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Apresentação

No século XXI, a atividade educativa e formativa é uma grande propulsora do desen-
volvimento humano. Em todas as áreas são requeridas competências atualizadas e 
articuladoras do saber com o saber-fazer, que refutam as rotinas das qualificações 
obtidas por mera repetição. Dessa maneira, o papel dos sistemas educativos não deve 
se restringir à formação de mão de obra para empregos estáveis que já não condizem 
com a realidade atual.

É importante que os sistemas de ensino estejam orientados para o trabalho com 
conhecimentos que contribuam para a resolução de problemas, para a tomada de deci-
são orientada e para o desenvolvimento humano. Isso porque o papel das instituições 
de ensino não deve se resumir à função de atendimento ao mercado, dado que os pro-
blemas contemporâneos requerem uma formação alinhada à revolução da inteligência 
e às mudanças da natureza do trabalho.

Nessa perspectiva, é preciso que se pense a formação como uma formação inte-
gral e continuada, uma concepção mais ampla e consensual na educação que trans-
cende a adaptação ao emprego, sendo concebida como condição de desenvolvimento 
ao longo da vida, que tem o propósito de ajudar a compreender o mundo e o outro, 
para que cada um possa compreender melhor a si mesmo.

Pensar em uma formação integral dos(as) estudantes diz respeito a práticas edu-
cativas que possibilitem a atuação crítica e participativa em questões inerentes à 
sociedade. Para isso, ações que desenvolvam a capacidade de pensar, refletir, opinar, 
estabelecer relações e tomar decisões são fundamentais. Assim, o trabalho com as 
diferentes dimensões do conteúdo – conceitos, procedimentos e atitudes – é prepon-
derante nessa formação.

Nesse sentido, as universidades e os institutos federais, em parceria com outras 
instâncias educativas, como as escolas de educação básica, são espaços de criação de 
conteúdo, de desenvolvimento da pesquisa básica, da extensão, da formação integral, cul-
tural, artística e cidadã. São, portanto, lócus de produção do conhecimento no campo da  
ciência, cultura, arte e sociedade, mas também são espaços para o desenvolvimento  
de talentos e aptidões, para a promoção da equidade em um contexto de sociedade 
democrática, para o respeito ao meio ambiente e à diversidade de tradições e culturas.

Nesses espaços, é importante que a educação seja motivadora, interessante e faça 
sentido para os(as) estudantes, ao invés de ser reduzida a uma educação instrumental, 
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como se o papel do(a) professor(a) se restringisse à formação apenas para o conhe-
cimento que possa ser tecnicamente aplicado, para a formação de mão de obra ou o 
desenvolvimento de pesquisa aplicada. Para isso, o currículo não pode ter uma pers-
pectiva tradicional, centrado no(a) professor(a), com excesso de conteúdos e voltado 
apenas ao conhecimento técnico-científico.

Como a elaboração da estrutura e do currículo das disciplinas e dos cursos resulta 
de uma complexa rede de relações, esta deve ser precedida de reflexões, debates, 
pesquisas e acordos. Nesse processo, os(as) professores(as) desempenham um papel 
importante, a partir das suas vivências diárias e percursos de formação. Entre os cui-
dados, interesses e negociações envolvidos na elaboração dos currículos, destaca-se a 
importância dos estudos de demanda, da análise da inserção de egressos no mercado 
de trabalho e do alinhamento entre os pressupostos sobre o currículo presentes no 
documento base e na sua proposta de implantação.

Para além do atendimento aos documentos formais norteadores e dos ritos já men-
cionados que precedem a construção dos currículos, os cuidados na sua construção 
precisam envolver também os mecanismos que proporcionam a vontade de aprender 
e o interesse pelo conhecimento. Isso perpassa pelo desenvolvimento e/ou utilização 
de material didático adequado, que dialogue com as realidades vividas pelos(as) estu-
dantes e, tanto quanto possível, que os(as) estudantes participem da concepção e ela-
boração desses materiais.

Para a implantação dos currículos nas instituições de ensino, diferentes abordagens 
podem subsidiar a elaboração de propostas de ensino, mas a escolha da perspectiva 
metodológica perpassa pelas características epistemológicas e político-pedagógicas 
dos(as) professores(as), as quais orientam a construção das intervenções.

É importante que as propostas de ensino considerem, além dos conteúdos, dos 
objetivos educacionais e das orientações metodológicas, a valorização de múltiplos 
talentos, as atividades de abstração e de conceitualização que aproximem a vida esco-
lar da vida profissional ou social, de modo a aumentar o interesse e engajamento 
dos(as) estudantes, reduzindo o sentimento de exclusão e aumentando a probabilidade 
de permanência e êxito dos cursos.

Nessa lógica, as metodologias ativas e participativas têm se configurado como 
abordagens pertinentes no âmbito da (re)significação da prática docente. Entre as prin-
cipais abordagens teóricas de aprendizagem que podem ser pensadas nesse campo, 
destacam-se a aprendizagem pela interação social, de Lev Vygotsky (1896-1934), 
segundo a qual o desenvolvimento e a aprendizagem são processos que se influen-
ciam mutuamente e todo saber vem da experiência; a aprendizagem pela experiência, 
de John Dewey (1859-1952), a qual explica que a aprendizagem é resultado da prática, 
isto é, é a reconstrução consciente da experiência por associação integrada à vida;  
a aprendizagem significativa, de David Ausubel (1918-2008), que sustenta que o mate-
rial didático precisa ser potencialmente significativo de ser aprendido; e a perspectiva 
freiriana da autonomia (Paulo Freire, 1921-1997).
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Em geral, essas abordagens preconizam que a aprendizagem é um processo que se 
desenvolve a partir do envolvimento do(a) estudante na construção do próprio conhe-
cimento, sendo o(a) professor(a) um(a) mediador(a) da relação dos(as) estudantes com 
o conhecimento socialmente disponível.

Para um melhor entendimento do que são metodologias ativas e participa-
tivas, é importante diferenciá-las do ensino habitual. No ensino centrado no(a) 
professor(a), de caráter mais tecnicista, fundamentado na escuta, na abordagem 
disciplinar e dependente do uso intensivo da memória, prevalecem os métodos 
passivos, ou seja, os(as) estudantes participam passivamente, escutando as aulas 
expositivas ministradas pelos(as) professores(as). O(a) professor(a) busca transmi-
tir conhecimentos que devem ser memorizados pelos(as) estudantes, os quais, em 
geral, realizam trabalhos individuais. Essa tentativa de transmitir conhecimentos, 
tipicamente, não resulta em aprendizagem bem-sucedida, em parte pela postura 
passiva dos(as) estudantes.

Nas metodologias ativas e participativas, o foco está nos(as) estudantes e no pro-
cesso, na forma como os(as) estudantes interagem entre si para a realização de tra-
balhos coletivos. Essas metodologias estão mais bem alinhadas ao que a educação 
profissional e tecnológica requer: uma aprendizagem significativa, contextualizada, 
que gere habilidades de resolver problemas e conduzir projetos.

Para que o(a) estudante possa se envolver ativamente no processo de aprendiza-
gem, as propostas para a prática educativa devem possibilitar a leitura, a pesquisa, a 
comparação, a observação, a escrita, o questionamento, a discussão, a organização de 
dados, a elaboração e a confirmação de hipóteses, a resolução de problemas, o desen-
volvimento de projetos, a construção de sínteses, a tomada de decisões etc. Com isso, 
resultados de aprendizagem tendem a ser mais significativos, pois, quando os(as) estu-
dantes participam das discussões e apresentam os resultados de suas pesquisas, eles(as) 
aprendem melhor do que apenas escutando, observando e lendo.

Metodologias ativas e participativas podem ser aliadas no desenvolvimento de 
uma série de temáticas e conteúdos, dentre eles, os estudos sobre meio ambiente, que 
podem ser articulados em propostas de ensino integradoras e interdisciplinares. Na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC),1 a temática ambiental está presente em 
uma das dez competências gerais da educação básica, a qual expressa que as(os) estu-
dantes têm o direito de aprender a

1 Ainda que a BNCC venha sofrendo duras críticas por educadores(as) e pesquisadores(as), com as quais concor-
damos, estamos citando-o por ser um documento oficial, normativo, definido na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB, Lei no 9.394/1996). BRASIL. Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabe-
lece as Diretrizes e Bases para educação Nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 134, n. 248, 
p. 27833-27841, 23 dez. 1996.
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argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. (BRASIL, 2018, p. 9)2

De acordo com a BNCC, a competência pode ser “definida como a mobilização 
de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida coti-
diana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”.

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída no Brasil pela Lei 
Federal n° 9.795/1999, em seu artigo 10º estabelece que “A educação ambiental será desen-
volvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis 
e modalidades do ensino formal”; e no Artigo 10º, § 1º, define que “A educação ambiental 
não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino”.3 Dessa forma, 
o que se propõe não é a criação de uma nova disciplina nos projetos de cursos que já são 
sobrecarregados de conteúdos e cargas horárias, mas a possibilidade de reorganização 
das disciplinas existentes, a partir de uma perspectiva integradora e interdisciplinar, ou a 
utilização de temáticas ambientais na parte diversificada do currículo, com novos encami-
nhamentos didáticos e recorrendo às ciências da natureza e às ciências sociais.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução 
nº 2, de 15 de junho de 2012) consideram que a concepção da educação ambiental no 
currículo deve superar a mera distribuição do tema pelos componentes curriculares, 
demarcando um campo político, de valores e práticas, mobilizando atores sociais com-
prometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória, capaz 
de promover a ética e a cidadania ambiental. Segundo o Artigo 2°,

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 prá-
tica social e de ética ambiental. (BRASIL, 2012)4

2 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, DF: MEC, 2018. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/. Acesso em: 10 nov. 2021.

3 BRASIL, Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 137, n. 79-E, 28 
abr. 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 11 nov. 2021.

4 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental. Brasília, DF: MEC, 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdo-
cuments/rcp002_12.pdf. Acesso em: 11 nov. 2021.
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O trabalho, que inicialmente tinha o intuito de apresentar propostas de ensino e 
aprendizagem de temáticas ambientais aos(às) professores(as) de cursos técnicos pro-
fissionalizantes, sobretudo aqueles ofertados pelos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, dada a escassez de material didático adequado ao público alvo –  
professores(as) e estudantes –, teve seu escopo ampliado para que possa apoiar tam-
bém outras(os) professores(as) que desenvolvem suas atividades em condições seme-
lhantes aos contextos para os quais essas sequências didáticas foram elaboradas.

As propostas de ensino e aprendizagem apresentadas neste livro são baseadas 
em metodologias ativas e participativas e estão voltadas à prática social e à atuação 
colaborativa, interativa e criativa entre os(as) estudantes. As estratégias de trabalho 
pedagógico são orientadas para a construção de conhecimentos que permitam aos(às) 
estudantes compreender a realidade social a qual estão inseridos(as).

Em geral, as propostas pensadas neste livro preveem que o(a) professor(a) adote 
como ponto de partida do trabalho o que o(a) estudante já conhece, para impulsioná - 
 lo ao alcance de novas aprendizagens, de maneira que educadores(as) e educandos(as) 
aprendam juntos, em uma relação recíproca, tirando o foco do individualismo e  
da competitividade.

Partindo-se do ideário de desenvolvimento de propostas pedagógicas integradoras 
a partir de temas ambientais, este livro foi concebido por meio de um trabalho coletivo 
de professores(as) e estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia Baiano (IF Baiano), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
e do Mestrado Profissional em Educação Profissional em Rede Nacional (ProfEPT), e 
recebeu o apoio financeiro do IF Baiano, através de projetos aprovados nas Chamadas 
Internas nº 01 e nº 02 de 2018, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propes), e do 
Programa de Pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade da 
UFBA, por meio do apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001.

Nesse sentido, o capítulo 1, “Sistemas agroflorestais: uma proposta de ensino por 
investigação”, de autoria de Joana Fidelis da Paixão, Patrícia Petitinga Silva e Char-
bel N. El-Hani, fornece subsídios pedagógicos, e um material de trabalho sobre essa 
temática, para que os(as) estudantes possam atuar como protagonistas na construção 
de seus conhecimentos, por meio da resolução de um problema concreto relacionado 
ao exercício profissional, e como aprendizes para a promoção de mudanças sociais. 
Embora a proposta tenha sido pensada para cursos técnicos profissionalizantes de 
Agropecuária, Alimentos, Meio Ambiente e afins, ou cursos superiores de Ciências 
Agrárias, ela pode ser adaptada para outros contextos, como sugerido anteriormente 
para todos os capítulos do livro.

No capítulo 2, “Conflitos ambientais, território e saúde: proposta de ensino por 
investigação”, de autoria de Eduardo Álvares da Silva Barcelos, são fornecidos ele-
mentos para que os(as) professores(as) possam criar condições, em sala de aula, a fim 
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de que os(as) estudantes investiguem casos concretos de conflitos ambientais e, poste-
riormente, consigam sistematizar seus determinantes, efeitos, desigualdades e impac-
tos correlacionados, assim como ações de mitigação, mediação e diálogo. A proposta 
foi construída para cursos técnicos profissionalizantes das áreas ambientais, da saúde, 
das Ciências Agrárias, da Geografia e da Biologia.

O capítulo 3, “Sequência didática sensível à diversidade cultural e com compro-
misso decolonial: o uso da cana-brava na Ilha de Maré”, de autoria de Rosiléia Oliveira 
de Almeida e André Luiz da Costa Moreira, apresenta possibilidades didáticas para 
a articulação de dimensões locais e globais de aspectos socioambientais, culturais e 
políticos ligados ao uso da cana-brava, na Ilha de Maré, Bahia. A planta é utilizada na 
região para a confecção de diversos artefatos, tais como cestos, vassouras e chapéus, e 
a proposta, voltada ao 5º ano do ensino fundamental, é de problematização de saberes 
e práticas locais em diálogo com conhecimentos científicos.

No capítulo 4, “Derramamento de óleo e biomonitoramento em área costeira: uma 
questão sociocientífica para o ensino e a aprendizagem”, Renan Nery Pereira, Patrícia 
Petitinga Silva e Gabriel Ribeiro apresentam uma intervenção educativa participativa 
e colaborativa que possibilita às(aos) estudantes avaliarem criticamente uma situa-
ção concreta, utilizando conceitos para o desenvolvimento de argumentos e a tomada 
de decisão informada sobre o que deve ser feito em casos de derramamento de óleo 
em áreas costeiras. A proposta pode ser utilizada no ensino médio, em cursos técni-
cos profissionalizantes, ou no ensino superior, obviamente respeitando as adaptações 
necessárias ao contexto educativo.

No contexto do ensino por investigação, o capítulo 5, “Agrotóxicos e seus impac-
tos ambientais: uma proposta para o ensino técnico”, de Joana Fidelis da Paixão, explora 
a produção e os efeitos dos agrotóxicos de modo a mobilizar uma discussão ampliada 
em sala de aula. A ideia presente na sequência didática é promover uma reflexão crí-
tica a respeito dos valores culturais e das pressões econômicas impostas à sociedade, 
de modo a contribuir para o entendimento da ética, dos direitos, das responsabilidades 
e dos aspectos político-econômicos envolvidos na temática dos agrotóxicos.

O capítulo 6, “Sequência didática para o ensino de avaliação de impactos ambientais”, 
de Rosenir Batista Santos Sena, Fábio Carvalho Nunes e Joana Fidelis da Paixão, apresenta 
uma abordagem metodológica ativa com o objetivo de construção compartilhada do 
conhecimento a respeito dos impactos da atividade humana sobre o meio ambiente. Vol-
tada ao ensino técnico profissionalizante, a proposta contém situações de aprendizagem 
problematizadoras com vistas à reflexão e ao desenvolvimento do pensamento crítico.

Ainda considerando a intrínseca relação do ser humano com seu entorno, Maria 
Arlinda de Assis Menezes propõe, no capítulo 7, “Movimentos sociais e meio ambiente: 
como e de que vive o homem?”, o ensino por investigação a partir de situações reais, 
com o objetivo de que os(as) estudantes possam compreender a origem dos movi-
mentos populares relacionados à terra, ao meio ambiente, aos direitos sociais para 
o(a) agricultor(a) e a luta dos(as) protetores(as) do meio ambiente. Assim, a sequência 
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didática, dirigida a cursos das áreas das ciências agrárias e do meio ambiente, oportu-
niza a reflexão sobre essas questões sobre o viés da cultura, da diversidade, da luta e 
dos diferentes sentidos que a terra tem para diferentes povos.

