras vezes foram mais difíceis devido à falta de 

experiência e receio de passar informações além do 

necessário para as crianças; Houve primeiro então o 

acompanhamento de outro estagiário para depois com 

mais confiança de fato agir em sala de aula. 

Pesquisadora Não 

As experiências anteriores facilitaram a comunicação 

com as crianças e envolvimento até mesmo com os 

outros estagiários; a única dificuldade apontada foi 

apenas para os casos de mau comportamento de alguma 

criança que prejudicava o coletivo, mas foram 

contornadas ao longo do processo.  

 

 

Dentro do grupo dos entrevistados, 50% respondeu que não tiveram problemas 

com as crianças na execução das visitas e atividades no dia da vivência, por já terem 

tido experiências passadas com outros grupos de crianças em outras situações e até 

mesmo para alguns, projetos variados, dentro desse grupo também esta incluída a 

pesquisadora do trabalho. 

Em contrapartida, o restante dos estagiários entrevistados respondeu que 

tiveram certa dificuldade, principalmente durante as primeiras visitas às escolas 

participantes, mas que no decorrer do trabalho sentiram-se mais seguros e confiantes 
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para a transmissão de conhecimentos e desenvolvimento das atividades, e quando 

aconteceu o dia da Vivência no campus da Agronomia, já estavam “enturmados” com 

as crianças, o que foi extremamente positivo para o desenvolvimento das oficinas, 

permitindo uma adesão natural por parte das crianças em participar e deixando de lado 

para os mais tímidos o aspecto reativo.  

Como observado na tabela acima, entre as justificativas, para os estagiários 

que apresentavam certa dificuldade em sala de aula, o motivo foi à falta de 

prática e contato direto com crianças na faixa etária do Projeto. Além de que, vale 

salientar que, entre os estagiários bolsistas que foram os responsáveis pelo 

dinamismo das atividades desempenhadas, parte era do curso da Pedagogia que 

apresentavam determinada praticidade em sala de aula, em compensação os 

outros estagiários entre os cursos de Agronomia e Biologia, coube apenas suas 

experiências antecessoras ao Projeto como facilitadoras para o desenvolvimento 

de suas práticas. 

 

 Questão 11 : Em sua opinião, as atividades desenvolvidas nas oficinas, 

puderam contribuir para sensibilizar as crianças quanto aos hábitos e 

comportamentos com relação à temática do Meio Ambiente? 

 

Quadro 8 - Frequência das respostas quanto às atitudes das crianças participantes do 
Projeto 

Respostas  Incidência  Porcentagem  

Sim, as atividades 

contribuíram. 
4 80% 

Não, as crianças 

apresentavam euforia. 
1 20% 

Outro 0 0% 

 

Dos cinco entrevistados (incluindo a pesquisadora deste trabalho), quatro 

responderam que sim, concordando que as atividades desenvolvidas nas oficinas 

puderam contribuir para a mobilização das crianças as temáticas do Meio Ambiente. 

E apenas um entrevistado respondeu que achava que não, para ele, as crianças 

apresentaram maior euforia às atividades desenvolvidas do que mobilização de 
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pensamento. 

Essa colocação do estagiário foi a respeito de perspectiva que contradiz até 

mesmo com outras afirmações feitas até o momento, pois a euforia existiu, mas 

ocorreu na chegada e no inicio das atividades no campus da Agronomia. Ao longo do 

dia foi possível notar, pelas próprias conversas entre as crianças e também por suas 

atitudes de uma oficina a outra, uma visão diferenciada quanto ao ambiente em que 

elas se encontravam, e posteriormente ao dia da vivência, às escolas retornavam 

feedbacks positivos em relação a essa mobilização. 

 

 

Questão 12 : Em sua opinião, qual das oficinas despertou maior atenção das 

crianças? 

 

Quadro 9 – A oficina que despertou maior atenção das crianças 

Respostas Incidência Porcentagem 

Borboletário 0 0% 

Comunicação 

entre insetos 
1 20% 

Plantas 

Insetívoras 
0 0% 

Olimpíadas entre 

insetos 
3 60% 

Polinização 1 20% 

Restaurante dos 

insetos 
0 0% 

Origami 0 0% 

 

Essa questão foi apresentada em forma de enquete, obtendo-se a oficina das 

Olimpíadas dos insetos a mais votada, com 60% dos entrevistados, seguida da oficina 

da Polinização com 20% e Comunicação entre insetos com os outros 20% dos votos. 

Dessas oficinas, a das Olimpíadas foi uma das mais dinâmicas e que provocou 

entusiasmo, por funcionar com insetos vivos, porém, da brincadeira da corrida, 

diversas curiosidades sobre os insetos e até mesmo comparações de força entre 

humanos e animais foi feita, mostrando para a criança que não é porque o inseto é 

pequeno e aparenta ser frágil que ele é assim, mas que na verdade é forte e tem suas 

habilidades.  
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Borboletário

Olimpíadas

Plantas Insetívoras

Polinização

Restaurante dos Insetos

Comunicação dos Insetos

Origami

As outras duas oficinas votadas trouxeram uma dinâmica mais lúdica para os 

assuntos abordados, e foram desenvolvidas com a interação dos alunos separados em 

equipes, estimulando a cooperação com o objetivo final de com as brincadeiras e 

jogos, as crianças puderam assimilar as ações com o dinamismo que ocorre na 

natureza. 