No capítulo 8, “Educação em Agroecologia e Agroecologia na educação: uso de 
inventário da realidade no estudo e proposição de ações no contexto de unidades fami-
liares de produção”, Davi Silva da Costa e Heron Ferreira Souza discutem pressupos-
tos teórico-metodológicos da educação do campo e da educação agroecológica a fim 
de oportunizar um processo de ensino e aprendizagem que parta de uma problema-
tização e possibilite o conhecimento e análise da realidade para a sua transformação. 
Voltada à educação profissional e tecnológica, a sequência didática busca a promoção 
de uma ampla discussão sobre a relação entre terra e trabalho para a compreensão 
dos desafios e das possibilidades de fomento da soberania e da segurança alimentar no 
âmbito da agricultura familiar camponesa.

Izaclaudia Santana da Cruz, Patrícia Oliveira dos Santos, Maria Iraildes de Almeida 
Silva Matias e Izadora Santana Silva da Cruz apresentam, no capítulo 9, “Diagnós-
tico ambiental como estratégia pedagógica para aprendizagem ativa”, uma proposta 
de trabalho para o desenvolvimento do pensamento crítico e abrangente da realidade, 
conduzindo os(as) estudantes ao entendimento de que possíveis soluções para a pro-
blemática ambiental devem perpassar por análises profundas e dinâmicas dos fato-
res que interagem dentro desse contexto. Desse modo, a sequência didática, dirigida 
a cursos técnicos, objetiva o desenvolvimento de habilidades, pelos(as) estudantes, 
para a elaboração de diagnósticos ambientais tendo em vista as variáveis ambientais, 
sociais, econômicas, políticas e culturais.

Sobre a importância da biotecnologia, Maria Nazaré Guimarães Marchi e Moema 
Cortizo Bellintani propõem, no capítulo 10, “Como a biotecnologia pode contribuir 
para a conservação da biodiversidade vegetal? Uma proposta de abordagem para 
estudantes do ensino médio”, um enfoque metodológico ativo para a compreensão 
da biotecnologia, com ênfase na micropropagação, como forma de incentivo à sus-
tentabilidade ambiental, social e econômica. A proposta foi pensada para que possa 
ser realizada no ensino fundamental, no ensino médio ou em cursos técnicos, mesmo 
em espaços que não dispõem de laboratórios e equipamentos próprios ao trabalho 
com a biotecnologia.

O capítulo 11, “Impactos ambientais da mineração: proposta de sequência didá-
tica”, de Mirele Saiara Santos Ribeiro, Fábio Carvalho Nunes, Leila Dayane de Andrade 
Campos dos Santos, Marcos Antonio Santos dos Santos e José Rodrigues de Souza 
Filho, apresenta orientações para o ensino de Geografia no ensino médio profissio-
nalizante, tendo como base a análise de projetos de mineração para a discussão dos 
impactos ambientais em diferentes fases desses projetos. Além disso, considerando a 
importância dos recursos minerais para a humanidade, a sequência didática conduz 
os(as) estudantes à reflexão crítica sobre a mineração no país.
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No capítulo 12, “Utilização das redes sociais aplicadas à educação ambiental”, par-
tindo da estratégia de sensibilização ambiental mediada pelas redes sociais, ao enten-
der que a tecnologia pode contribuir para práticas educacionais mais significativas, 
Patrícia Oliveira dos Santos, Izaclaudia Santana da Cruz e Maria Iraildes de Almeida 
Silva Matias apresentam uma sequência didática que objetiva possibilitar o uso de 
celulares para a aprendizagem de habilidades e metodologias de produção de vídeos e 
campanhas educativas sobre questões ambientais, a fim de sensibilizar outras pessoas 
e ajudá-las na reflexão crítica e mudança de hábitos.

No capítulo 13, “Inteligência emocional e ecológica no ensino de literatura bra-
sileira”, Maristela Andrade Paixão, Fábio Carvalho Nunes e Joana Fidelis da Paixão 
indicam possibilidades de abordar a literatura brasileira, em consonância com os pres-
supostos da inteligência emocional e da inteligência ecológica, tendo o meio ambiente 
como temática transversal ao trabalho desenvolvido no componente escolar Língua 
Portuguesa. Assim, a sequência didática visa o conhecimento, pelos(as) estudantes, 
dos gêneros da literatura brasileira Realismo e Nnaturalismo, com o intuito de ampliar 
a capacidade de compreensão e interpretação da realidade desses sujeitos.

O capítulo 14, “Economia solidária de base agroecológica: uma proposta de ensino 
por investigação”, de Eliana Lopes da Silva Medeiros Cruz e Joana Fidelis da Paixão, 
propõe que os(as) estudantes realizem pesquisas junto à comunidade, e na litera-
tura especializada, para o desenvolvimento de estratégias voltadas ao escoamento e 
à comercialização de produtos da agricultura familiar de base agroecológica, pauta-
das nos princípios de autogestão, solidariedade, cooperação e democracia, a fim de 
construir conhecimento através da articulação entre teoria e prática. A intervenção 
foi elaborada para ser aplicada em cursos técnicos de Agroecologia, Meio Ambiente, 
Agropecuária e afins.

O capítulo 15, “Conectando concepções populares e científicas acerca de temas 
zoológicos: ‘Será que é verdade?’”, de Fleuriane Dantas Lira, Gabriel Vasconcellos, 
Mateus Lima Bernardo, Michelle Garcia da Silva e Roberta Smania-Marques, apre-
senta uma proposta de ensino voltada à ampliação do conhecimento biológico e eco-
lógico sobre répteis em uma perspectiva dialógica com os saberes populares, que pode 
ser utilizada na educação de crianças, jovens e adultos. Os(as) autores(as) propõem 
a aplicação do material didático “Será que é verdade?”, composto por conjuntos de 
cartas-afirmação – que apresentam mitos, crenças e lendas populares sobre répteis – e 
cartas-associação, para serem conectadas entre si. Através desse jogo, os(as) estudan-
tes construirão conhecimentos sobre as características fenotípicas e comportamentais 
dos répteis e refletirão sobre ações antrópicas que podem impactar negativamente as 
populações desses animais.

Camila Rodrigues Pinto e Leila Vasconcelos Costa Nobre apresentam, no capítulo 
16, “Impacto ambiental decorrente de rejeitos minerais como uma questão sociocien-
tífica para o ensino”, uma proposta de ensino baseado em uma questão sociocientífica 
envolvendo os impactos do rompimento de barragem de rejeitos de mineração, com o 
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objetivo de proporcionar a construção de conhecimentos em uma perspectiva de edu-
cação em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Essa sequência didática 
é destinada às(aos) estudantes do segundo ano do ensino médio, podendo abranger 
outros níveis de ensino, desde que sejam adaptadas para tal.

Diante das propostas didáticas apresentadas em cada um dos capítulos, são inú-
meras as possibilidades de recontextualização pelos(as) professores(as). Do mesmo 
modo que se entende a importância da autonomia dos(as) estudantes, as propostas 
educacionais aqui apresentadas reconhecem a necessária liberdade para que os(as) 
docentes possam mediar a relação dos(as) educandos(as) com a cultura elaborada, de 
acordo com os diferentes contextos em que estão inseridos(as). Mas, para que se tenha 
êxito nos objetivos educacionais previstos nas propostas de ensino e aprendizagem, 
é importante que o(a) docente compreenda as orientações metodológicas. Uma vez 
compreendidas tais orientações, é possível pensar em adaptar essas propostas para 
aplicação no ensino formal e não formal.

Nos capítulos desta coletânea, a educação é vista em uma acepção mais ampla, que 
inclui um conjunto de conhecimentos indispensáveis ao desenvolvimento humano, 
a qual ultrapassa o conhecimento sobre si mesmo para a compreensão dos outros e 
o respeito à diversidade. Isso passa pela compreensão das raízes dos indivíduos, do 
acesso às referências que lhe permitam situar-se no mundo e da reflexão acerca da 
necessidade de salvaguardar o meio ambiente e a cultura. Esta obra, portanto, pre-
tende servir como uma pequena contribuição para a promoção de mudanças reais no 
ensino e para a formação de cidadãos(ãs) mais solidários(as) e conscientes da interde-
pendência planetária.

O convívio nos espaços educacionais precisa ser entendido como um ecossistema 
pedagógico de aprendizagem, comunicação e produção de culturas e conhecimen-
tos, onde adentram nesse universo a ciência e a tecnologia, permitindo a ampliação 
do conhecimento do mundo, a compreensão de fenômenos complexos, o desenvolvi-
mento de senso crítico diante de um grande fluxo de informações, das mais variadas 
fontes, e a adaptação ao convívio de pluralidade cultural. Para isso, o processo educa-
tivo precisa manifestar seu caráter insubstituível de formação da capacidade de refle-
tir, analisar e tomar decisões informadas.

Dessa maneira, partimos do pressuposto de que o ensino, em seus diferentes níveis 
e modalidades, deve transcender a consideração de aspectos conteudistas, tecnicistas 
e econômicos para apoiar a formação de cidadãos(ãs) capazes de evoluir e se adaptar às 
transformações globais, que possam atuar como agentes dessas transformações a par-
tir do desenvolvimento de um posicionamento ético e de uma consciência ecológica e 
planetária, construídos por meio de dimensões científica e tecnológica, econômica e 
social, ética e cultural.

Como consequência das mudanças impostas ao setor educacional pela pande-
mia da covid-19 disseminada pela transmissão do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no 
ano de 2019, pensamos que, se forem empenhados esforços no sentido de promover 
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políticas públicas e ações conjuntas para promover a humanização, a democratiza-
ção e a equidade na educação, inclusive colocando a infraestrutura tecnológica – que 
incluirá a rede 5G, a inteligência artificial, a realidade aumentada e virtual – a serviço 
de todos(as), construiremos uma sociedade mais inclusiva, sustentável e resiliente.

Consideramos que o uso de material didático, com conteúdo atualizado, atraente 
e que preveja o uso de tecnologias adequadas e acessíveis aos contextos educacionais 
para os quais foi elaborado, seja imprescindível ao alcance dos resultados esperados. 
Além disso, as metodologias ativas são uma realidade essencial ao ensino que pretenda 
tornar a aprendizagem um caminho para a compreensão das questões socioambien-
tais, para a transformação de realidades a partir de reflexões, construções e tomadas 
de decisões fundamentadas.

Nesse sentido, esta publicação é dirigida aos(às) educadores(as) em formação ini-
cial ou continuada, de diferentes níveis de ensino, que buscam (re)significar suas prá-
ticas em diálogo com outras experiências. Desse modo, esperamos poder contribuir 
nesse processo, ao tempo em que nos colocamos à disposição para conversar sobre os 
capítulos aqui presentes. Para isso, nossos endereços eletrônicos estão ao final do livro, 
juntamente com nossos minicurrículos.

Por fim, gostaríamos de agradecer a todos(as) que participaram, direta ou indi-
retamente, da produção deste livro. Foi um grande desafio enfrentado por todas(os) 
diante da necessidade de isolamento social em resposta à pandemia pelo coronavírus. 
Agradecemos, particularmente, aos(às) autores(as) dos capítulos pela parceria, dispo-
nibilidade e empenho na construção dos textos, pelo retorno dados às solicitações fei-
tas, bem como pela paciência que tiveram ao receber nossas devolutivas e em aguardar 
o longo tempo que durou a organização do livro.

Nós e todos(as) os(as) autores(as) de capítulos deste livro dedicamos esta obra 
aos(às) estudantes com os quais tivemos a oportunidade de interagir, conviver, ensi-
nar e aprender, e que têm nos impulsionado a refletir sobre o nosso fazer pedagógico.

Joana Fidelis da Paixão

Patrícia Petitinga Silva
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CHARBEL N. EL-HANI

Sistemas agroflorestais: uma proposta de 
ensino por investigação

Introdução

A natureza provê gratuitamente serviços essenciais sobre os quais se apoiam as ativi-
dades humanas, e isso é ainda mais evidente em relação aos serviços ecossistêmicos 
prestados pelos Sistemas Agroflorestais (SAF) para a agricultura. (MANGABEIRA; 
TÔSTO; ROMEIRO, 2011) Os SAF contribuem para o ciclo de carbono e de nutrientes, 
o ciclo da água, a formação dos solos, a regulação do clima, a conservação e evolução 
da biodiversidade, a concentração de minerais, a dispersão ou assimilação de contami-
nantes, além de melhorar a paisagem. (ANDRADE, 2010)

Embora outros sistemas socioecológicos também contribuam nesse sentido, os 
SAF têm potencial para diminuir a pressão humana sobre as florestas nativas devido 
à sua multifuncionalidade no nível de propriedade e paisagem, visto que aumentam a 
produção de alimentos e a geração de renda, especialmente por meio de produtos flo-
restais como madeira, frutos, sementes e óleos. (MICCOLIS et al., 2016)

Os SAF também promovem uma série de benefícios ecológicos e econômicos 
que incluem a melhoria das propriedades do solo – físicas, químicas e biológicas –, 
a redução da necessidade de uso de insumos externos, uma melhor conservação da 
água – visto que a água infiltra e permanece no terreno –, do solo e da biodiversidade, 
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além de contribuírem para o clima. Ademais, os SAF podem melhorar a qualidade 
de vida dos(as) produtores(as) rurais, uma vez que as árvores consorciadas com a 
agricultura e com as pastagens fornecem tanto serviços – sombra para os animais, 
melhora na ciclagem de nutrientes, redução da erosão dos solos, proteção das nas-
centes, quebra-ventos etc. – quanto produtos – madeira, fruto, forragens, óleos, resi-
nas etc. (OLIVEIRA et al., 2003)

Apesar desses benefícios, a adoção de SAF pelos(as) agricultores(as) ainda é inci-
piente, possivelmente devido à falta de incentivo, de disseminação desse modo de pro-
dução para a sociedade e de assistência técnica, sobretudo na fase de implantação. 
Nesse sentido, torna-se necessário formar profissionais que sejam agentes na proposi-
ção e implantação de SAF, buscando soluções voltadas ao desenvolvimento socioeco-
nômico local, regional e nacional.

Com base nesse contexto, este capítulo apresenta uma proposta de ensino por 
investigação do tema “Sistemas Agroflorestais”. A proposta foi construída para ser 
aplicada em cursos técnicos profissionalizantes de Agropecuária, Alimentos, Meio 
Ambiente e afins, e em cursos superiores de Ciências Agrárias, uma vez que o pro-
blema apresentado nesta proposta está relacionado ao contexto teórico estudado 
nesses cursos. No entanto, vale ressaltar que pode ser utilizada, com adaptações, em 
outros contextos educacionais, incluindo espaços de educação não formal e em ofer-
tas de cursos de curta duração.

Nesse sentido, o objetivo deste material didático é fornecer subsídios pedagógicos 
a partir do tema “Sistemas Agroflorestais”, a fim de que o(a) professor(a) possa criar 
condições em sala de aula para que os(as) estudantes construam seus conhecimentos 
sobre SAF em uma situação de ensino por investigação.

Através da resolução de um problema concreto relacionado ao exercício pro-
fissional, o estudante precisará aprender a encontrar quais são as variáveis que 
interferem na resolução do problema, reconhecendo as relações entre práticas 
escolares e cotidianas. A ideia é estimular o(a) estudante a atuar como protagonista 
da produção do seu conhecimento e a ser um aprendiz para a promoção de mudan-
ças sociais.

Para atingir o seu objetivo, este material didático está estruturado por meio das 
seguintes seções: 1. Introdução; 2. Conceitos, princípios básicos e benefícios dos SAF; 
3. Limitações à adoção de SAF; 4. Diagnóstico para implantação do SAF; 5. Seleção de 
espécies a serem cultivadas no SAF; 6. Implantação de um SAF; 7. Práticas de manejo 
no SAF; 8. Proposta de ensino por investigação de sistemas agroflorestais; 9. Objetivos 
de aprendizagem; 10. Orientações teórico-metodológicas para a aplicação da proposta 
de ensino; 11. Questões norteadoras para subsidiar a resolução do problema; 12. Etapas 
propostas para a aplicação da Sequência Didática (SD); 13. Avaliação da aprendizagem; 
14. Considerações finais e 15. Referências.
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Conceitos, princípios básicos e benefícios dos SAF

Os SAF são definidos como um consórcio de culturas agrícolas com espécies arbóreas, 
geralmente nativas, que podem ser utilizados para restaurar florestas e recuperar áreas 
degradadas, podendo incluir desde hortaliças até plantas perenes. (BERNARDES, 
2008) A utilização de árvores é fundamental para a recuperação das funções ecoló-
gicas e o fornecimento de serviços ecossistêmicos, uma vez que estas mantêm intera-
ções ecológicas com os demais componentes do ecossistema florestal.

Ao utilizar um SAF, o(a) agricultor(a) está aliando os princípios básicos da pro-
dução à preservação do meio ambiente e, com a integração de espécies de produção 
agrícola, às plantas nativas da região onde esse sistema é implantado, proporcionando 
alta produtividade aliada à preservação da flora e, consequentemente, da fauna nativa. 
Dessa forma, dado o caráter de múltiplo propósito das árvores, os SAF constituem-se 
em alternativas sustentáveis para aumentar os níveis de produção agrícola, animal e 
florestal. (RIBASKI; MONTOYA; RODIGHERI, 2001)

Os SAF têm sido classificados de diferentes formas: segundo sua estrutura no 
espaço, seu desenho através do tempo, a importância relativa e a função dos diferen-
tes componentes, bem como pelos objetivos da produção e suas características sociais 
e econômicas. Na classificação mais comumente utilizada, procura-se considerar os 
aspectos funcionais e estruturais – composição e arranjo dos componentes – como 
base para agrupar esses sistemas em: sistemas silvipastoris, que são a integração de 
árvores nas pastagens para a criação de animais domésticos (floresta e pecuária); sis-
temas agrossilviculturais ou silviagrícolas, que são a combinação da agricultura com 
espécies florestais (agricultura e floresta); e sistemas agrossilvipastoris, que são siste-
mas em que a terra é manejada para a produção simultânea de cultivos agrícolas e flo-
restais para criação de animais domésticos (agricultura, floresta e pecuária).

Com a utilização dos diversos tipos de SAF, o(a) agricultor(a) tem a oportunidade 
de garantir o seu sustento ao longo do ano, através da produção de culturas diversi-
ficadas. Os(as) agricultores(as) que adotam os SAF como estilo de produção podem 
utilizá-los tanto em áreas conservadas e de boa qualidade agronômica quanto na 
recuperação das áreas degradadas, participando da mitigação dos efeitos das mudan-
ças climáticas, viabilizando a produção diversificada de alimentos e possibilitando a 
obtenção de renda contínua ao longo do ano.

Limitações à adoção de SAF

Ainda que os SAF, como todos os meios de produção, possuam benefícios, estes têm 
também algumas limitações:

• O baixo acesso ao conhecimento da rede de benefícios dos SAF pode se 
configurar como um fator limitante à sua adesão. Além disso, há um baixo 
acesso à políticas públicas de desenvolvimento rural – Assistência Técnica 
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e Extensão Rural (Ater), capacitação e crédito rural –, as quais dependem 
de soluções de governança a médio e longo prazos. Em muitas situações, 
a assistência técnica não conta com capacitação em SAF e Agroecologia, 
tampouco em metodologias participativas; (MICCOLIS et al., 2016)

• A baixa disponibilidade e alta demanda por mão de obra qualificada para 
a implantação e manutenção do sistema – por exemplo, para o plantio de 
mudas, poda das árvores etc. – pode ser outro fator limitante para a con-
dução dos SAF, pois o trabalho é intensivo e constante. O trabalho em 
mutirões é uma estratégia importante, pois mobiliza mão de obra coletiva 
e fortalece os laços sociais; (MICCOLIS et al., 2016)

• Em muitos contextos de áreas degradadas, principalmente quando os(as) 
agricultores(as) têm pouco acesso aos insumos, um risco da implantação 
de SAF é a baixa produtividade inicial das culturas alimentícias e comer-
ciais. Alguns desses SAF podem demandar investimentos em curto 
prazo, em comparação com práticas ou modelos agrícolas convencio-
nais – isto é, aqueles baseados em monoculturas e no uso intensivo de 
insumos, como agrotóxicos. Esse risco de baixa produtividade no curto 
prazo é devido não apenas aos custos das etapas iniciais de implantação, 
mas também ao tempo necessário para que, em condições ainda desfa-
voráveis, as espécies florestais cresçam o suficiente para gerar benefícios 
financeiros, o que reduz a velocidade de obtenção dos lucros. Contudo, 
no médio e longo prazo, os SAF têm se mostrado produtivos e lucrativos; 
(WWF BRASIL, 2020)

• A ineficiência no planejamento e gestão de recursos econômicos e huma-
nos, falta de controle econômico e de fluxo de caixa, baixa diversifica-
ção dos SAF, combinações e componentes inadequados, e preços baixos 
dos produtos escolhidos também podem prejudicar o sucesso dos SAF. 
(PORRO et al., 2006; PORRO, 2009)

Diagnóstico para implantação do SAF

O primeiro passo para a implantação de um SAF, como alternativa para o desenvolvi-
mento local sustentável, deve partir de um diagnóstico da região ou localidade e deve 
contemplar os aspectos ambiental, socioeconômico, político e cultural das comu-
nidades. Por meio do diagnóstico serão identificados e priorizados os problemas e 
potencialidades da comunidade diagnosticada. (PORRO, 2009)

O principal objetivo do diagnóstico é a caracterização e a descrição do meio físico, 
biótico e socioeconômico da área, em um nível de detalhamento que possibilite a pla-
nificação de uma ou mais alternativas agroflorestais mais apropriadas à realidade local. 
Para a realização do diagnóstico, deve-se empregar métodos e ferramentas da meto-
dologia participativa, a exemplo do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), que é 
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uma metodologia que permite o levantamento de informações e conhecimentos da 
realidade da comunidade ou instituições, a partir do ponto de vista de seus membros. 
(PORRO, 2009)

É importante que o diagnóstico seja feito de forma participativa, buscando-se inte-
ragir o saber ecológico acumulado dos(as) agricultores(as) com o saber institucional 
dos(as) técnicos(as), de forma a gerar um ambiente necessário para o desenvolvimento 
agroflorestal bem-sucedido. Para tanto, a comunidade, outras pessoas e grupos que 
se beneficiarão com as propostas agroflorestais devem ser envolvidos(as) em todas as 
etapas do processo. (MEIRELLES, 2003)

Seleção de espécies a serem cultivadas no SAF

Com o objetivo de orientar agricultores(as), para que estes(as) façam o plantio cor-
reto de suas plantas em consórcio, é importante pesquisar informações sobre plantas 
companheiras e antagônicas disponíveis na literatura, evitando, assim, situações des-
favoráveis, como é o caso da disputa entre duas espécies por nutrientes, pela liberação 
de substâncias alelopáticas ou por luminosidade. Então, primeiro deve-se conhecer as 
plantas que se beneficiam umas das outras. A partir daí, deve-se planejar o consórcio.

Para tanto, na mesma área ou canteiro, deve-se cultivar plantas de ciclos diferen-
tes, para que não ocorra competição pela luz entre elas. Devem ser utilizadas culturas  
que apresentem sistemas de raízes diferentes – que possuem a capacidade de explo-
rar  diferentes profundidades do solo, reduzindo a competição por água e nutrientes –,  
possibilitando, assim, uma melhor ciclagem destes últimos. Para isso, é interessante 
utilizar a combinação de espécies de raízes profundas (pivotantes) com plantas de raí-
zes médias (fasciculadas ou cabeleira), ou superficiais (tuberosas). (MEIRA; LEITE; 
MOREIRA, 2016a; MENDOZA; SAMBIASE; OLIVEIRA, 2012)

No consórcio, um maior adensamento – em relação aos plantios mais convencio-
nais – é possível, uma vez que se escolham espécies que tenham ciclos de vida diferen-
tes, utilizem-se espécies que preferem sol direto e plantas que toleram alguma sombra, 
selecionem-se aquelas com diferentes tipos de raízes e de diferentes portes. (HENZ; 
ALCÂNTRA; RESENDE, 2007; SOUZA; RESENDE, 2006)

Similarmente, existem famílias e espécies de plantas que não devem ser cultivadas 
próximas, por serem antagônicas e não se tolerarem. Estas, quando cultivadas juntas, 
disputam nutrientes, luz e água, colocando em risco o seu desenvolvimento. (MEIRA; 
LEITE; MOREIRA, 2016b)

A depender das condições ambientais da região em que a propriedade está loca-
lizada, pode ser necessária a adoção de quebra-ventos, que consistem em barrei-
ras para proteger os plantios contra a ação de ventos fortes, além de proporcionar 
um ambiente favorável à produtividade das lavouras e dos animais. Os quebra-ven-
tos podem ser barreiras vegetais, cercas e telas, e a sua instalação também contribui 
para a proteção dos animais, a manutenção da umidade do solo, a redução da invasão 
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de insetos e para o amadurecimento mais rápido das culturas. (CONCEIÇÃO, 1996; 
FRANÇA; OLIVEIRA, 2010)

Também podem ser utilizados cordões de contorno vegetais, que têm o papel de 
aumentar a diversidade vegetal entre as áreas cultivadas, e, em torno delas, servir de 
proteção para os cultivos e aumentar a diversidade na propriedade. Também têm as 
vantagens de atrair polinizadores, servir de barreiras contra ventos, temperaturas 
extremas e deriva técnica, servir de alimento para animais, manter a umidade do ter-
reno e favorecer um maior ou menor sombreamento, dependendo da cultura plantada. 
(ALTIERI, 2002; ALTIERI; SILVA; NICHOLLS, 2003)

Implantação de um SAF

O sistema pode ser iniciado com o plantio de espécies anuais – hortaliças, cereais – 
e espécies semi-perenes – banana, maracujá, mamão etc. –, onde se incluem desde 
arbustos de ciclo curto até árvores de ciclo longo; ou de forma progressiva: a partir 
dos roçados ocupados com cultivos de ciclo curto – arroz, milho, feijão, mandioca/
macaxeira – associados com a criação de pequenos animais domésticos.

Uma maneira recomendada para a implantação de um SAF em uma proprie-
dade é por meio de mutirão, onde o(a) agricultor(a) convida seus(uas) vizinhos(as) e 
amigos(as) para um dia de trabalho, fornecendo a alimentação. A cada mês ou período, 
um(a) agricultor(a) diferente é agraciado(a) com a visita dos(as) companheiros(as). 
Essa é uma forma de apoio mútuo que deve ser estimulada entre os(as) agricultores(as), 
tendo em vista a escassez de mão de obra no meio rural. (ALTIERI, 2012)

Práticas de manejo no SAF

No estabelecimento de um SAF é preciso realizar algumas práticas de manejo, no 
momento certo, para permitir o bom desenvolvimento e produção das plantas no sis-
tema. (ARAUJO, 2005) Entre as práticas de manejo mais comuns, destacam-se:

a) Podas: de uma maneira geral, pode-se dizer que as podas são realiza-
das para se corrigir o desenvolvimento das plantas e mantê-las saudáveis, 
com um desempenho adequado às suas características. Nos SAF, normal-
mente, empregam-se três tipos de podas que são executadas de acordo 
com a planta e o objetivo do cultivo, são elas:
• poda de formação: é feita no início da vida da planta e pode ser con-

siderada uma poda de educação. Esse procedimento faz com que as 
plantas cresçam mais fortes, com boa formação e, principalmente, que 
alcancem o máximo de sua produtividade;

• poda de limpeza: é a mais conhecida e praticada. É uma poda leve, 
que deve ser feita regularmente, eliminando galhos ou ramos mortos, 
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secos, ou que apresentem má formação. Isso faz com que a energia vital 
da planta não seja desperdiçada, ajudando no melhor desenvolvimento 
do vegetal. Todas as frutíferas necessitam desse tipo de poda;

• poda drástica: consiste no corte total da copa da planta. É feita, por 
exemplo, em leguminosas que foram plantadas no SAF para produção 
de adubo verde ou para eliminar plantas envelhecidas, mas também em 
outras plantas, sobretudo árvores.

b) Capina seletiva: a capina seletiva é o corte ou arranque das espécies her-
báceas, deixando aquelas mais avançadas na sucessão. Quando se rea-
liza a poda, aproveita-se para realizar a capina seletiva, seja arrancando a 
planta pela raiz, no caso de algumas invasoras em floração, ou, em outros 
casos, arrancando cuidadosamente a parte aérea com a enxada, evitando 
a desestruturação do solo. Durante a capina seletiva, deixa-se o material 
cortado ou arrancado sobre o solo, para protegê-lo e enriquecê-lo com 
seus nutrientes;

c) Adubação: as espécies implantadas nos SAF podem ser adubadas 
em cobertura com biofertilizantes líquidos e farelados produzidos no 
próprio ambiente. Essa prática reduz os custos e facilita o trabalho para 
o(a) agricultor(a). A adubação das espécies no SAF também pode ser 
feita incorporando-se “espécies adubadoras” no sistema, como é o caso 
das leguminosas que, posteriormente, poderão ser podadas para produ-
ção de matéria orgânica. Uma outra forma de adubação dos SAF é feita 
pelas podas e pela capina seletiva, já mencionadas, visto que o material 
resultante da capina seletiva e das podas, uma vez espalhado sobre o solo, 
depois de decomposto, libera nutrientes para os cultivos;

d) Cobertura do solo: ao iniciar um SAF, é preciso proteger o solo com o 
uso de vegetação, evitando que este seja varrido pelos ventos ou lavado 
pelas chuvas. Por isso, é importante garantir a cobertura que devolverá a 
fertilidade ao solo, ativando os processos biológicos, protegendo-o contra 
o impacto das gotas de chuva e da incidência direta dos raios solares, evi-
tando a compactação, diminuindo o escorrimento superficial da água da 
chuva que causa erosão e lixiviação de nutrientes, e o carreamento de par-
tículas de solo para as fontes de água. A cobertura do solo também evita 
um aumento excessivo na temperatura, o que levaria à alteração dos ciclos 
vitais de diversos organismos. (PENEIREIRO et al., 2003)

Proposta de ensino por investigação de sistemas agroflorestais

Atualmente, há um caminho de resistência política, social e pedagógica, a partir 
da construção do enfoque agroecológico para a formação de técnicos(as), 
pesquisadores(as) e camponeses(as) (SOUZA, 2017), que reivindica diálogo de 
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saberes e experiências entre professores(as), estudantes e as comunidades de 
agricultores(as), demandando uma revisão crítica dos currículos tradicionais. 
(SANTOS; MICHELOTTI; SOUSA, 2010)

Dessa maneira, o ensino de Agroecologia requer a promoção, entre outros fatores, 
da problematização da realidade dos(as) estudantes, no sentido de resgatar, sistemati-
zar e valorizar os espaços de vida como possibilidades de produção de conhecimento 
significativo; do aprofundamento das problemáticas identificadas, mobilizando os 
conhecimentos técnico-científicos para contribuir com a resolução dos problemas 
encontrados nas comunidades; e da proposição e resolução dos problemas identifica-
dos. (MOLINA et al., 2014)

Consequentemente, nas últimas décadas, a perspectiva agroecológica teve espaço 
nas instituições públicas que se dedicam à produção e socialização do conhecimento 
para o desenvolvimento rural (AGUIAR, 2010), suscitando o desenvolvimento de prá-
ticas pedagógicas que consideram o ambiente rural não apenas como o lócus da produ-
ção agrícola, mas também como um rico, diverso e multicultural espaço de construção 
social de raízes identitárias de sujeitos. (SOUZA et al., 2018)

A reflexão sobre situações reais ou hipotéticas do contexto social oportuniza a 
vivência do estudante pela experiência concreta, uma vez que uma teoria só é prática 
na medida em que se materializa (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977), de maneira que pro-
blemas inerentes à atividade profissional podem ser utilizados como material de inves-
tigação para o alcance de soluções práticas.

Nesse contexto, o objetivo principal desta sequência didática é que os estudantes 
aprendam a planejar um SAF. O emprego de metodologia participativa e ativa para a 
aprendizagem da temática “Sistemas Agroflorestais” para estudantes de cursos técni-
cos – de Agropecuária, Agroecologia, Meio Ambiente etc. – e superior – de Ciências 
Agrárias, Agroecologia etc. – contribuirá para os processos de ensino e aprendizagem, 
ao trazer os(as) estudantes ao centro da discussão, permitindo o desenvolvimento de 
competências atitudinais e trabalho colaborativo e participativo, estimulando a auto-
nomia e o protagonismo na construção de seus conhecimentos.