 

Gráfico 3: Escolha das oficinas que prenderam a maior atenção das crianças 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 13 : Em sua opinião, qual das oficinas trabalhou melhor a 

conscientização das crianças à temática do Meio Ambiente? 

 

Quadro 10 - Escolha da oficina para conscientização à temática do Meio Ambiente 

Respostas Incidência Porcentagem 

Borboletário 0 0% 

Comunicação 

entre insetos 
0 0% 

Plantas 

Insetívoras 
0 0% 

Olimpíadas entre 

insetos 
0 0% 

Polinização 5 100% 

Restaurante dos 

insetos 
0 0% 

Origami 0 0% 

 

Já para essa questão, na enquete, a estação da Polinização teve 

unanimidade quanto a ser a oficina que melhor trabalhou a conscientização das 
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crianças à temática do Meio Ambiente. Também votada na questão anterior, essa 

oficina trouxe a importância dos insetos como agentes polinizadores e dessa forma, 

consequentemente a importância para a propagação do pólen para a disseminação e 

crescimento das plantas. 

A criança brincando de forma lúdica com o papel, por exemplo, das abelhas 

desempenhando a tarefa de carregar os “grãos de pólen” de uma flor à outra, enquanto 

os estagiários responsáveis por essa oficina são os transmissores dos conhecimentos. 

 

 

Questão 14 : Em sua opinião, qual a ligação que você estabeleceu entre as 

práticas do Projeto e a Educação Ambiental? 

 
De forma positiva, todos entrevistados (100%) responderam perceber as 

atividades desenvolvidas do Projeto ligadas de forma direta à Educação Ambiental. 

Para o estagiário 1, as atividades conseguiram despertar interesse e a 

consciência das crianças por questões ambientais. 

Na visão do estagiário 2, o Projeto visou abrir um pouco mais a vivência das 

crianças com o Meio Ambiente, devido a transferência de saberes por parte dos 

envolvidos, além das explicações sobre a importância dos insetos, ciclos de vida e 

interações com as plantas, e que durante as visitas mediadas nas escolas, a 

Educação Ambiental sempre foi abordada, contribuindo para que as crianças 

percebessem a importância e os valores de cada parte da Natureza. O que condiz 

com o estagiário 3, que em sua percepção, julgou que todo o conjunto das 

atividades lúdicas proporcionou um aprendizado rico, com conteúdo cientifico e de 

fácil assimilação e conscientização das crianças, que por consequência repassaram 

isso em casa e aos demais colegas. 

O estagiário 4 acrescentou que o Projeto pôde levar para crianças 

conhecimentos que não faziam parte de seus currículos escolares e que leva-las 

para fora do cotidiano delas foi importante para que pudessem ver o ambiente com 

outros olhos, olhos de interesse, de cuidado e de respeito com a natureza, o que 

ocorreu também com os professores. Foi de grande satisfação vê-los, ao final do 

projeto, com ideias de manter as crianças conectadas com o assunto e até formando 
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grupos para tornarem a educação ambiental uma prática mais frequente e ativa no 

ambiente escolar. 

E na visão da pesquisadora, todas as ligações do homem com a natureza, 

desde a infância até a maturidade, em toda parte o meio ambiente se faz presente e 

seus recursos também. Entender as interações, a importância do homem nesse 

segmento e as ações que podem cuidar do que se tem é fundamental para a própria 

sobrevivência. 

Dessa forma o Projeto incentivou as crianças do Ensino fundamental I a 

começarem a entender tais interações e suas importâncias.  

 Nesse ponto, cabe à escola transmitir esses conhecimentos, mas nem 

sempre as professoras são capacitadas para produzir um projeto junto a seus alunos 

que, de fato, trará uma mudança de pensamento, já que, às vezes, o espaço escolar 

as delimita e não possibilita que atinjam esse objetivo. 

É nesse contexto que a importância do Projeto se fez presente, trouxe de uma 

forma divertida, diferente e competente, novos conhecimentos sobre a natureza para 

as crianças e professores. Alcançar sempre um número maior os valores que os 

pequenos seres possuem no universo abrangente do Meio Ambiente. Tratar a 

Educação Ambiental com o olhar das crianças, com criatividade e dedicação aos 

valores em que se acredita.  

 O sucesso do Projeto até os dias de hoje cabe nessa colocação, aos poucos 

fazendo a diferença e as escolas por sua vez, tendo a responsabilidade de, alguma 

forma, dar continuação à essas pequenas sementes do saber que são implantadas 

tanto durante as visitas em sala de aula como no dia da Vivência no campus da 

Agronomia. 
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Questão 15 : O que você, como estagiário, aprendeu participando no Projeto 

Natureza & Criança? 

 

Por se tratar da fala final dos entrevistados, abaixo foram citadas as respostas 

obtidas de cada um deles. 

 

Estagiário 1: “Muita coisa, difícil mensurar, foram experiências que me ajudam até 

hoje em minha vida profissional”. 

 

Estagiário 2: “Aprendi a ter mais paciência com as crianças, como abordar 

determinados assuntos com as crianças bem como o jeito de falar e de se 

expressar. Serviu também como crescimento pessoal, foi muito gratificante”. 

 

Estagiário 3: “Aprendi que é necessário educar as crianças sobre questões 

ambientais, pois é a maneira de termos um futuro melhor”. 