As metodologias ativas, participativas e colaborativas de aprendizagem permitem 
que os(as) estudantes participem de um processo de ensino e aprendizagem a partir de 
uma concepção pedagógica crítico-reflexiva, resultando no aumento de seu desempe-
nho e compreensão conceitual. Os processos de ensino e de aprendizagem com esse 
objetivo buscam métodos inovadores que utilizam a prática pedagógica ética, crítica, 
reflexiva e transformadora para além dos limites de treinamento técnico, desenvol-
vendo movimento contínuo de ação-reflexão-ação. (MITRE et al., 2008)

Esta sequência didática fundamenta-se na abordagem didática ativa e participativa 
do ensino por investigação, que estimula o questionamento, o planejamento, a pes-
quisa e a construção de explicações com base em evidências e que considera a apren-
dizagem como um conjunto de habilidades adquiridas através de práticas da cultura 
científica escolar.
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No ensino por investigação, o(a) professor(a) cria condições para os(as) estudan-
tes pensarem (levando em conta a estrutura do conhecimento); falarem (evidenciando 
seus argumentos e conhecimentos construídos); lerem (entendendo criticamente 
o conteúdo lido); e escreverem (mostrando autoria e clareza nas ideias expostas). 
(CARVALHO, A. M. P., 2018)

Objetivos de aprendizagem

Zabala (1998) aborda os conteúdos em três categorias: atitudinais, conceituais e pro-
cedimentais. Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa de capacidades 
intelectuais para operar ideias e representações que permitam organizar as realidades. 
Os conteúdos procedimentais referem-se ao fazer com que os(as) estudantes cons-
truam instrumentos para analisar, por si mesmos(as), os resultados que obtêm e os 
processos que colocam em ação para atingir as metas estabelecidas. E os conteúdos 
atitudinais referem-se à formação de atitudes, valores e normas em relação à infor-
mação recebida, visando a intervenção do(a) estudante em sua realidade.

Conrado e Nunes-Neto (2018) defendem que as intenções educacionais devem 
estar para além da aprendizagem de conceitos, teorias e princípios, pois tudo aquilo 
que desenvolva capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inser-
ção social deve também ser considerado como conteúdo de aprendizagem. Segundo 
esses(as) autores(as), a concepção dos conteúdos na perspectiva multidimensional 
pode ser caracterizada como parte de um movimento filosófico a favor da desoculta-
ção do currículo oculto, sobretudo por explicitar a dimensão atitudinal do conteúdo, 
que envolve a dimensão ética na educação científica.

Para isso, é importante o desenvolvimento do ensino e a redução da quanti-
dade de conceitos no currículo e no planejamento didático, de forma a promover 
uma maior qualidade da aprendizagem e permitir uma educação mais integral dos 
sujeitos. (CARVALHO; NUNES-NETO; EL-HANI, 2011) Com base na perspectiva 
multidimensional de conteúdo, como a desenvolvida por Conrado e Nunes-Neto 
(2018), para esta sequência didática foram estabelecidos os seguintes objetivos de 
aprendizagem:

Dimensão conceitual
• Conhecer os princípios e fundamentos dos SAF, assim como compreen-

der as relações ecológicas entre as espécies em um sistema diversificado;
• Compreender o papel socioeconômico dos SAF;
• Apropriar-se de conceitos sobre a classificação de SAF, analisando as 

diferenças e semelhanças entre os diferentes sistemas, bem como a com-
plexidade para a implantação de cada um;
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• Aprender os conceitos de sucessão ecológica de espécies e a importância 
desses conceitos na estruturação de um SAF e na colheita de produtos em 
diferentes períodos;

• Reconhecer a importância do manejo do SAF, que envolve a desrama natu-
ral ou mecânica (poda), dependendo da espécie selecionada ou mesmo de 
práticas de desbaste;

• Compreender que as técnicas a serem adotadas para esses tratos cultu-
rais devem ser cuidadosamente selecionadas em função das finalidades do 
SAF que se pretende implantar e os benefícios resultantes desse manejo;

• Prever a ocorrência de problemas que podem dificultar o desenvolvi-
mento do sistema – tais como o controle de espécies invasoras e/ou inde-
sejadas, a ação do vento, o suprimento de água e de nutrientes etc. – e 
prever soluções.

Dimensão procedimental
• Pesquisar informações científicas de qualidade nas diferentes plataformas 

de acesso a esse conteúdo, com vistas à resolução do problema em estudo;
• Desenvolver estratégias de produção e divulgação científica de conteúdo 

para publicação em redes sociais;
• Elaborar um diagnóstico socioeconômico e ambiental da comunidade 

para subsidiar o planejamento de um SAF adequado à realidade local;
• Investigar os princípios e metodologias para a implantação de um SAF de 

base agroecológica;
• Realizar um levantamento das vantagens e limitações da implantação de 

um SAF;
• Selecionar as espécies que serão utilizadas na implantação do projeto de 

SAF, de acordo com a finalidade do projeto;
• Pesquisar e definir quais serão os métodos e técnicas de plantio utiliza-

dos, incluindo o espaçamento entre mudas da mesma espécie e cultivos de 
diferentes espécies, de acordo com a finalidade do projeto;

• Planejar o momento de entrada e o tempo de permanência de cada espécie 
na área agroflorestal, assim como os ajustes espaciais ao longo do tempo, 
de acordo com a finalidade do projeto;

• Desenvolver um plano de obtenção de sementes das espécies selecionadas 
e o plantio de mudas em viveiro;

• Elaborar um projeto de SAF;
• Apresentar o projeto de SAF e defendê-lo, respondendo dúvidas e ques-

tionamentos dos(as) colegas e do(a) professor(a), em sala de aula.
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Dimensão atitudinal
• Agir de acordo com os princípios de solidariedade, reciprocidade e 

co operação durante o desenvolvimento das atividades;
• Refletir criticamente sobre as formas de produção agrícola, contribuindo 

para o resgate e a valorização dos espaços de vida agroflorestais como 
espaços de produção de alimentos, serviços ambientais, produção de 
conhecimento, diálogos e saberes;

• Desenvolver senso de responsabilidade a partir da escuta ativa das orien-
tações, solucionar as dúvidas que surgirem e realizá-las no tempo previsto;

• Contribuir efetivamente para o cumprimento das atividades, pesquisando 
conteúdos, debatendo em grupo, apresentando informações e produ-
tos, argumentando e, assim, contribuindo para a construção coletiva de 
conhecimentos;

• Respeitar opiniões divergentes dos colegas e atuar na resolução de confli-
tos e na construção de respostas que reflitam tomadas de decisões refle-
xivas, resultantes de um trabalho coletivo;

• Agir com disposição, proatividade e comprometimento em aprender e 
auxiliar no aprendizado do grupo.

Orientações teórico-metodológicas para a aplicação da proposta 
de ensino

De acordo com os pressupostos da abordagem de ensino por investigação, nesta 
sequência didática o início do processo ocorre com o fornecimento de um problema 
sobre SAF.

Uma comunidade de agricultores(as) deseja iniciar uma produção de base agro-
florestal em uma área total de 1.000m2, entretanto, até então, a produção de suas pro-
priedades era pautada na agricultura convencional, com a utilização de agrotóxicos, 
fertilizantes químicos e monocultura. Para ajudar esses(as) agricultores(as), desen-
volva um projeto de SAF adaptado às condições sociais, econômicas e ambientais 
dessa comunidade.

Preveja quais serão as espécies utilizadas para compor o sistema, com base nas 
espécies vegetais conhecidas e/ou desejadas pelos(as) agricultores(as) para plantio, 
levando em consideração os riscos associados ao plantio de espécies agronomicamente 
inadequadas. Apresente desenhos ou arranjos agroflorestais onde as funções espera-
das e as relações entre as espécies sejam apresentadas; defina as etapas de implanta-
ção, manejo, monitoramento e avaliação dos SAF pela comunidade; e estime os custos 
anuais e receitas esperadas.

O problema formulado, e aqui exposto, pode – e deve – ser adaptado ao contexto 
de cada região, território, município ou comunidade em que esta intervenção será 
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aplicada. Para auxiliar na resolução do problema exposto anteriormente, são apresen-
tadas, a seguir, uma série de questões norteadoras como proposta de ponto de partida 
para a reflexão dos(as) estudantes e discussões em grupo.

Questões norteadoras para subsidiar a resolução do problema

1. Quais informações devem ser levantadas para diagnosticar as caracterís-
ticas ambientais, socioeconômicas, políticas e culturais da comunidade/
localidade, assim como os principais problemas e potencialidades que 
possibilitem o planejamento de alternativas agroflorestais apropriadas à 
realidade local?;

2. Quais são os principais objetivos e vocações da comunidade de 
agricultores(as)?;

3. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos(as) agricultores(as) 
e como eles(as) lidam com essas dificuldades?;

4. Como são as condições ambientais, geográficas, socioeconômicas e pro-
dutivas das propriedades?;

5. Onde estão as fontes de água e as áreas de vegetação nativa?;
6. Quantas pessoas de cada família participam ativamente da produção? Quem 

são essas pessoas? Quem será responsável pelo plantio e pelo manejo?;
7. O que os(as) integrantes das famílias gostariam de fazer com a sua área? O 

que querem plantar e produzir?;
8. Quais espécies serão cultivadas e quais os critérios envolvidos nessa seleção?;
9. Quais espécies servirão aos diferentes tipos de estratos – estrato baixo, 

médio, alto e emergente – ao longo do tempo?;
10. Como será planejada a sucessão ecológica de espécies de diferentes ciclos 

de vida – placenta, pioneiras, secundárias e primárias?;
11. Como serão combinadas as espécies de diferentes estratos com as de dife-

rentes ciclos de vida?;
12. A poda é relevante na implantação e manutenção dos SAF? Por quê?;
13. Os (as) agricultores(as) já terão algo para colher por volta de 30 dias desde 

o plantio? Como eles(as) se manterão nos primeiros anos de implantação 
do SAF?;

14. Para o início da implantação do sistema, quais serão os métodos de plantio 
utilizados?;

15. E durante os próximos plantios – a partir do segundo semestre? –, como 
serão obtidas as sementes e mudas?;

16. Quais serão as estratégias de manejo adotadas – exemplo: como será feita 
a adubação e a irrigação? Quais alternativas serão utilizadas para reduzir 
os problemas de excesso de vento e o ataque de insetos?;

17. Como será o plano de colheitas?
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Etapas propostas para a aplicação da sequência didática

Esta sequência foi planejada para ser realizada em 18 encontros/etapas. Sugere-se que 
cada encontro tenha a duração de duas horas-aula de 60 minutos cada. No entanto, 
esses encontros podem ser mais ou menos numerosos a depender das situações e 
necessidades vivenciadas pelo(a) professor(a) e sua(s) turma(s).

Os critérios de avaliação da aprendizagem sugeridos para as atividades a serem 
realizadas em todos os encontros estão apresentados ao final deste texto. Antes da 
realização de cada atividade, o(a) professor(a) deve apresentar aos(às) estudantes os 
critérios que serão adotados para avaliá-los.

Primeiro encontro
No primeiro encontro, o(a) professor(a) poderá iniciar a proposta de ensino e apren-
dizagem explicando que ela será desenvolvida na forma de uma sequência didática 
baseada na metodologia de ensino por investigação. Os(as) estudantes podem ser ques-
tionados acerca do que consiste o ensino por investigação e, com base nas respostas 
obtidas, o(a) professor(a) pode perguntar aos(às) estudantes quais são os métodos de 
ensino que eles(as) estão mais familiarizados(as), ao passo em que as respostas serão 
anotadas no quadro.

A partir das respostas listadas no quadro, o(a) professor(a) pode questionar os(as) 
estudantes em quais desses exemplos eles(as) atuam de forma passiva e em quais situa-
ções atuam de forma ativa. Com base nessa análise, o(a) professor(a) pode explicar que 
o ensino por investigação é uma metodologia que orientou a elaboração da sequência 
didática para a participação ativa e colaborativa deles(as).

Em seguida, o(a) professor(a) deve explicar que o objetivo desta sequência didá-
tica sobre SAF é que os(as) estudantes aprendam a planejar um SAF. Então, o(a) 
professor(a) pode apresentar a situação-problema e reservar um momento para que 
os(as) estudantes expressem as suas impressões em relação ao caso proposto. É impor-
tante questionar se compreenderam o problema, o que acharam dele e se consideram 
que seja possível resolvê-lo.

A seguir, o(a) professor(a) poderá pedir que os(as) estudantes reflitam sobre quais 
são as informações que precisarão ser levantadas para auxiliar na resolução do desafio. 
As respostas poderão ser registradas na lousa, como um brainstorming – tempestade 
de ideias –, para explorar a potencialidade criativa e os conhecimentos prévios dos(as) 
estudantes. Estes(as) também podem escrever suas ideias em tarjetas ou folhas de 
papel e fixá-las no quadro ou na parede, e apresentá-las. Posteriormente, essas ideias 
podem ser agrupadas em classes, na forma de um quadro síntese.

Depois de realizada essa dinâmica, recomenda-se que a sequência de atividades 
programadas seja apresentada à turma, através da exposição das questões norteado-
ras dessa sequência didática. Propõe-se que, primeiro, as questões sejam apresentadas 
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uma de cada vez, a fim de que os estudantes reflitam sobre como podem ser solucio-
nadas, e que o(a) professor(a) observe o empenho, engajamento e as reações da turma 
frente às demandas que precisarão ser atendidas para a resolução do caso.

Nesse momento, serão formadas as equipes de trabalho e os estudantes discutirão 
em grupo sobre as fontes de informações mais apropriadas à resolução do problema –  
exemplo: pesquisa em artigos na internet, pesquisa em livros da biblioteca, consulta a 
páginas de órgãos oficiais, entrevista a agricultores(as) de uma comunidade rural etc. –  
e para solucionar a situação-problema como um todo.

Para concluir essa etapa, o(a) professor(a) pode questionar se os(as) estudantes 
conhecem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para citação 
e apresentação de referências em trabalhos técnico-científicos. Um tempo da aula pode 
ser dedicado a uma breve explicação dessas normas, da sua importância e da sua utiliza-
ção na elaboração de trabalhos para serem entregues na forma escrita ou digitada.

Segundo encontro
No início da aula, o(a) professor(a) orientará os(as) estudantes a buscarem informa-
ções sobre SAF para solucionar o problema proposto. Essa orientação pode acon-
tecer em sala de aula, por meio do uso da internet, através de dispositivos móveis, ou 
pode ocorrer na sala de informática da instituição ou na biblioteca. Os(as) estudantes 
serão orientados pelo(a) professor(a) a se familiarizarem com os conceitos, a anotar as 
dúvidas e dificuldades que encontrarem e as apresentarem em sala de aula.

Como forma de apresentação do conceito e de informações relevantes sobre SAF, 
o(a) professor(a) pode sugerir que os grupos criem conteúdos para serem publicados 
nas redes sociais. Cada grupo poderia, por exemplo, ficar responsável pela criação e 
atualização de um perfil no Instagram, ou em outra rede social, dedicado à divulgação 
de informações científicas sobre SAF. Essa pode ser uma interessante ferramenta para 
dar suporte à avaliação processual da aprendizagem.

Assim, na primeira parte deste encontro os(as) estudantes devem formar grupos 
e decidir qual será o modelo, formato e tipo de perfil a ser criado e alimentado para 
a divulgação das suas pesquisas. Feito isso, os grupos devem elaborar um texto para 
conceituar SAF, sendo que os artigos e demais trabalhos consultados devem ser devi-
damente citados e referenciados de acordo com as normas da ABNT.

Antes das primeiras postagens, nas redes sociais, dos conteúdos produzidos 
pelos(as) estudantes, será realizada uma curadoria, assim como um debate em sala 
de aula sobre plágio, de forma que os(as) estudantes compreendam a necessidade 
de que, antes do compartilhamento de informações produzidas por terceiros, estas 
sejam devidamente referenciadas. Depois, os(as) estudantes serão orientados a con-
sultar perfis consolidados sobre divulgação científica, que serão analisados e discu-
tidos coletivamente quanto à qualidade das publicações, que servirão de inspiração e 
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base à elaboração de conteúdo pelas equipes. Os grupos devem compartilhar os perfis 
criados nas redes sociais para que todos(as) acompanhem as primeiras postagens.

Na segunda parte deste encontro, o(a) professor(a) questionará os(as) estudantes 
o significado de “diagnóstico”, sendo que as palavras-chave das respostas serão regis-
tradas na lousa. Em seguida, os(as) estudantes serão estimulados(as) a dar exemplos de 
situações reais relacionadas aos diagnósticos, que serão debatidas e sistematizadas. A 
partir dessas reflexões, serão questionados(as) quanto às informações relevantes que 
precisam ser levantadas para a realização de um diagnóstico ambiental e socioeconô-
mico da comunidade/localidade da situação-problema que envolve o planejamento de 
um SAF.

As contribuições dos(as) alunos(as) serão apresentadas através do uso de tarjetas – 
que serão afixadas no quadro –, discutidas e, se necessário, ajustadas. O(a) professor(a) 
mediará o processo de construção de um quadro síntese, que servirá de base à elabora-
ção de questionamentos e esclarecimentos para que, em seguida, os grupos discutam 
como será realizado esse diagnóstico.

Com base nas discussões anteriores, os grupos devem enumerar quais informa-
ções precisarão ser levantadas para realizar esse diagnóstico, detalhando novas infor-
mações que não foram discutidas anteriormente, mas que permitirão a identificação 
dos principais problemas e potencialidades para auxiliar no planejamento de alterna-
tivas agroflorestais apropriadas à realidade local, ao zoneamento das áreas de plan-
tio, à definição das espécies agronomicamente adequadas à região a serem cultivadas 
no SAF etc. Depois disso, os grupos deverão socializar as suas respostas, que devem 
ser discutidas em sala de aula. Nesse momento, o(a) professor(a) pode contribuir com 
a discussão trazendo elementos importantes ao diagnóstico, que não foram listados 
pelas equipes.

Ao final da aula, o(a) professor(a) pode apresentar à turma uma proposta de ativi-
dade que consistirá na pesquisa de quais são as metodologias disponíveis para subsi-
diar a realização desse tipo de estudo – o diagnóstico – na escolha da metodologia que 
será adotada pela equipe e na defesa dessa escolha. O(a) professor(a) pedirá que os(as) 
estudantes pesquisem pelo menos três metodologias que poderiam ser adotadas para 
a realização do diagnóstico da comunidade/área para a implantação do SAF e apresen-
tem a justificativa técnica da escolha do método.

Terceiro encontro
Com base nas pesquisas realizadas pelos(as) estudantes, este encontro será iniciado 
com as apresentações das propostas metodológicas para a realização do diagnós-
tico socioambiental que dará suporte à elaboração do SAF. A partir deste momento,  
propõe-se que as equipes trabalhem colaborativamente entre si para a produção de 
um único diagnóstico. Uma vez elaborado o diagnóstico, as equipes voltarão a atuar de 
forma independente, a fim de que cada uma construa o seu projeto de SAF.
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As equipes deverão apresentar as suas propostas para a realização do diagnóstico, 
explicar quais foram as fontes de pesquisa utilizadas e como interpretaram as infor-
mações coletadas para a solução da questão. Uma síntese das propostas também será 
publicada nos perfis criados pelos grupos. Os(as) estudantes podem criar cards infor-
mativos ou vídeos curtos explicando as escolhas das esquipes, como um exercício de 
síntese das informações pesquisadas com vistas à divulgação científica.

Em sala de aula, o planejamento do diagnóstico será revisado e amadurecido, 
com base nos argumentos dos(as) colegas e nas discussões, e serão tomadas decisões 
sobre como o diagnóstico será realizado. Para subsidiar a elaboração deste diagnós-
tico, o(a) professor(a) pode apresentar à turma o vídeo “Como fazer sua agrofloresta 
de sucesso – 5 passos para iniciar a sua agroflorestal”.1 Esse vídeo está disponível no 
YouTube e apresenta um breve panorama envolvendo a implantação de um SAF, que 
inclui a elaboração de um diagnóstico, com a identificação de problemas, suas causas 
e possíveis soluções a partir da interação dialógica com os(as) atores(atrizes) sociais 
envolvidos(as).

Depois disso, o(a) professor(a) pode fazer uma apresentação do processo envol-
vendo um diagnóstico socioambiental participativo. Para a elaboração dessa apresenta-
ção, sugerimos consultar o guia técnico Restauração Ecológica com Sistemas Agroflorestais: 
como conciliar conservação com produção (2016), para a compreensão de como o diagnós-
tico socioambiental participativo pode ser construído e a sua importância para o dese-
nho de opções de SAF que considerem os fatores limitantes e as potencialidades de 
cada contexto, os objetivos e vocações das famílias agricultoras e os recursos dos quais 
estas famílias dispõem para a implantação do projeto. Também sugerimos consulta à 
apostila da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Métodos e técnicas 
de diagnóstico participativo em sistemas de uso da terra (2007) e ao guia prático Diagnóstico 
Rural Participativo (2006), para embasar o planejamento dessa apresentação.

Em seguida, a turma deverá definir a metodologia para a elaboração do diagnós-
tico e a divisão das atividades entre as equipes. Pode ser criado um grupo de Whats-
App ou adoção de outra ferramenta tecnológica para auxiliar na comunicação entre 
estudantes e entre estes(as) e o(a) professor(a), no que diz respeito à elaboração desse 
diagnóstico e compartilhamento, revisão e melhoria dos textos produzidos, assim 
como para tirar dúvidas.

Quarto encontro
Nesta aula, as equipes deverão se reunir para, com a ajuda do(a) professor(a), con-
solidar as produções, discutir sobre as dificuldades encontradas, elaborar a primeira 

1 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Kv-cSjlBU-g.
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proposta de diagnóstico, definir as melhorias que precisam ser feitas e organizar a 
apresentação, que deverá ser realizada no encontro seguinte.

Quinto encontro
No quinto encontro, os(as) estudantes deverão apresentar o diagnóstico ambiental e 
socioeconômico da comunidade, que será discutido coletivamente; e as sugestões de 
melhorias e adequações propostas em sala de aula deverão subsidiar a atualização das 
publicações feitas nos perfis sociais criados pelos grupos.

Com base no diagnóstico, as equipes deverão pesquisar quais são as classes de SAF 
existentes. A pesquisa sobre as classes de SAF será realizada na segunda parte deste 
encontro – em sala de aula, na sala de informática ou na biblioteca. Após a pesquisa, 
os(as) estudantes deverão socializar os resultados obtidos. Como forma de sistemati-
zação do conhecimento, o(a) professor(a) poderá apresentar vídeos ou documentários 
sobre diferentes classes de SAF possíveis de serem implantados.

Devido à complexidade dos conhecimentos que necessitam ser adquiridos para 
o planejamento de um SAF, os(as) estudantes serão orientados(as) a adotarem SAF 
que levem em consideração somente o uso de espécies vegetais. Nesse momento, o(a) 
professor(a) pode esclarecer os motivos dessa decisão:

1. Ainda não é consenso que SAF contemplem animais domésticos ou de 
criação. Embora os animais sejam componentes muito importantes para 
as estratégias de meios de vida dos(as) agricultores(as) familiares, a pre-
sença de bovinos, caprinos, equinos, ovinos, bubalinos, suínos e aves em 
SAF é polêmica, uma vez que esses animais podem causar impactos nega-
tivos sobre a vegetação e o solo; (MICCOLIS et al., 2016)

2. Sistemas que envolvem a criação de animais são bem mais complexos e 
difíceis de manejar, tanto do ponto de vista técnico quanto em relação às 
problemáticas éticas e de sustentabilidade ambiental;

3. O planejamento de SAF requer estudos interdisciplinares relativamente 
complexos, que devem tanto quanto possível ser conduzidos por uma 
equipe multidisciplinar. Dessa maneira, a adoção de sistemas agrossil-
viculturais contribuirá para não aumentar ainda mais a complexidade 
desse desafio;

4. Será mais didática, clara e suficientemente complexa a adoção de sistemas 
agrossilviculturais nesta sequência didática, sendo que, inevitavelmente, 
o sistema quando implantado contará com animais selvagens, insetos e 
outros que frequentarão o local.

O(a) professor(a) pode solicitar a criação de conteúdos sobre os tipos de SAF 
agrossilviculturais para apresentação no encontro seguinte.
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Sexto encontro
Este encontro será iniciado pelas apresentações dos textos produzidos pelas 
equipes sobre SAF agrossilviculturais. Após discussão dos textos, e uma revisão 
por curadores(as), as atividades devem ser publicadas nos perfis dos grupos, em 
rede social. Em seguida, os grupos deverão investigar quais serão os critérios envol-
vidos na seleção das espécies previstas para serem cultivadas no SAF, sob a orien-
tação do(a) professor(a).

Nesta fase, o(a) professor(a) pode orientar os(as) estudantes à realização do plane-
jamento financeiro do projeto de SAF em relação ao diagnóstico ambiental e socioeco-
nômico da comunidade, realizado anteriormente. Considerando os interesses dos(as) 
agricultores(as), as vocações do solo, a disponibilidade de recursos e demais fatores 
relevantes, levantados no diagnóstico, os(as) estudantes acessarão algumas planilhas 
para gestão rural que estão disponíveis para download gratuito na internet.

Entre as planilhas disponíveis, podemos citar a de fluxo de caixa,2 para acompa-
nhamento das despesas e receitas, saldo acumulado e mensal, permitindo a adoção de 
estratégias baseadas nos dados financeiros; a planilha de controle de estoque,3 para 
controlar o que se tem e a quantidade de produto no estoque – saídas e entradas de 
produtos no estoque –; e a planilha de controle de custos de produção de cultura por 
área,4 entre outras. (WWF BRASIL, 2020)

Alternativamente, os indicadores de viabilidade financeira dos SAF, a serem pla-
nejados pelas equipes, podem ser calculados a partir da planilha eletrônica Amazon-
Saf, desenvolvida pela Embrapa, que permite a entrada de dados referentes às espécies 
introduzidas no SAF e seus respectivos coeficientes técnicos, possibilitando a obten-
ção dos custos, com mão de obra e insumos, bem como as receitas com base na pro-
dutividade de cada cultura, permitindo avaliar a contribuição individual de cada uma 
delas para o sistema. (ARCO-VERDE, 2014) O download dessa planilha e das instruções 
de uso podem ser feitos na internet.5

Sétimo encontro
Neste encontro, o(a) professor(a) fará a exibição das planilhas de gestão financeira 
rural e promoverá uma análise detalhada e coletiva dessas planilhas. Os(as) estudantes 
deverão tirar dúvidas sobre a relevância das informações requeridas nas planilhas, sobre 
como coletá-las e preenchê-las. Ao término dessa análise, o(a) professor(a) informará 

2 Ver: https://conhecimento.aegro.com.br/planilha-fluxo-de-caixa-empresa-rural

3 Ver: https://conhecimento.aegro.com.br/planilha-controle-estoque-rural.

4 Ver: https://conhecimento.aegro.com.br/planilha-controle-custos-safra.

5 Ver: https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/1557/ 
 planilha-eletronica-para-gerenciamento-rural.
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à turma que, para o encontro seguinte, propõe-se a visitação a um sistema agroflorestal 
familiar. O objetivo deste encontro será o intercâmbio com agricultores(as) agroflo-
restais, para a troca de ideias, para proporcionar a experiência de conhecer um sistema 
agroflorestal implantado e para a coleta de informações relacionadas à gestão finan-
ceira da propriedade. Essa imersão contribuirá para que os(as) estudantes conheçam 
indicadores analisados nas planilhas para elaborar o planejamento financeiro dos SAF 
a serem projetados.

Para tanto, o(a) professor(a) deverá mediar o contato dos(as) estudantes com 
os(as) agricultores, a fim de que estes(as), antes da visita, coletem informações rela-
cionadas à gestão financeira do sistema, através de entrevista, questionário ou preen-
chimento de formulário enviado com antecedência para os(as) agricultores. Dessa 
maneira, na segunda parte deste encontro, as perguntas, questões e/ou formulário 
deverão ser preparados colaborativamente pelos(as) estudantes em sala de aula, com 
o auxílio do(a) professor(a) e com base nas informações e indicadores mais importan-
tes das planilhas.

Oitavo encontro
Este encontro consistirá na visita técnica a uma propriedade rural que tem um SAF 
implantado. Antes da visita técnica, o(a) professor(a) deverá tomar todas as medidas 
necessárias à obtenção do transporte, alimentação, autorizações cabíveis e obser-
vância aos aspectos éticos de coleta de dados. O(a) professor(a) também esclarecerá 
aos(às) estudantes que as informações obtidas no diagnóstico da comunidade e na 
coleta de dados do SAF a ser visitado deverão ser consideradas e consultadas durante 
todas as etapas seguintes de planejamento dos SAF, e que, quando os projetos técnicos 
estiverem concluídos, as equipes também deverão apresentar uma planilha com a esti-
mativa das despesas e receitas com base na produção esperada.

Na primeira parte da visita, o(a) agricultor(a) poderá apresentar o SAF aos(às) 
estudantes e explicar como ocorreu o plantio, quais foram as etapas de plantio, quais 
foram os princípios considerados nessas etapas, como o manejo é realizado, entre 
outras informações que considerar pertinentes para que os(as) estudantes compreen-
dam como se deu a implantação daquele SAF e como ele é mantido.

Na segunda parte da visita, os(as) estudantes deverão conversar com o(a) 
agricultor(a) sobre as informações fornecidas previamente por ele(a) durante o 
preenchimento do questionário. Os(as) estudantes devem tirar dúvidas sobre a ges-
tão financeira da propriedade e obter informações adicionais sobre os plantios e os 
coeficientes técnicos das culturas. Os formulários preenchidos pelo(a) agricultor(a) 
e as anotações realizadas pelos(as) estudantes durante a visita técnica devem ser-
vir de base ao planejamento da gestão financeira dos SAF a serem planejados pelas 
equipes.



Estratégias participativas E colaborativas para o Ensino E a aprEndizagEm Em mEio ambiEntE38

Nono encontro
Neste encontro, o(a) professor(a) solicitará que os(as) estudantes pesquisem, a partir de 
fontes de informações confiáveis, os conceitos de “estratos vegetais” e “sucessão eco-
lógica”. Considerando que a sucessão temporal é um dos principais processos de uma 
agrofloresta, o estudo das “classes sucessionais” – colonizadoras, pioneiras, secundárias 
iniciais e tardias, clímax – permite o conhecimento do processo de colonização vegetal 
de um ambiente e a alteração na composição das comunidades ao longo do tempo.

Para entender o que plantar e adicionar no sistema nos diferentes momentos é 
essencial entender os “estratos florestais” – estrato baixo, médio, alto e emergente – 
e o momento adequado de entrar ou retirar algumas culturas. As plantas de estrato 
baixo, por exemplo, aceitam um certo sombreamento, mas as emergentes precisam de 
sol pleno.

Essa pesquisa pode ser realizada em sala de aula, com o auxílio da internet. Alter-
nativamente, a turma pode se dirigir à biblioteca, a fim de realizar a pesquisa, ou o(a) 
professor(a) pode fornecer o material de pesquisa impresso. Cada equipe deve apre-
sentar uma síntese da compreensão coletiva desses conceitos que serão discutidos e 
sistematizados em sala de aula.

Depois disso, o(a) professor(a) pode promover uma discussão das relações entre 
os diferentes tipos de estratos vegetais e a sucessão ecológica de espécies na paisagem. 
Essa discussão pode ser iniciada após a apresentação de um vídeo, ou de imagens de 
florestas ou SAF em diferentes estágios sucessionais, ou até mesmo uma visita à uma 
floresta ou SAF. O(a) professor(a) pode solicitar a criação de conteúdos sintetizados 
sobre “estratos vegetais” e “sucessão ecológica”, pelas equipes, e a sua publicação no 
perfil do grupo, em rede social. As publicações (postagens) serão revisadas pelos(as) 
colegas e pelo(a) professor(a), que sugerirão melhorias.

A partir dos conceitos aprendidos neste nono encontro, os(as) estudantes serão 
orientados(as) a: 1. pesquisar e selecionar quais espécies serão utilizadas para a for-
mação dos diferentes tipos de estratos do SAF que está sendo planejado; 2. pesquisar 
e apresentar como será planejada a sucessão ecológica de espécies de diferentes ciclos 
de vida – placenta, pioneiras, secundárias e primárias –; e 3. estabelecer como serão 
combinadas as espécies de diferentes estratos com as de diferentes ciclos de vida na 
composição do SAF.