 

Pesquisadora: No meu caso, foi uma junção de fatores, vindos desde a infância. Na 

faculdade de Biologia pude aprender mais sobre todos os aspectos pelos quais 

sempre fui fascinada, e na procura da prática, descobri sobre o laboratório de 

Entomologia da Universidade, que estava aceitando estagiários voluntários. Nesse 

momento em que me propus ao trabalho foi que conheci as professoras 

Coordenadoras do Projeto e que como primeiras tarefas do laboratório, já auxiliava 

na preparação das oficinas do dia da Vivência. Para mim, foi como amor à primeira 

vista, estar no meio de um projeto que trabalhava com crianças, que já tinha certa 

proximidade, e insetos, que sempre foram minha paixão. 

Descobri dentro do Projeto maneiras lúdicas de passar conhecimentos e 

valores da natureza às crianças e pude testemunhar a mudança de pensamento e 

curiosidade por parte delas. 

 Por outro lado, exercitei a difícil tarefa do trabalho em grupo, junto aos outros 

estagiários, ouvindo as ideias de todos e dedicando o tempo fora do período das 

aulas da faculdade, na confecção das brincadeiras e montagem das aulas do 

Projeto.  
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 O dia da Vivência no campus da Agronomia sempre foi esperado com grande 

ansiedade e ao final do dia mesmo com a exaustão, sentir o alívio de cumprimento 

da tarefa. 

 Foi esse amor e admiração ao Projeto que me motivou a continuidade dos 

meus estudos, o ingresso no Mestrado e a oportunidade de contar aos outros sobre 

esse trabalho.  

 Com o Projeto sempre foi possível aprender todos os dias, além de que, 

nenhum ano ocorre da mesma forma que o outro, nenhum grupo de crianças 

responde da mesma forma e essa dinâmica ajuda a entender que na natureza as 

coisas também não ocorrem da mesma maneira. 

 Como um dos estagiários mesmo disse, foram experiências que me ajudam 

até os dias de hoje em minha vida profissional. Como professora de ciências que 

sou hoje, busco com meus alunos maneiras diferentes de enxergar na natureza toda 

a sua riqueza e a valorização dos pequenos e grandes seres e suas interações. 

 

 

5.1.3 Respostas dos Estagiários Voluntários 

 

Questão 1 : O Projeto Natureza & Criança foi percebido como um conjunto de 

atividades divertido e repleto de conteúdos específicos à disposição das crianças? 

 

Quadro 11 – Frequência das respostas sobre o Projeto Natureza & Criança ser um conjunto 
de atividades divertidas 

 

 

 

 

 

 

Foi verificado para esta questão, que todos entrevistados (100%) escolheram a 

opção sim, afirmando que o projeto é visto como um conjunto de atividades divertido. 

Em acordo com as respostas obtidas ao questionário dos estagiários bolsistas. 

Respostas Incidência Porcentagem 

Sim 4 100% 

Não 0 0% 
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Dessa forma, foi possível afirmar que para todos os participantes, a proposta do 

projeto foi clara em ser um conjunto de atividades divertidas, além de propagar os 

assuntos específicos, no caso, com relação aos insetos e plantas. 

 

Questão 2 : O Projeto Natureza & Criança foi um recurso para a integração 

dos conteúdos disciplinares das graduações?  

 

Quadro 12 – Frequência das respostas acerca da integração dos conteúdos das graduações 
 
 

 

 

 

 

Entre os entrevistados, 75% responderam que sim, enquanto os outros 25% 

responderam que não. 

Os estagiários voluntários, por trabalharem apenas no dia da vivência no 

campus, nem sempre conseguiram enxergar a integração dos conteúdos 

disciplinares das graduações, visto que, podem não perceberam que exista uma 

ligação, ou não estavam focados para tais percepções.  

 

Questão 3 : As atividades lúdicas e experiências foram capazes de conquistar 

o interesse e a participação da maior parte das crianças? 

 
Quadro 13 – Frequência das respostas quanto o Projeto conquistar o interesse das crianças 

 
 

 

 

 

 

A resposta unânime foi que sim, concordando com as respostas obtidas pelo 

questionário dos estagiários bolsistas. Esse resultado, de forma positiva, mostrou 

Respostas Incidência Porcentagem  

Sim 3 75% 

Não 1 25% 

Respostas Incidência Porcentagem  

Sim 4 100% 

Não 0 0% 
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que o projeto conseguiu articular suas atividades de forma a chamar a atenção das 

crianças, despertando a curiosidade e estimulando outras atitudes positivas. 

 

 

Questão 4 : As atividades apresentaram grau de dificuldade a ponto de 

impedir a adesão voluntária das crianças? 

 
Quadro 14 – Frequência de respostas quanto o Projeto apresentar grau de dificuldade 

 
 
 

 

 

 
 

Todos os entrevistados (100%) assinalaram apenas a opção “Não”, podendo 

haver comparação à questão quatro e cinco do questionário dos estagiários 

bolsistas, que ao perguntar se as atividades foram percebidas como atividades 

divertidas todos responderam que sim e quanto ao grau de dificuldade, as respostas 

foram que houve nenhuma que impedisse a adesão das crianças nas atividades. 

 
 

Questão 5 : A existência da Revista do Projeto Natureza & Criança, se 

traduziu em um material divertido e de apoio às atividades na prática? 