Os(as) estudantes deverão se reunir em equipes para refletir sobre o que está 
sendo solicitado pelo(a) professor(a), para planejar a realização da pesquisa, dividir as 
atribuições e solucionar dúvidas com o(a) professor(a). Os resultados dessa pesquisa, 
assim como as reflexões das equipes, devem ser apresentados no próximo encontro.

Décimo encontro
Este encontro será iniciado pelas apresentações dos resultados da pesquisa solici-
tada pelo(a) professor(a) às equipes. Após as apresentações, o(a) professor(a) pode 
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recomendar que os(as) estudantes investiguem os conceitos e exemplos de plantas 
companheiras e antagônicas; as espécies que, conhecidamente, não se desenvolvem 
bem quando plantadas em consórcio; as espécies que se beneficiam do plantio con-
junto; as espécies que apresentam funcionalidades adicionais para o sistema, a exemplo 
da proteção contra ventos fortes (quebra-ventos), da funcionalidade como armadi-
lhas (atrativos) para pragas agrícolas, do uso para adubação verde e que favorecem a 
fixação do nitrogênio; as espécies que podem ser selecionadas para serem consumidas 
pela comunidade e para favorecer a manutenção do sistema; e as espécies que per-
mitem a comercialização no curto, médio, longo prazo.

O(a) professor(a) pode solicitar às equipes a criação de conteúdos sintetizados 
sobre os conceitos e exemplos de plantas – companheiras e antagônicas – que servem 
para quebra-vento, armadilhas, adubação verde, ou fixadoras de nitrogênio e com 
outras funcionalidades, para sua publicação no perfil do grupo, criado em rede social. 
As publicações (postagens) serão revisadas pelos(as) colegas e pelo(a) professor(a), 
que sugerirão melhorias.

As equipes devem esclarecer se precisam ser realizados ajustes no planejamento 
inicial de seleção das espécies, com o objetivo de otimizá-lo, adicionando a este espé-
cies funcionais, ou excluindo espécies que possam prejudicar o SAF. As sugestões de 
ajustes devem ser socializadas para a turma.

Ao final desse diálogo, o(a) professor(a) deve esclarecer que uma pesquisa mais 
aprofundada sobre espécies de plantas que apresentam funcionalidades para o SAF 
deve ser realizada pelos(as) integrantes das equipes. Estes(as) também deverão revi-
sar a seleção das espécies a serem utilizadas para a formação dos diferentes estra-
tos do SAF, o planejamento da sucessão ecológica de espécies de diferentes ciclos 
de vida e o planejamento da combinação de espécies de diferentes estratos com as 
de diferentes ciclos de vida, no sentido de adicionar plantas funcionais e/ou excluir 
plantas que podem ser prejudiciais ao SAF. Essas atividades deverão ser apresentadas 
no próximo encontro.

O(a) professor(a) pode mediar essa discussão e, se for o caso, sugerir fontes de 
busca de informações ou fornecer material, caso os(as) estudantes estejam sentindo 
dificuldade em definir quais fontes de pesquisa serão utilizadas.

Décimo primeiro encontro
O décimo primeiro encontro deve ser iniciado com a apresentação, pelas equipes: 1. da 
lista de espécies que serão utilizadas para a formação dos diferentes tipos de estratos do 
SAF – os grupos deverão expor suas listas, explicando quantas e quais espécies de cada 
estrato foram selecionadas para o projeto, bem como os motivos que levaram a cada 
escolha efetuada –; 2. da descrição textual do plano da sucessão ecológica de espécies 
de diferentes ciclos de vida – os grupos deverão apresentar a descrição textual do pro-
cesso ordenado da instalação e desenvolvimento do SAF, as espécies correspondentes 
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a cada estágio sucessional, assim como a previsão temporal de plantio de cada espécie –;  
e 3. da disposição das espécies de diferentes estratos e diferentes ciclos de vida na com-
posição do SAF.

Durante as apresentações, os grupos poderão ser questionados, pelos(as) cole-
gas e pelo(a) professor(a), quanto ao seu planejamento, com o intuito de contribuir 
para a melhoria do plano. Os(as) estudantes também devem ter em mente que os(as) 
agricultores(as) precisarão obter renda nos primeiros anos de implantação do SAF, 
de maneira que essa discussão deve ser levantada em sala de aula. Assim, será conce-
dido um momento para que eles(as) revisem os resultados da atividade e apresentem: 
1. quais serão as espécies utilizadas para consumo, por parte da comunidade, que ser-
virão à manutenção do sistema e quais serão produzidas para serem comercializadas; 
e 2. quais serão as espécies de crescimento rápido, disponíveis para colheita após o pri-
meiro mês, as de crescimento mais lento (2º mês) e as de ciclo mais longo etc.

Dessa forma, os(as) estudantes deverão elaborar um plano anual de colheitas, 
incluindo a renovação de canteiros em momentos distintos, para garantir diferentes 
ciclos de produção com base na composição de espécies definida. Essa atividade pode 
ser iniciada em sala de aula, a fim de que os(as) estudantes possam contar com a cola-
boração do(a) professor(a). O plano de colheita deve ser apresentado no início do pró-
ximo encontro.

O(a) professor(a) deve apresentar os requisitos mínimos necessários à elabora-
ção e apresentação dessa atividade: classificação das espécies selecionadas de acordo 
com o estrato vegetal e a sucessão ecológica – definição das espécies de crescimento 
rápido, médio e longo – e o detalhamento do plano anual de colheitas e definição 
das espécies que servirão para consumo próprio, para manutenção do sistema e para 
comercialização.

Décimo segundo encontro
O décimo segundo encontro será iniciado pela apresentação do plano anual de colheitas 
pelas equipes, seguido de discussão coletiva. Após a apresentação dos planos, os(as) 
estudantes serão questionados(as) sobre como serão obtidas sementes e mudas, caso 
essa informação ainda não tenha sido fornecida e detalhada. Nesse momento, serão 
elencadas algumas possibilidades de obtenção de sementes e mudas com associações 
locais, agricultores(as) e instituições parceiras.

Uma vez que já foram definidas as espécies, por diferentes tipos de estratos, cor-
respondentes a cada estágio sucessional e sua disposição na composição do SAF, além 
do plano de colheita anual, as equipes precisarão decidir os métodos de plantio que 
serão utilizados na etapa de implantação do sistema.

Para tanto, o(a) professor(a) pode sugerir que, com base nas espécies selecionadas 
pelas equipes, seja planejado o plantio do canteiro de uma horta sucessional. Como 
o canteiro de horta tem um crescimento mais rápido, é interessante incorporá-lo ao 
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SAF para que os(as) estudantes consigam entender a sucessão mais facilmente. Inclu-
sive, nesse planejamento não será impeditivo que espécies arbóreas de ciclo mais longo 
sejam incluídas. A finalidade dessa atividade é que os(as) estudantes compreendam, 
por exemplo, que os conhecimentos necessários ao planejamento de um SAF, que 
abrange as linhas de árvores, também podem ser adotados para hortaliças.

As equipes pesquisarão qual será o método adotado no projeto e deverão elaborar 
um desenho esquemático de plantio do canteiro de uma horta sucessional, com a apre-
sentação de culturas dos diferentes ciclos de colheita previstos nas etapas anteriores –  
exemplo: 25 dias, 45 a 60 dias, 90 dias e 120 dias.

O(a) professor(a) deve explicar os critérios básicos para a produção do desenho 
esquemático, que deverá ser entregue e apresentado no encontro seguinte. Devem 
conter as espécies escolhidas, as dimensões do canteiro – largura x comprimento –, o 
espaçamento entre as espécies etc. Esse e os demais desenhos esquemáticos que serão 
solicitados ao longo desta sequência didática deverão ser planejados para a área em 
que o SAF será implementado, com escalas, espaçamentos, símbolos das espécies que 
escolheram etc.

Além disso, o(a) professor(a) poderá solicitar desenhos de cenários futuros ou da 
sucessão do SAF, representativos da maneira como os(as) estudantes imaginam que o 
sistema, ou parte dele, estará com 1 mês, 2 meses, 6 meses, 12 meses e 24 meses, desde o 
plantio etc. Esses desenhos podem ser de cortes transversais, longitudinais ou de visão 
aérea do SAF.

Pode-se incluir também visão da rizosfera e de sua evolução ao longo da sucessão 
ecológica. Isso ajudará a desocultar o “mundo subterrâneo” que, para os(as) estudan-
tes, pode ser algo não percebido. Essa atividade facilitará a aprendizagem de estra-
tificação, sucessão ecológica e habilidades de planejamento. Desenhos desse tipo de 
cortes transversais e longitudinais do sistema podem ser consultados.6

Os desenhos serão apresentados pelas equipes, e sua configuração será analisada 
e debatida pela turma. Depois, a turma deverá discutir e selecionar o(s) desenho(s) que 
serão utilizados como material de divulgação nas redes sociais, assim como elaborar 
a(s) legenda(s).

Décimo terceiro encontro
O décimo terceiro encontro será iniciado pela apresentação dos desenhos esquemá-
ticos do plantio do canteiro de uma horta sucessional, pelas equipes, e sua discussão. 
Na ocasião, os(as) colegas e o(a) professor(a) poderão fazer perguntas, sanar dúvidas 
e contribuir para a melhoria dos planos. As equipes deverão esclarecer como foi pre-
visto o plano para a obtenção e aquisição de sementes e mudas.

6 Ver: Miccolis e demais autores (2016) e Lotufo Junior (2019).
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Na segunda parte deste encontro, o(a) professor(a) solicitará às equipes a produção 
de um desenho esquemático de plantio do canteiro de uma horta de ciclo anual, com 
a apresentação de culturas de diferentes ciclos de colheita – exemplo: 90 a 120 dias, 9 
meses, 12 meses. O(a) professor(a) deve explicar que os desenhos esquemáticos de plan-
tio do canteiro de uma horta de ciclo anual deverão ser entregues e apresentados pelas 
equipes no encontro seguinte, quando serão analisados e debatidos pela turma.

Décimo quarto encontro
O décimo quarto encontro será iniciado pela apresentação do desenho do plantio do 
canteiro de uma horta de ciclo anual pelas equipes, e sua discussão. Na ocasião, os(as) 
colegas e o(a) professor(a) poderão fazer perguntas, sanar dúvidas e contribuir para a 
melhoria dos planos. Como até esse momento ainda não tinha sido abordada a impor-
tância da poda para o SAF, a segunda parte deste encontro será dedicada à discussão, 
em sala de aula, da importância das podas para os SAF.

Na sequência, o(a) professor(a) pode apresentar um texto sobre agricultura sin-
trópica e a importância da poda nesse modelo de produção, ou apresentar um vídeo 
que trate desse tema. Em seguida, o(a) professor(a) pode solicitar que os(as) estudantes 
pesquisem os conceitos de SAF e de agricultura sintrópica e que elaborem um texto 
explicativo das diferenças entre estes, socializando-os com a turma.

Depois disso, os grupos deverão pesquisar o motivo pelo qual a poda é importante 
para a implantação e manutenção dos SAF e definir como estas serão planejadas nos 
seus projetos de SAF, em função das espécies selecionadas e com base na finalidade do 
plantio. É importante também aproveitar esse momento para abordar outras questões 
técnicas relevantes, tais como as práticas de manejo de adubação, de irrigação e con-
trole de plantas não desejadas no sistema.

No final da aula, o(a) professor(a) solicitará aos(às) estudantes que elaborem um 
texto, em equipe, com a descrição de como será conduzido o manejo do SAF, com des-
taque para as técnicas adotadas para a realização das podas, o plano de adubação, de 
irrigação e de controle de plantas invasoras ou indesejadas, caso ocorram. Com base 
nesses textos, os(as) estudantes devem elaborar conteúdos sintetizados sobre a impor-
tância de cada tipo de manejo – de podas, de adubação, de irrigação, de controle de 
espécies invasoras e/ou indesejadas – para publicação na rede social do grupo. Esses 
textos serão apresentados pelas equipes no encontro seguinte.

Décimo quinto encontro
O décimo quinto encontro será iniciado com a leitura e discussão dos textos referentes 
ao manejo das podas, o plano de adubação, de irrigação e de controle de plantas inva-
soras ou indesejadas dos SAF. Ao final dessa primeira parte da aula, os textos serão 
recolhidos pelo(a) professor(a) para serem revisados e devolvidos no encontro seguinte.
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Na segunda parte deste encontro, o(a) professor(a) deve explicar à turma que as 
equipes deverão elaborar um novo desenho esquemático de plantio de árvores adu-
badeiras, frutíferas e fornecedoras de madeira. Esse esquema deverá ser elaborado de 
maneira a integrar os dois desenhos esquemáticos produzidos anteriormente – plantio 
do canteiro de uma horta sucessional e plantio do canteiro de uma horta de ciclo anual –  
e representará a configuração do projeto de SAF como um todo. Assim, todas as orien-
tações referentes à elaboração dos dois primeiros desenhos esquemáticos deverão ser 
reproduzidas para nortear a elaboração deste último desenho.

O planejamento desses desenhos esquemáticos deve ser iniciado em sala de aula e 
entregues e apresentados no encontro seguinte, quando a sua configuração será anali-
sada e debatida pela turma.

Décimo sexto encontro
Este encontro será iniciado pela apresentação do desenho esquemático de plantio de 
árvores adubadeiras, frutíferas e fornecedoras de madeira pelas equipes, que incluirá 
os planos de plantio dos canteiros de horta sucessional e de horta de ciclo anual, e 
sua discussão. Na ocasião, os(as) colegas e o(a) professor(a) poderão fazer perguntas, 
sanar dúvidas e contribuir para a melhoria dos planos.

Na segunda parte deste encontro, o(a) professor(a) fornecerá às equipes um 
roteiro para a apresentação do projeto de SAF que abarcará os resultados obtidos 
em todas as etapas de execução dessa proposta de ensino, além de novas pesqui-
sas. O roteiro incluirá seções para que, no trabalho escrito ou digitado, os grupos: 
1. descrevam qual é a função social, ambiental e econômica do SAF; 2. apresentem 
o diagnóstico da área – com as informações socioeconômicas, climáticas, edáficas, 
demográficas etc. –; 3. justifiquem o tipo de SAF escolhido; 4. apresentem os cri-
térios para adoção das espécies selecionadas; 5. descrevam como será feito o seu 
manejo, que inclui a irrigação, poda, adubação; 6. estabeleçam quem participará do 
manejo; 7. descrevam como serão obtidas as sementes e mudas; 8. descrevam como 
serão previstas a correção e reforma de um SAF, caso necessárias; 9. apresentem os 
desenhos esquemáticos de planejamento do SAF; 10. apresentem a estrutura do SAF 
ao longo dos anos; 11. apresentem as considerações finais para a solução da situação-
-problema; 12. apresentem o orçamento para a implantação do SAF; e 13. apresentem 
as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho, de acordo com as nor-
mas da ABNT.

O(a) professor(a) deverá explicar à turma que os trabalhos consistirão na apresen-
tação de seminários e entrega de projeto impresso e que, no encontro seguinte, será 
feita uma prévia das apresentações orais pelas equipes. Na ocasião, o(a) professor(a) e 
os(as) integrantes das demais equipes assistirão às apresentações e farão contribuições 
de melhorias. Alternativamente, o(a) professor(a) pode organizar a realização de um 
workshop na escola, com a apresentação de posters, como uma forma de valorizar ainda 
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mais o percurso percorrido pelos(as) estudantes e para a socialização dos trabalhos 
finais com a comunidade interna.

O(a) professor(a) deverá explicar à turma que, no encontro que acontecerá duas 
semanas depois deste, os seminários e os projetos impressos de SAF serão apresenta-
dos e entregues, respectivamente. O(a) professor(a) também apresentará os critérios 
de avaliação dos trabalhos e orientará os grupos em relação ao preparo das apresen-
tações orais.

Décimo sétimo encontro
No décimo sétimo encontro, será apresentada a versão preliminar do projeto de SAF 
por cada equipe, de acordo com o roteiro fornecido pelo(a) professor(a) e as orienta-
ções para o preparo das apresentações orais. Os(as) estudantes farão uma apresen-
tação formal do projeto e das conclusões que se referem ao problema proposto. Os(as) 
colegas e o(a) professor(a) recomendarão melhorias para os projetos, que deverão ser 
contempladas na apresentação final do trabalho, realizada no encontro seguinte.

Décimo oitavo encontro
No último encontro desta proposta de ensino, as equipes apresentarão os seminários e 
entregarão os projetos de SAF ao(à) professor(a). Essas apresentações podem ser rea-
lizadas apenas entre os(as) estudantes da turma ou pode ser organizada uma apresen-
tação aberta ao público da instituição de ensino.

Avaliação da aprendizagem

Para os encontros previstos nesta sequência didática, sugerimos que o(a) professor(a) 
adote os seguintes critérios gerais de avaliação da aprendizagem, os quais devem ser sele-
cionados de acordo com as atividades a serem realizadas em cada encontro: 1. seleção de 
fontes de pesquisa confiáveis e adequadas, citação e referências de acordo com as normas 
da ABNT; 2. cooperação, interação e responsabilidade; 3. interesse em solucionar dúvidas 
com o(a) professor(a) sobre a elaboração dos trabalhos; 4. participação na definição de 
informações a serem levantadas para realizar as atividades; 5. participação na organização 
da equipe para a divisão dos trabalhos de pesquisa; 6. participação equitativa dos(as) inte-
grantes da equipe durante as apresentações; 7. atenção e respeito durante as apresentações 
dos outros grupos; 8. participação das discussões e reflexões ao final das apresentações; 
9. participação equitativa dos integrantes da equipe na elaboração, revisão e melhoria dos 
textos solicitados; e 10. qualidade dos textos apresentados – coerência do texto produzido 
com a atividade solicitada, conteúdo, ortografia, gramática e referências.

Propõe-se que as atividades a serem realizadas no quinto encontro (apresentação 
do diagnóstico); décimo terceiro encontro (apresentação dos desenhos esquemáticos 
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de plantio de canteiro de horta sucessional); décimo quarto encontro (apresentação 
dos desenhos esquemáticos de plantio de canteiro de horta de ciclo anual); décimo 
sexto encontro (apresentação dos desenhos esquemáticos de plantio de canteiro de 
árvores adubadeiras, frutíferas e fornecedoras de madeira); e décimo oitavo encontro 
(apresentação definitiva dos projetos de SAF) sejam utilizadas para a avaliação quanti-
tativa da aprendizagem. Para tanto, sugere-se que, para esses encontros, além dos cri-
térios gerais de aprendizagem supracitados, o(a) professor(a) adote ainda os seguintes 
critérios de avaliação:

Quinto encontro (Apresentação do diagnóstico)
Clareza e objetividade da apresentação e participação na apresentação do resultado da 
pesquisa e nas sugestões de melhorias e adequações do diagnóstico.

Décimo terceiro e Décimo quarto encontros (Apresentação dos 
desenhos esquemáticos de plantio de canteiro de horta sucessional 
e anual)

Os desenhos esquemáticos devem conter as espécies escolhidas; o plano para a 
obtenção e aquisição de sementes e mudas; as dimensões do canteiro – largura x com-
primento –; o espaçamento entre as espécies; a rotação de espécies; a previsão dos 
plantios e das colheitas – adequada à comercialização de alimentos durante todo o 
período –; as técnicas de manejo; e demonstração de divisão equilibrada do trabalho 
entre os(as) integrantes da equipe.

Décimo sexto encontro (Apresentação dos desenhos esquemáticos 
de plantio de canteiro de árvores adubadeiras, frutíferas e 
fornecedoras de madeira)

A integração dos dois desenhos esquemáticos produzidos anteriormente – plantio do 
canteiro de uma horta sucessional e plantio do canteiro de uma horta de ciclo anual.

Décimo oitavo encontro (Apresentação definitiva dos projetos  
de SAF)

Os projetos de SAF devem conter: descrição da função social, ambiental e econômica 
do SAF; apresentação do diagnóstico ambiental e socioeconômico da comunidade ou 
área; apresentação e justificativa do tipo de SAF escolhido; apresentação dos crité-
rios para a seleção das espécies; descrição de como será feito e por quem será feito o 
manejo do SAF; descrição de como serão obtidas as sementes e mudas; descrição de 
como serão previstas a correção e reforma de um SAF, caso necessárias; apresentação 
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dos desenhos esquemáticos de planejamento do SAF; apresentação da estrutura 
do SAF ao longo dos anos; apresentação das considerações finais para a solução da  
situação-problema; apresentação da planilha de receitas e despesas previstas para 
a implantação do SAF; e apresentação das referências bibliográficas utilizadas, de 
acordo com as normas da ABNT.

A partir desses critérios, sugere-se que o(a) professor(a) adote os seguintes ins-
trumentos de avaliação: 1. formulário de autoavaliação (preenchimento individual);  
2. formulário de autoavaliação do grupo (preenchimento pelos grupos); 3. formulário 
de avaliação dos(as) integrantes da equipe pelo grupo (preenchimento pelos grupos); 
4. formulário de avaliação do grupo pelo(a) professor(a); 5. formulário de avaliação da 
sequência didática (preenchimento pelos grupos).

Os formulários devem ser elaborados pelo(a) professor(a) e os mesmos critérios 
devem ser adotados em todos os formulários, garantindo-se que a avaliação da apren-
dizagem seja feita a partir de diferentes perspectivas. O(a) professor(a) deve estabele-
cer as porcentagens ou os pesos a serem atribuídos para cada instrumento de avaliação, 
na composição da nota. O formulário 5 deve servir de análise para a revisão da sequên-
cia didática, no sentido de melhorá-la, por isso, não deve ser pontuado.

Considerações finais

Neste material, apresentamos uma abordagem de ensino por investigação sobre a 
temática SAF para aplicação em cursos profissionalizantes de nível médio e superior 
das Ciências Ambientais, Agrárias e afins. Nesta sequência didática, nos preocupamos 
em fornecer subsídios para que os(as) estudantes desenvolvam conhecimentos, habili-
dades e atitudes e encontrem soluções por meio de pesquisa, argumentação e tomada 
de decisões fundamentadas.

É importante considerar que esta sequência didática pode ser implementada por 
uma equipe interdisciplinar, composta por professores(as) de várias especialidades, 
incluindo agrônomos(as), biólogos(as), ecólogos(as), engenheiros(as) florestais, eco-
nomistas etc. Isso pode ser viabilizado por meio de parcerias entre professores(as) de 
diferentes disciplinas, com vistas à formação integrada dos(as) estudantes.

Os projetos elaborados pelos(as) estudantes ao final desta sequência didática 
podem, preferencialmente, ser implantados nas dependências da instituição de ensino. 
Uma possibilidade é utilizar esses projetos como base ao desenvolvimento de aulas 
práticas e do campo. Assim como proposto nas etapas de elaboração dos projetos ao 
longo da sequência didática, os(as) estudantes podem ser estimulados a divulgar as 
etapas de implantação dos SAF por meio de redes sociais. A partir das ideias desenvol-
vidas na presente proposta de ensino, e da sua consequente aplicação experimental em 
sala de aula, espera-se contribuir para o aprimoramento de práticas pedagógicas vol-
tadas à resolução de problemas socioambientais.
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EDUARDO ÁLVARES DA SILVA BARCELOS

Conflitos ambientais, território e saúde: 
proposta de ensino por investigação

Introdução

Nos últimos 15 anos a questão ambiental no Brasil e na América Latina complexi-
ficou-se com as tendências de crescimento da economia extrativa. Influenciada 
pelas mudanças geopolíticas e geoeconômicas decorrentes dos novos centros de 
poder, como a China e a Ásia, o megaextrativismo – petróleo, mineração, agro-
hidro-negócio – passou a reconduzir os rumos das economias latino-americanas 
através da exportação crescente de bens naturais.

A noção de extrativismo refere-se às atividades de extração de grandes volumes de 
recursos naturais que, em sua maioria, são exportados em sua forma mais simples – maté-
ria-prima bruta. A partir dessa noção, o extrativismo inclui as atividades de extração de 
petróleo, mineração e monocultivos agrícolas – grãos, cana-de-açúcar – e silvicultura.

Alguns autores têm chamado de neoextrativismo este cenário recente marcado 
pelo aumento expressivo das atividades extrativas no continente, ou seja, a predomi-
nância na economia nacional de setores intensivos na extração e exportação de maté-
rias-primas brutas. (COELHO; KATO, 2018) Só no Brasil, na mineração, entre 2003 
e 2013, as exportações globais de minérios saíram de US$ 38 bilhões para US$ 277 
bilhões – aumento de 630%. (TROCATE; ZONTA, 2016)

Uma das principais características deste momento foi o aprofundamento da inser-
ção internacional periférica dos estados latino-americanos, em que o Estado participa 
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como garantidor da rentabilidade de projetos vinculados ao mercado de commodities 
e exploração de recursos naturais, com a sua correspondente demanda por obras de 
infraestrutura. O foco nas exportações de bens primários foi estimulado pela alta nos 
preços das matérias primas comercializadas mundialmente, como o minério de ferro, 
a soja, a celulose e o petróleo, especialmente com o crescimento da economia chinesa 
e a especulação dos valores nas bolsas.

Este novo momento de exploração intensiva de recursos naturais demandou gran-
des projetos e infraestruturas de exploração, processamento, armazenagem e logís-
tica, assim como a expansão das fronteiras de exploração para territórios considerados 
“improdutivos”. (SVAMPA, 2012, 2013) Com o estímulo crescente à apropriação inten-
siva de recursos naturais – com altos ritmos de extração, mas com baixo processa-
mento e valor agregado –, essa expansão foi determinando um conjunto de impactos, 
riscos e injustiças ambientais, associados às dinâmicas da acumulação do capital, atra-
vés da qual se mercantilizam bens não mercantis, e ao recrudescimento de conflitos 
territoriais e ambientais, uma vez que os projetos extrativos inviabilizam a existência 
de diversos grupos cuja reprodução social depende das suas relações com o território.

Para se ter uma ideia, entre 2005 a 2013, a emergência de conflitos ambientais no Sul 
global1 – envolvendo lutas sociais em torno dos impactos da contaminação e dos sacri-
fícios realizados para extrair recursos da natureza – mostraram relação direta com o 
crescimento do extrativismo e os novos centros de consumo. A necessidade de bens 
primários ampliou a participação dos setores extrativistas e novos territórios passa-
ram a ser explorados em ritmos cada vez mais crescentes. Isso impulsionou o cresci-
mento dos processos de expropriação, ou seja, desapropriações fundiárias, remoções 
e deslocamentos forçados de populações, retiradas muitas vezes com o uso da força 
policial e militar do Estado. As remoções têm fragmentado a vida comunitária e levado 
centenas de famílias ao adoecimento. Outras formas de expropriação decorreram de 
contaminações ambientais e desastres que atingiram fontes de água, solos e áreas pro-
dutivas, passando a inviabilizar a permanência da população.

Além disso, atividades de desmonte de rochas, escavações, contenções de água 
(barragens), desvio de cursos d´água, serviços de terraplanagem, bombeamentos, des-
matamentos, “fixação” do conjunto de estruturas (redes, cabos, prédios, escritórios, 
máquinas, equipamentos, guaritas) e posteriormente os fluxos (de matéria, de energia, 
de pessoas, informações, dinheiro) têm causado uma permanente precarização ter-
ritorial, na qual as condições de vida e do ambiente são transformadas por impactos 
ambientais e contaminações que restringem o uso territorial dos recursos.

1 O “Sul global” é um termo utilizado nos estudos pós-coloniais e refere-se tanto ao chamadoTerceiro Mundo 
como ao conjunto de países em desenvolvimento. “O conceito de ‘Sul’ ultrapassa a categoria geográfica e 
se assenta sobre uma concepção política e econômica. Os países do Sul são países em vias de desenvolvi-
mento, periféricos, que compartilham situações socioeconômicas e político-culturais tanto entre seus contex-
tos locais como nos âmbitos regionais”.
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Essas consequências têm mostrado a profunda desigualdade ambiental relacio-
nada aos projetos de infraestrutura, siderurgia, mineração, agroexportação, mono-
culturas, entre outros, e revela a sobreposição de tais projetos a territórios marcados 
pela presença de grupos tradicionais e/ou socialmente vulneráveis, no campo e nas 
cidades, grupos estes que são encarados, pelos agentes públicos e privados do pro-
jeto desenvolvimentista hegemônico, como obstáculos ao processo de acumulação 
de capital.

É no interior dessas contradições, e com base no contexto brasileiro, que este capí-
tulo apresenta uma proposta de ensino por investigação do tema “Conflitos Ambien-
tais, Território e Saúde”, tomando como ponto de partida o mapeamento de casos de 
conflitos ambientais e a construção de cenários contextuais que possam despertar, no 
processo de ensino e pesquisa, a identificação de problemas e movimentos de análise e 
construção de entendimentos. A partir do levantamento dos conflitos, é possível iden-
tificar situações concretas que possam trazer problemas reais e desafiar a prática peda-
gógica e profissional e as intervenções técnicas. Afinal, é na investigação concreta dos 
conflitos ambientais que podemos perceber as contradições da relação sociedade-
-natureza e tratá-la em termos de poder e desigualdade. Ao investigar o conflito, a 
sociedade aparece em posições opostas quanto às decisões relativas ao ambiente e aos 
recursos naturais. É por isso que nas situações de conflito a diversidade de versões e 
problemas sempre se tornam mais complexos, levando a prática da análise a um pata-
mar de indeterminação e imprevisibilidade.

Com essa abordagem, o tratamento dado aos problemas ambientais e territoriais 
incorpora a dimensão do poder e da política na prática investigativa e, assim, contribui 
para desenvolver o campo da ecologia política na educação profissional e tecnológica 
como processo educativo e crítico na formação de profissionais das áreas ambientais 
e da saúde. É importante destacar que o debate ambiental na educação profissional 
não pode se preocupar apenas com as questões técnico-operacionais, com um fazer 
técnico sempre metódico e instrumental, preocupado apenas em atribuir um “valor 
prático às coisas”. É preciso compreender o fazer técnico, a técnica de um modo geral, 
como nos dizia Milton Santos, como um “fazer político e histórico”. Ao lado de cada 
técnica há sempre um reino de ideias, intenções e valores sociais. Todo fazer técnico 
é portador de intencionalidades e responsabilidades. Por isso, ao adotar os conflitos 
ambientais como ponto de partida para analisar efeitos, riscos e injustiças ambientais, 
o fazer técnico – a engenharia, as megaobras, as técnicas – deixa de ser apenas um 
fazer puramente instrumental e imparcial diante do mundo para tornar-se constitu-
tivo das relações de poder e objeto da política.

Assim, o objetivo deste capítulo é fornecer subsídios pedagógicos, reflexões, 
caminhos, contextos e um material de pesquisa a partir do tema “Conflitos Ambien-
tais, Território e Saúde”, a fim de que o(a) professor(a) possa criar condições em 
sala de aula para que os(as) estudantes investiguem casos concretos de conflitos 
ambientais e posteriormente consigam sistematizar seus determinantes, efeitos, 
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desigualdades e impactos correlacionados, assim como ações de mitigação, media-
ção e diálogo. A proposta foi construída para ser aplicada em cursos técnicos profis-
sionalizantes das áreas ambientais, da saúde, Ciências Agrárias, Geografia e Biologia. 
No entanto, vale ressaltar que pode ser utilizada, com adaptações, em outros con-
textos educacionais, incluindo espaços de educação não formal e em ofertas de cur-
sos de curta duração.

Ao longo do capítulo, o tema será tratado da seguinte forma:

• Apresentação da temática e do contexto de pesquisa, por meio de revisão 
de literatura, para auxiliar o(a) professor(a) no entendimento e construção 
dos conteúdos e conceitos necessários ao estudo dos conflitos ambientais;

• Objetivos de aprendizagem, discriminados, didaticamente, em concei-
tuais, procedimentais e atitudinais;

• Orientações teórico-metodológicas para a aplicação da proposta de 
ensino;

• Proposta de avaliação da aprendizagem;
• Considerações finais;
• Referências.