 
Quadro 15 – Frequência da Revistinha como apoio às atividades 

 
 

 

 

 

 

Todos entrevistados concordaram dizendo que sim, ou seja, na visão dos 

estagiários voluntários, a revistinha foi um material de apoio, e que foi possível 

facilitar o trabalho como um todo. 

  

   

   

Respostas Incidência Porcentagem  

Sim 0 0% 

Não 4 100% 

Respostas Incidência Porcentagem  

Sim 4 100% 

Não 0 0% 
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Questão 6 : Qual foi a importância do Projeto para sua formação? 

 

Quadro 16 – Frequência dos resultados quanto às mudanças de atitudes dos estagiários 

Atitudes Incidência Porcentagem 

Integração 2 50% 

Socialização 1 25% 

Disciplina 0 0% 

Solidariedade 2 50% 

Respeito a Natureza 2 50% 
 

 

Essa questão, de múltiplas escolhas, teve com objetivo saber por parte dos 

entrevistados, qual foi à importância do Projeto para a sua formação. Das opções 

apresentadas, as mais escolhidas foram 50% Integração, 50% Solidariedade e 50% 

Respeito à Natureza. 

O convívio dentro do Projeto Natureza & Criança proporcionou mudanças de 

atitudes e uma constante aprendizagem social, transformando o ambiente da 

graduação e dos envolvidos. 

 

Gráfico 4: Frequência das respostas obtidas quanto a mudança de atitudes 
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Questão 7 : Em sua opinião, as atividades desenvolvidas nas oficinas, 

puderam contribuir para sensibilizar as crianças quanto aos hábitos e 

comportamentos com relação à temática do Meio Ambiente? 

 

Tabela 17 – Frequência das respostas quanto sensibilização das crianças participantes do 
Projeto 

Respostas  Incidência  Porcentagem  

Sim, as atividades 

contribuíram. 
4 100% 

Não, as crianças 

apresentavam euforia. 
0 0% 

Outro 0 0% 

 

Os quatro entrevistados, responderam que sim (100%), concordando que as 

atividades desenvolvidas nas oficinas contribuíram para a mobilização das crianças 

as temáticas do Meio Ambiente. A opção negativa dentre as respostas, foi 

descartada pelos entrevistados, se referia às crianças que apresentaram maior 

euforia às atividades desenvolvidas do que mobilização de pensamento. Além de 

que, essa questão também incluída no questionário dos estagiários bolsistas obteve 

o mesmo resultado. 

 

 Questão 8 : Em sua opinião, qual das oficinas chamou mais atenção das 

crianças? 

Quadro 18 - Frequência dos votos para a oficina chamava maior atenção das crianças 

Respostas  Incidência  Porcentagem  

Borboletário 2 50% 
Comunicação 
entre insetos 

0 0% 

Plantas 
Insetívoras 

0 0% 

Olimpíadas 
entre insetos 

1 25% 

Polinização 1 25% 
Restaurante 
dos insetos 

0 0% 

Origami 0 0% 
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Essa questão foi apresentada em forma de enquete, com o objetivo de 

identificar qual das oficinas chamava mais atenção das crianças, na visão dos 

estagiários voluntários. Obtendo a oficina do Borboletário com 50% dos votos e as 

oficinas da Polinização e Olimpíadas, respectivamente com 25% dos votos. Este 

resultado foi ao encontro do apresentado na análise dos estagiários bolsistas, em 

que foram apontadas as principais causas para a escolha de tais oficinas.  

 

Gráfico 5: Escolha das oficinas que prendiam a maior atenção das crianças 

 

 

Questão 9 : Em sua opinião, qual das oficinas trabalhou melhor a 

conscientização das crianças à temática do Meio Ambiente? 

 

Quadro 19 - Escolha da oficina para conscientização à temática do Meio Ambiente 

Respostas  Incidência  Porcentagem  

Borboletário 1 25% 
Comunicação 
entre insetos 

0 0% 

Plantas 
Insetívoras 

0 0% 

Olimpíadas 
entre insetos 

0 0% 

Polinização 3 75% 
Restaurante 
dos insetos 

0 0% 

Origami 0 0% 

 

Borboletário

Comunicação entre insetos

Plantas Insetívoras

Olimpíadas entre insetos

Polinização

Restaurante dos insetos

Origami
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As respostas, comparadas às dos estagiários bolsistas, foram similares, pois, 

75% dos votos, foram para a oficina da Polinização, enquanto os outros 25%, foram 

para a oficina do Borboletário. 

Essa pequena diferença de respostas entre os estagiários, deve se ao fato, da 

oficina do Borboletário, além de trabalhar com insetos vivos, explicar de forma 

lúdica a metamorfose sofrida pelas borboletas e mariposas, que tornam possíveis 

aberturas para diálogos a respeito de mudanças ecológicas no Meio Ambiente, 

possibilitando as crianças dialogarem sobre suas percepções ao tema.  

 

Gráfico 6: Frequência das oficinas mais votadas para temática do Meio Ambiente 

 

 

Questão 10 : Você acredita que a participação de estagiários interdisciplinares 

pode contribuir para o Projeto? 

 

Os entrevistados responderam em unanimidade que sim, afirmando que essa 

interdisciplinaridade contribuiu para o desenvolvimento das práticas do Projeto 

Natureza & Criança. 

 Essa concordância quanto à interdisciplinaridade, tanto no questionário dos 

estagiários bolsistas, como dos voluntários, auxiliou a enxergar a verdadeira 

importância que cabe a troca de saberes das diferentes áreas envolvidas. Além de 

que proporcionou vivências diferencias aos demais graduandos e expandiu a visão 

para outros tipos práticas em projetos. 

Borboletário

Comunicação entre insetos

Plantas Insetívoras

Olimpíadas entre insetos

Polinização

Restaurante dos insetos

Origami
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Questão 11 : O envolvimento interdisciplinar já foi vivenciado em outros 

momentos durante o período da graduação? 

 
 
Quadro 20 – Frequência das respostas quanto o Projeto conquistar o interesse das crianças 

 
 

 

 

 

 

As respostas obtidas foram parcialmente para sim (50%) e não (50%).  

Entre os anos do Projeto foram frequente os dois casos entre os alunos que 

colaboram como voluntários. A procura em participar por curiosidade, e outros que 

participaram em algum ano e que voltaram posteriormente. 

 

Questão 12 : As oficinas e jogos do dia da Vivência do Projeto puderam 

favorecer na formação de futuros conservadores da natureza? 

 

A unanimidade das respostas foi que sim, visto que a transferência de 

saberes durante o Projeto pretendeu a de uma maior conscientização e mudança de 

atitudes e pré-conceitos sobre insetos, plantas e suas interações e dinamismo.  

 

Questão 13 : Em sua opinião, qual a ligação que você estabeleceu entre as 

práticas do projeto e a educação ambiental? 

 

As repostas do questionário anterior dos bolsistas foram ao encontro das 

respostas dos voluntários, ou seja, todos responderam enxergar as atividades do 

Projeto de forma direta à Educação Ambiental. 

Ao depoimento dos entrevistados, o estagiário 1 argumentou que durante as 

práticas do Projeto era o melhor momento para que as crianças pudessem adquirir 

conhecimentos e respeito ao Meio Ambiente. 

Para os estagiários 3 e 4, o Projeto visou conscientizar e ensinar crianças 

como são os comportamentos dos insetos e plantas na natureza, explicando que se 

Respostas Incidência Porcentagem  

Sim 2 50% 

Não 2 50% 
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essa integração não acontecer por conta da intervenção do homem, muitas dessas 

atividades podem acabar, como por exemplo, o processo da Polinização Natural, 

além de fatores como o equilíbrio ecológico. 

 

Questão 14 : O que você, como estagiário, aprendeu participando no Projeto 

Natureza & Criança? 

 

Por se tratar da fala final dos entrevistados, abaixo foram citadas as respostas 

obtidas de cada um deles. 

 
Estagiário 1: O maior aprendizado foi referente à Socialização e poder despertar 

nas crianças a curiosidade e o prazer em aprender "brincando". 

 

Estagiário 2: Foi uma experiência no âmbito educacional, uma vivência de 

transmissão de conhecimento de forma lúdica, a qual deveria ser mais abordada 

a na formação acadêmica com projetos como este. 

 

Estagiário 3: Aprendi que não é nada fácil lidar com crianças, além de conhecê-

las um pouco mais. 

 

Estagiário 4: Que a Educação Ambiental para as crianças deve ser mais 

incorporada de modo que elas tenham cada vez mais comprometimento com a 

preservação do meio ambiente, de forma voluntária, não devendo esse tipo de 

informação ser difundido só por meio de programas especiais, como é o Projeto 

Natureza & Criança. As informações sobre a preservação do meio ambiente 

devem ser vistas e praticadas pelas crianças como básicas para o dia a dia, não 

como algo "extracurricular". 

 

Os dados coletados configuram uma pequena amostra da visão dos 

participantes do projeto Natureza & Criança, em temáticas ambientais e percepções 

quanto ao trabalho realizado. De certa maneira, confirmaram a hipótese levantada 

no início deste trabalho: o Projeto Natureza & Criança, é constituído de uma forma 

lúdica, que permite colaborar para construção do conhecimento na área de ciências, 
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além de apresentar os valores relacionados ao meio ambiente e ao respeito à 

natureza, e através dele é possível promover a sensibilização para a temática 

ambiental dos que participaram. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O Natureza & Criança surgiu da ideia de um projeto existente em outro país, 

mas que ganhou molde e características para a região local em que foi implantado. 

A visão das coordenadoras idealizadoras e o suporte da universidade foram a base 

para todo desenvolvimento do projeto. Também é preciso destacar a contribuição 

dos estagiários, bolsistas e voluntários, que colaboraram de forma muito positiva 

para execução e respaldo das atividades. 

 

Verificou-se que o fato de todos participarem na elaboração das atividades, 

contribuiu para o sucesso e envolvimentos dos participantes no projeto. Os estudos 

de entomologia e botânica da área de Biociências, ligadas às práticas pedagógicas 

da Pedagogia, possibilitou um “diálogo” não apenas das graduações, mas também 

dos estudantes, que no papel de estagiários do projeto, foram os mediadores na 

transmissão de informações com enfoque tanto científico, como também social, 

possibilitando o contato das crianças participantes com o meio ambiente e seus 

componentes. A troca de saberes entre as diferentes graduações, criou uma 

atmosfera estudantil de plena aprendizagem, que através dos depoimentos nos 

questionários são notados até os dias de hoje e que de fato trouxeram experiências 

significativas para todos. 

 

A narrativa da própria pesquisadora, respondendo o mesmo questionário que 

os demais colegas que trabalharam na mesma época do recorte temporal do projeto, 

foi ao encontro das perspectivas dos demais envolvidos, e não apenas por ser a 

responsável dessa pesquisa, mas por ser parte da historia do projeto e de toda sua 

construção. 
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Constatou-se pelos resultados, que a percepção e o comprometimento dos 

indivíduos – coordenadores e estagiários – quanto a questões ambientais e 

transferência de saberes foi positiva. Os objetivos destinados a esse âmbito foram 

alcançados, pois, de forma linear as respostas dos entrevistados, eram próximas ou 

até mesmo iguais. Um exemplo desse pensamento é que dentre todas as estações 

com suas brincadeiras e jogos, nas enquetes feitas aos estagiários, a unanimidade 

foi para a da polinização como estação que melhor trabalhou a conscientização à 

temática ambiental; Partindo da simples brincadeira em imitar a tarefa das abelhas 

em polinizar as plantas, as crianças que participaram do projeto puderam ter contato 

com algo muito mais profundo, ter a consciência da importância de cada indivíduo 

em um contexto como o meio ambiente e toda a sua biodiversidade, além de 

entender que as ações errôneas do ser humano podem prejudicar o equilíbrio 

natural. 

 

O uso de insetos como recurso pedagógico para trabalhar a conscientização 

ambiental foi de extrema importância para a educação ambiental. Parte que merece 

destaque é a de trazer para os envolvidos conhecimentos sobre espécimes vivas, 

possibilitando tocar, sentir e aguçar a curiosidade, do que antes era apenas 

trabalhado em sala de aula de forma teórica. Desse pressuposto, partindo para 

temáticas que vão além de mostrar seu modo de vida e morfologia, poder 

contextualizar a vida em sociedade; a transformação de hábito de vida pela 

metamorfose; o trabalho que faz a diferença pela polinização; as capacidades físicas 

e motoras de todos os seres vivos, por menor que seja como os insetos; as 

interações inseto-planta e por fim, a quebra de paradigmas quanto a insetos do “bem 

e do mal”. 

 
 O projeto valorizou os estudos de entomologia e envolveu as áreas de 

Agronomia, Biologia e Pedagogia e, colaborou com sugestões para futuros estudos. 

A importância de uma pesquisa como essa, é o conhecimento de outras pessoas 

sobre a possibilidade de projetos pedagógicos como o projeto Natureza & Criança, 

conhecendo suas ações e seus resultados positivos.  
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Todos os entrevistados dessa pesquisa perceberam o projeto dentro das 

concepções da educação ambiental, e essa afirmação foi possível graças ao 

envolvimento interdisciplinar que ocorreu com as graduações da Agronomia, Biologia 

e Pedagogia. Os estagiários (bolsistas e voluntários) apontaram de forma positiva 

essa interação e troca de saberes para o bom funcionamento do projeto, a partir dos 

jogos e brincadeiras lúdicas realizadas nas estações. 

 

Destaca-se que o Projeto “Natureza & Criança”, contribuiu para a formação 

dos participantes, de modo a fomentar a sensibilização de professores e alunos, 

para um olhar mais atento sobre a importância e as relações dos seres vivos e a 

natureza. Despertar a curiosidade e ser mediador de novos aprendizados na 

perspectiva de proteger os ecossistemas e o meio ambiente, o que é papel de todos 

independentes de qual seja sua formação. 

 
Não se pode deixar de assinalar que existem muitos outros desafios a serem 

vencidos pelas coordenadoras do projeto que continua em vigor até os dias de hoje. 

Alguns aspectos apontados, por exemplo, pelos estagiários, dizem respeito às 

questões de logísticas e melhor diálogo com o corpo docente das escolas 

participante, principalmente para que haja maior participação das professoras com 

as dinâmicas do projeto com as crianças.  

 

Como sugestão, um olhar diferenciado aos docentes das escolas 

participantes do Projeto, para que estes entendam antes do inicio das atividades o 

que será realizado com os alunos e quais as devidas importâncias de suas 

participações dentro e fora da sala de aula. Com esse engajamento, resultados mais 

positivos poderão ser alcançados e a ideia da conscientização ambiental de 

crianças, adolescentes e adultos nessas questões possa ter continuidade mesmo 

após o fechamento do ciclo do Projeto nas respectivas escolas. 

 

São mudanças que não podem ser vistas de um momento para outro, mas 

que podem contribuir para se obter resultados positivos futuramente e facilitar a 

aquisição de conhecimentos que provoquem mudanças de posturas individuais 

quanto ao respeito à biodiversidade e à preservação do meio ambiente. 
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APÊNDICE A 
 

Ref.  QUESTIONÁRIO PARA COORDENADORA DO PROJETO 

“NATUREZA & CRIANÇA: Aprendendo com animas e plantas” 

 

Senhora Coordenadora 

 

 

 Esta pesquisa pretende obter informações para o desenvolvimento da 

Dissertação de Mestrado que está sendo realizada no curso de Educação, Arte e 

História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie . Este trabalho não 

envolve qualquer processo de avaliação de caráter institucional ou pessoal e os 

dados serão analisados dentro da ética, resguardando sigilo absoluto de identidade. 

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o estudo de caso do 

Projeto “Natureza e Criança: Aprendendo com animais e plantas” 

Sua contribuição será muito valiosa para a pesquisa que estamos 

desenvolvendo. 

 

 

Atenciosamente 

 

Gabriela Dávila Ribeiro 

Responsável pela Pesquisa 
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APÊNDICE B 
 

Questionário Projeto Natureza & Criança - Coordenação 

Questionário destinado as Coordenadoras do Projeto Natureza & Criança 

 

1. Quais as dificuldades encontradas para a implantação do Projeto? 
 
2. O Projeto Natureza & Criança é um recurso lúdico para o ensino de ciência?  
 

o Sim 
o Não 

 
3. Quem desenvolve os roteiros e os conteúdos das visitas mediadas nas escolas? 
 

o A equipe pedagógica do Projeto 
o A Coordenação do Projeto 
o Os estagiários bolsistas que participam do Projeto 
o Outro: 

 
4. Os diferentes roteiros que são oferecidos são pautados em que temática pré-
estabelecida? 
 

o Temáticas exploratórias a partir do interesse dos alunos 
o Temáticas usadas de outros exemplos de Projetos 
o Temáticas ligadas ao ambiente que os alunos se encontram 
o Temáticas ligadas aos ideais do Projeto 

 
5. Como os alunos das graduações são motivados e escolhidos para serem 
estagiários do Projeto? 
 
6. Você acredita que a participação dos estagiários interdisciplinares pode contribuir 
para o Projeto? 
 

o Sim, a interdisciplinaridade é fundamental para o desenvolvimento do Projeto. 
o Não, a interdisciplinaridade não ajuda no desenvolvimento do Projeto. 
o Não, não observo essa diferença. 
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7. Em sua opinião, o Projeto pode colaborar na contribuição do conhecimento dos 
estagiários nas áreas de Ciências e nos valores voltados ao Meio Ambiente? 
 

o Sim, com a participação no Projeto, o estagiário consegue construir um 
pensamento mais abrangente a respeito do meio ambiente. 

o Sim, participando do Projeto, a ligação homem/natureza se torna mais forte. 
o Talvez, há de fato uma mudança de pensamento, porém nada significativo. 
o Não, não faz grande mudança na forma de pensar a respeito dos assuntos 

abordados. 
 
8. O Projeto conseguiu unir os conhecimentos da academia de maneira 
interdisciplinar de forma que os estagiários fossem capazes de multiplicar esses 
conhecimentos para as crianças? 
 

o Sim 
o Não 

 
9. Como é a relação dos estagiários com as crianças participantes do Projeto 
durante as visitas mediadas nas escolas? 
 

o Apenas profissional 
o Ao longo das visitas é possível sentir uma ligação maior entre os estagiários e 

as crianças 
o Outro: 

 
10. Você acredita que houve uma mudança de conscientização por parte das 
crianças que participam do Projeto com relação a temática do Meio Ambiente? 
 

o As crianças demonstram muito mais euforia do que conscientização 
o Por serem de baixa faixa etária, não conseguem demonstrar uma 

conscientização para a temática. 
o As principais ideias absorvidas pelas crianças, ajuda a construir um 

pensamento mais consciente sobre o Meio Ambiente 
 
11. As atividades lúdicas e experiências foram capazes de conquistar o interesse e a 
participação da maior parte das crianças? 
 

o Sim 
o Não 

 
12. Como foi a sua percepção sobre a reação das crianças ao contato direto com as 
oficinas do Projeto frente aos animais e plantas apresentados a elas? 
 
13. As atividades apresentaram grau de dificuldade a ponto de impedir a adesão 
voluntária das crianças? 
 

o Sim 
o Não 

 



 

 

116 

 

14. A existência da Revistinha do Projeto Natureza & Criança, se traduziu em um 
material divertido e de apoio às atividades na prática, além de ter permitido melhor 
relacionamento entre os estagiários e as crianças? 
 

o Sim 
o Não 

 
15. Qual a sua opinião sobre a participação no desenvolvimento e realização do 
projeto? 
 
16. Em sua opinião, qual a importância do Projeto Natureza & Criança para a 
temática da Educação Ambiental? 
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APÊNDICE C 

 
 

Ref.  QUESTIONÁRIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PESQUISA 

 

Caro Colega 

 

Esta pesquisa pretende obter informações para o desenvolvimento da 

Dissertação de Mestrado que está sendo realizada no curso de Educação, Arte e 

História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie . Este trabalho não 

envolve qualquer processo de avaliação de caráter institucional ou pessoal e os 

dados serão analisados dentro da ética, resguardando sigilo absoluto de identidade. 

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o estudo de caso do 

Projeto “Natureza e Criança: Aprendendo com animais e plantas” 

Sua contribuição será muito valiosa para a pesquisa que estamos 

desenvolvendo. 

 

 

Atenciosamente 

 

Gabriela Dávila Ribeiro 

Responsável pela Pesquisa 
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APÊNDICE D 

Questionário Projeto Natureza & Criança – Estagiários Bolsistas 

Questionário destinado aos Estagiários Bolsistas do Projeto Natureza & Criança 

 

1. Qual a sua opinião sobre as atividades desenvolvidas durante as visitas nas 
escolas? 
 
2. Qual a sua opinião sobre a interdisciplinaridade dos estagiários participantes do 
Projeto? 
 
3. Você sentiu maior liberdade em um ambiente natural do que na sala de aula 
tradicional?  
 

• Sim 
• Não 

 
4. O Projeto Natureza & Criança foi percebido como um conjunto de atividades 
divertido e repleto de conteúdos específicos à disposição das crianças? 
 

o Sim 
o Não 

 
5. As atividades apresentavam grau de dificuldade a ponto de impedir a adesão 
voluntária das crianças?  
 

o Sim 
o Não 

 
6. As atividades lúdicas e experiências foram capazes de conquistar o interesse e a 
participação da maior parte das crianças? 
 

o Sim 
o Não 

 
7. A existência da Revista do Projeto Natureza & Criança, se traduziu em um 
material divertido e de apoio às atividades na prática?  
 

o Sim 
o Não 

 
8. Em sua opinião, quais foram as maiores dificuldades encontradas durante o 
desenvolvimento do Projeto? 
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9. Houve a participação das professoras das escolas participantes? 
 

o Sim 
o Não 
o Parcialmente 
o Outro: 

 
10. A falta de experiência didática foi uma barreira muito grande para o 
desenvolvimento das visitas em sala de aula? 
 
11. Em sua opinião, as atividades desenvolvidas nas oficinas, puderam contribuir 
para sensibilizar as crianças quanto aos hábitos e comportamentos com relação à 
temática do Meio Ambiente? 
 

o Sim, as atividades desenvolvidas nas oficinas podem contribuir para a 
mobilização das crianças as temáticas do Meio Ambiente 

o Não, as crianças apresentam maior euforia as atividades desenvolvidas do 
que mobilização de pensamento 

o Outro: 
 
12. Em sua opinião, qual das oficinas despertou maior atenção das crianças? 
 

o Borboletário 
o Olimpíadas 
o Plantas Insetívoras 
o Polinização 
o Restaurante dos insetos 
o Comunicação dos insetos 
o Origami 

 
13. Em sua opinião, qual das oficinas trabalhou melhor a conscientização das 
crianças à temática do Meio Ambiente? 
 

o Borboletário 
o Olimpíadas 
o Plantas Insetívoras 
o Polinização 
o Restaurante dos insetos 
o Comunicação dos insetos 
o Origami 

 
14. Em sua opinião, qual a ligação que você estabeleceu entre as práticas do 
Projeto e a 
Educação Ambiental? 
 
15. O que você, como estagiário, aprendeu participando no Projeto Natureza & 
Criança? 
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APÊNDICE E 

Questionário Projeto Natureza & Criança – Estagiários Voluntários 

Questionário destinado aos Estagiários Voluntários do Projeto Natureza & Criança 

 
1. O Projeto Natureza & Criança foi percebido como um conjunto de atividades 
divertido e repleto de conteúdos específicos à disposição das crianças? 
 

o Sim 
o Não 

 
2. O Projeto Natureza & Criança foi um recurso para a integração dos conteúdos 
disciplinares das graduações? 
 

o Sim 
o Não 

 
 
3. As atividades lúdicas e experiências foram capazes de conquistar o interesse e a 
participação da maior parte das crianças? 
 

o Sim 
o Não 

 
4. As atividades apresentaram grau de dificuldade a ponto de impedir a adesão 
voluntária das crianças? 
 

o Sim 
o Não 

 
5. A existência da Revista do Projeto Natureza & Criança, se traduziu em um 
material divertido e de apoio às atividades na prática? 
 

o Sim 
o Não 

 
6. Qual foi a importância do Projeto para sua formação? Proporcionar: 
 

o Integração 
o Socialização 
o Disciplina 
o Solidariedade 
o Respeito a Natureza 
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7. Em sua opinião, as atividades desenvolvidas nas oficinas, puderam contribuir para 
sensibilizar as crianças quanto aos hábitos e comportamentos com relação à 
temática do Meio Ambiente? 
 

o Sim, as atividades desenvolvidas nas oficinas podem contribuir para a 
mobilização das crianças as temáticas do Meio Ambiente. 

o Não, as crianças apresentam maior euforia às atividades desenvolvidas do 
que mobilização de pensamento. 

o Outro: 
 
8. Em sua opinião, qual das oficinas chamou mais atenção das crianças? 
 

o Borboletário 
o Olimpíadas 
o Plantas insetívoras 
o Polinização 
o Restaurante dos Insetos 
o Comunicação de Insetos 
o Origami 

 
 
9. Em sua opinião, qual das oficinas trabalhaou melhor a conscientização das 
crianças à temática do Meio Ambiente? 
 

o Borboletário 
o Olimpíadas 
o Plantas insetívoras 
o Polinização 
o Restaurante dos Insetos 
o Comunicação de Insetos 
o Origami 

 
10. Você acredita que a participação de estagiários interdisciplinares pode contribuir 
para o Projeto? 
 

o Sim, contribui para todo o desenvolvimento das práticas do Projeto. 
o Não, não faz diferença. 

 
11. O envolvimento interdisciplinar já foi vivenciado em outros momentos durante o 
período da graduação? 
  

o Sim 
o Não 
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12. As oficinas e jogos do dia da Vivência do Projeto puderam favorecer na formação 
de futuros defensores da natureza? 
 

o Sim 
o Não 

 
13. Em sua opinião, qual a ligação que você estabeleceu entre as práticas do 
Projeto e a 
Educação Ambiental? 
 
 
14. O que você, como estagiário, aprendeu participando no Projeto Natureza & 
Criança? 
 

 