Contextualização: sobre conflitos, território e injustiças 
ambientais no Brasil e América Latina

A crescente preocupação em torno dos conflitos ambientais, sobretudo nos últimos 15 
anos, no Brasil e América Latina, permitiu compreender um modo especifico de pro-
dução de diferentes desigualdades e processos de vulnerabilidade e adoecimento da 
população. Nos últimos anos, a implantação de grandes projetos de desenvolvimento 
e o crescimento das atividades extrativas ligadas ao mercado global de commodities 
induziu a descentralização e interiorização de atividades econômicas degradantes e 
poluentes para regiões periféricas e, a partir disso, um novo conjunto de agravos à 
saúde, riscos e determinantes de doenças se disseminou por diferentes regiões, colo-
cando em questão a relação ambiente, saúde e território.

A agenda de projetos e grandes obras públicas e privadas que se impôs trouxe um 
cenário extremamente conflitivo. Para se ter uma ideia, a América Latina registrou, 
entre 2007 e 2013, no comparativo com outros continentes, o maior número de protes-
tos sociais reivindicando justiça ambiental, segundo o levantamento feito pelo Initiative 
for Policy Dialogue (IDP) da Universidade de Columbia, e um crescimento sistemático 
de conflitos relacionados aos projetos extrativos e de infraestrutura. (LOSEKAN, 2016)

Tais protestos surgiram no interior dos processos políticos nacionais e decorreu 
fundamentalmente das opções de inserção internacional que conduziram a agenda 
governamental de vários países da região neste início de século.



Conflitos AmbientAis, território e sAúde 55

Segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(Cepal), o setor extrativo de minério cresceu substancialmente na última 
década, com forte incentivo da China, novo grande parceiro comercial dos 
países desse continente. Esse crescimento do extrativismo é monitorado pelo 
Cedib (Centro de Documentación e Información de Bolívia), que aponta um 
aumento geral da participação de produtos primários nas exportações, sendo 
que os países cujo aumento foi maior são: Bolívia, Colômbia, Uruguai e Brasil. 
Intelectuais da região que acompanham o processo têm caracterizado o con-
texto como um ‘desenvolvimento extrativista’, que combina a superexploração 
dos recursos naturais com a expansão das fronteiras territoriais. (LOSEKAN, 
2016, p. 122)

Esses protestos refletiam a preocupação com o aumento dos conflitos envolvendo 
o acesso aos direitos fundamentais, como a água, a moradia e a terra, e as situações 
de injustiça com o aumento dos deslocamentos forçados, reconcentração fundiária 
e o desmonte de atividades econômicas locais nas áreas onde os projetos vinham se 
expandindo. Crescia também a preocupação com os riscos e a insegurança no traba-
lho no interior das obras – terceirizações, subcontratações, trabalho forçado e precá-
rio, acidentes e desastres –, a contaminação por substâncias tóxicas, derramamentos, 
vazamentos e desmatamentos, enfim, a preocupação com o aumento dos danos e 
riscos ambientais nos territórios. A premissa da “propaganda empresarial” de que a 
mesma empresa era capaz de “autorregular-se” e cumprir altos padrões de qualidade 
e seguridade nas operações e serviços devido ao uso de “modernas tecnologias” se 
estendeu como um rastro de pólvora por toda a região, porém ocultando este perigoso 
recrudescimento de violações de direitos de comunidades atingidas.

Na expansão dos setores extrativistas, somente em 2011, a América Latina respon-
deu sozinha por 25% das exportações de minérios para todo o mundo.2 As exportações 
provenientes de minas e pedreiras dos países do Mercado Comum do Sul (Mercosul) 
ampliado – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai – passaram da ordem 
de 20 bilhões de dólares em 2004 para mais de 46 bilhões em 2007, de acordo com rela-
tórios da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). O Brasil é 
um exemplo dessa tendência: no início da administração Lula, em 2003, as exportações 
provenientes de minas e pedreiras superavam os US$ 6 bilhões, para subir para mais 
de US$ 21 bilhões em 2007.3 Na Argentina, a situação é ainda mais intensa: no mesmo 
período, 2003 a 2007, o número de projetos de mineração aumentou em 740%.4

2 Ver: http://alainet.org/active/53571&lang=es.

3 Ver: http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4178:amlatina2
71209&catid=62:eduardo-gudynas&Itemid=131.

4 Ver: http://www.conflictosmineros.net/images/logos/logo-ocmal-rounded.png.
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Na América do Sul, segundo o Observatório do Pré Sal e da Indústria Extrativa, 
42% de todo o território colombiano está tomado pelas indústrias extrativas e 55% das 
exportações no Equador dependem do petróleo.5 No Peru, as concessões minerárias 
tituladas em 2012 ultrapassam 17 milhões de hectares, mas se considerarmos aquelas 
que ainda estão em tramite legal, este valor atinge mais de 23 milhões. Mais de 30% 
do total de hectares estão sobre cinco regiões que concentram o maior número de 
comunidades indígenas do país. (VITTOR, 2012) Já na Bolívia, 80% dos investimentos 
do Estado estão destinados às obras de infraestrutura e promoção da exploração de 
hidrocarbonetos e minerais e, no Brasil, mais de 70% da carteira de investimento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi para o setor 
extrativo e de energia. (VITTOR, 2012) Com relação ainda ao Brasil – o maior país 
extrativista da América Latina –, o valor da produção da mineração e do garimpo cres-
ceu 550% nos últimos 10 anos e, entre 2012 e 2016, estavam previstos, segundo o Centro 
de Tecnologia Mineral (Cetem), investimentos da ordem de US$ 75 bilhões. (FER-
NANDES; ALAMINO; ARAUJO, 2014)

Nos projetos de mineração, segundo o Observatório dos Conflitos Mineiros da 
América Latina (Ocmal), os dados sistematizados até 2017 mostram o total de 20 paí-
ses da América do Sul e Caribe em situações de conflito territorial envolvendo a mega 
mineração. Os dados mostram a ocorrência de 244 conflitos territoriais mineiros 
espalhados por esses países, envolvendo 256 projetos extrativos e cerca de 320 comu-
nidades atingidas. São projetos de extração e beneficiamento de ferro, cobre, ouro, 
prata, urânio, zinco, alumínio, estanho e molibdênio, juntamente com projetos de 
infraestrutura – estradas, ferrovias, barragens. Esses projetos têm atingido territórios 
de alta diversidade (social, étnica e ecológica), como os páramos andinos (ecossistema 
intertropical de montanhas) no Peru, Equador e Colômbia; os sistemas altos de lagos 
andinos; os glaciares, na Argentina; as cabeceiras de grandes bacias hidrográficas; a 
Amazônia; os campos rupestres, em Minas Gerais; os sistemas de aquíferos; as restin-
gas, no litoral do Brasil, entre vários outros territórios.

Do ponto de vista ambiental e de saúde, duas questões se destacam em comum 
nestes conflitos e que de alguma forma se repetem: 1. a apropriação de grandes exten-
sões de terra e o monopólio sobre o território; e 2. o controle sobre as fontes de água.  
O Ocmal afirma ainda que a maior parte desses conflitos contribui cada vez mais, 
direta ou indiretamente, para a criminalização das lutas socioambientais e para a vio-
lação de direitos ambientais e coletivos, na medida em que não há consultas públicas 
nas comunidades atingidas e os dispositivos institucionais, como a Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), tendem a ser violados pelos próprios 
governos, interessados na rápida aprovação dos projetos. (SWAMPA, 2012)

5 Ver: http://www.observatoriodopresal.com.br/?p=3243.
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O mapa da criminalização do Ocmal mostra que o protesto social e as marchas de 
resistência têm denunciado as violações e colocado em risco a viabilidade de inver-
sões milionárias dos setores extrativistas. Por esse motivo, muitos estados, por serem 
parte do negócio, consideram o protesto como “[...] atividade perigosa, subversiva e 
até terrorista. A criminalização das pessoas que se opõem às imposições do extrati-
vismo mineral é um problema a nível continental que prejudica líderes comunitários, 
ativistas, autoridades e religiosos, independente da orientação política”.6

Os registros de criminalização do protesto social, entre 2003 e 2016, somavam 
119 ocorrências, em 15 países do continente, porém é provável que este número, assim 
como as ocorrências de conflitos, esteja subdimensionado, como é o caso do Brasil e 
de outros países. Apesar de insuficiente, é uma leitura ampliada para o que vem ocor-
rendo nos conflitos.

Na esteira dessa criminalização, os conflitos ambientais vão mostrando ainda os 
limites do ser humano no padrão de acumulação em curso e recoloca o problema polí-
tico da vida e da morte no contexto dos conflitos pelo território. Segundo a Global 
Witness (2013), entre 2002 e 2013, a América Latina foi o continente com maior número 
de assassinatos de ambientalistas populares em todo o mundo – 84% dos casos. Só o 
Brasil concentrou 49% dos registros mundiais! São camponeses, pescadores, maris-
queiros, indígenas, quilombolas, pequenos extrativistas os 908 ambientalistas popula-
res assassinados. Em todos os casos, de uma forma ou de outra, os assassinatos foram 
motivados por conflitos territoriais envolvendo a implantação de grandes projetos: a 
grilagem de terras, o desmatamento, atividades extrativas e poluição ambiental.

No Brasil, por exemplo, dados do Cetem de 2014 revelaram 105 casos de confli-
tos, em 22 estados, envolvendo empreendimentos minerários, comunidades e popula-
ções locais. Os casos mostraram que a maioria dos empreendimentos são minas a céu 
aberto – 55% dos casos –, situadas em pequenos municípios com até 50 mil habitantes. 
(FERNANDES; ALAMINO; ARAUJO, 2014)

Os principais atingidos são comunidades de periferia urbana, que moram no ter-
ritório minerado ou no entorno, seguido da população ribeirinha, quilombola, pesca-
dores e povos indígenas. A poluição das águas foi o impacto mais significativo (65%), 
seguido dos prejuízos ao ecossistema local (57%), assoreamento de rios (36%), polui-
ção do ar (36%), disposição de rejeitos (35%), além do desmatamento e poluição dos 
solos. Cerca de 60 casos (57%) constaram a proliferação de doenças com a implan-
tação e operação do empreendimento, seguido de questões trabalhistas (34 casos), 
questões fundiárias (29 casos), crescimento populacional (24 casos) e aumento da vio-
lência (13 casos). Já com relação a fonte de contaminação por substâncias perigosas, 
os metais pesados lideram o ranking da contaminação, seguido por cianeto, mercúrio, 
asbesto e metais radioativos. E no caso dos conflitos judicializados, 45 casos estavam 

6 Ver: https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/incident/index.
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com recurso no Ministério Público Federal (MPF) e 15 deles assinaram Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) como solução extrajudicial do conflito. (FERNANDES; 
ALAMINO; ARAUJO, 2014)

Iniquidades em saúde e injustiças ambientais no Brasil
A partir da compreensão do conflito ambiental como disputa entre grupos sociais por 
objetivos e interesses conflitantes no uso do território e dos recursos naturais exis-
tentes, incluindo, além dos agentes econômicos e populações, as instituições estatais 
(PORTO; ROCHA; FINAMORE, 2014), todo esse processo que vimos anteriormente 
colocou em questão a existência de um gradiente de vulnerabilidade distribuído na 
sociedade, em que determinados grupos, populações, etnias e povos estavam e estão 
mais expostos aos agravos e impactos de atividades e projetos, dado um certo con-
junto de condições intercorrentes, tratando essas condições como relações sociais e 
políticas. (ACSERALD, 2009)

A noção de conflito ambiental possibilita a análise desse gradiente e das situações 
em que grupos e classes sociais afetados por diferentes projetos econômicos contes-
tam o estado de privação e/ou risco a que estão submetidos, enfrentando seu pro-
blema a partir da mobilização com vistas à denúncia, à defesa dos direitos e à melhoria 
de sua condição socioambiental de existência. (ZHOURI, 2014)

No campo da saúde ambiental, o diagnóstico7 dos conflitos realizado por associa-
ções científicas, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), movimen-
tos sociais, como a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) e a Fundação Osvaldo 
Cruz (Fiocruz) apontava para o aumento das iniquidades em saúde, ou seja, da produ-
ção de desigualdades evitáveis e injustas, por meio de riscos e níveis de exposição e 
agravos à saúde, distribuídos de forma desigual no conjunto da população, decorrente 
de políticas, programas e projetos de desenvolvimento.

A incidência maior desses níveis de exposição e dos agravos à saúde decorrentes 
dos conflitos refletia em efeitos mais intensivos, especificamente em grupos sociais já 
em situações de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental – como os moradores 
de periferia urbana, pescadores, indígenas, camponeses. Observou-se que os confli-
tos produziam diferentes perfis de saúde-doença, ou seja, projetava sobre as popula-
ções mais vulnerabilizadas o processo do adoecimento. Isso mostrou que o processo 
saúde-doença era produto das relações sociais e de poder estabelecidas por meio da 
distribuição espacial dos riscos e estava diretamente associado às disputas de “posi-
ção social e espacial do grupo” no conjunto das estruturas da sociedade. Ou melhor, 
observou-se que quanto mais baixa a posição social em termos de renda, direitos bási-
cos e capacidade de decisão e participação políticas, e quanto mais situadas em áreas 

7 Os dados referem-se ao trabalho de mapeamento e diagnóstico sistematizados no Mapa de Conflitos envol-
vendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (2021).
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periféricas – rurais, periurbanas ou com baixa atividade no mercado –, maior a exposi-
ção e incidência a riscos à saúde, às doenças e suas consequências negativas.

Isso reflete o conceito de injustiça ambiental, ou seja, os diferentes mecanismos 
pelos quais as sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a 
maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, 
aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, 
às populações marginalizadas e vulneráveis. (ACSERALD, 2009)

A destruição de ambientes e a contaminação ambiental de fontes hídricas faziam 
parte do crescimento desigual das condições de produção das iniquidades e, quase 
sempre, estavam ligadas à implantação de indústrias petroquímicas e hidrelétricas, 
assim como à inserção de investimentos em mineração, agronegócio para exportação, 
hotéis “ecológicos” de luxo ou aterros sanitários. Trabalhava-se ainda com a hipó-
tese dos efeitos a longo prazo, das implicações dessas iniquidades no modo de vida 
das populações, resultado dos impactos cumulativos, da intensidade dos danos e de 
sua abrangência, o que mostrava os efeitos duradouros e geracionais do modelo e das 
decisões produzidas a partir dele.

Segundo os dados do Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil 
(2021),8 entre janeiro de 2006 a março de 2010, foram registrados 297 conflitos ambien-
tais em todo o país envolvendo injustiça ambiental e impactos à saúde, e mais 46 con-
flitos relacionados direta e indiretamente. A ocorrência sistemática desses conflitos 
e o modo como cada um refletia os efeitos danosos sobre a população permitiu siste-
matizar duas “grandes causalidades” envolvidas na origem dos conflitos, identificadas 
pelas populações atingidas como causadores das iniquidades, dos agravos e injustiças.

A primeira, com 54% de incidência nos conflitos, está relacionada à expan-
são, instalação e modernização de atividades econômicas “nesta ordem, o agro-
negócio, a mineração e siderurgia, a construção de barragens e hidrelétricas, as 
madeireiras, as indústrias químicas e petroquímicas, as atividades pesqueiras e 
a carcinocultura, a pecuária e a construção de rodovias, hidrovias e gasodutos”. 
(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2021)

A segunda, com 35% de incidência, está

[...] associado à atuação, ou melhor, à deficiência do próprio poder público e 
entidades governamentais, incluindo problemas associados à atuação do judi-
ciário e/ou dos ministérios públicos e a deficiência das políticas públicas e 

8 O Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil (2021) é resultado de um projeto desenvol-
vido em conjunto pela Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase) e pela Fiocruz, com 
o apoio do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (Dsast) da Secretária de 
Vigilância em Saúde (SVS). Seu objetivo maior é apoiar a luta de inúmeras populações e grupos atingidos em 
seus territórios por ações governamentais e projetos de desenvolvimento que impactam desigualmente gru-
pos sociais vulnerabilizados pelo preconceito e pela desigualdade social.
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legislação ambiental. Destacam-se aqui problemas relacionados à forma como 
os licenciamentos ambientais são realizados, bem como à morosidade ou defi-
ciência das instituições da justiça defenderem os interesses coletivos das popu-
lações atingidas. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2021)

Já os outros 11% – categoria “Outros” – associa-se aos conflitos ambientais envol-
vendo o setor turístico e imobiliário – construção de ecoresorts, expulsão de comu-
nidades tradicionais de “paraísos ecológicos” ou reformas urbanas. A Figura 1 mostra 
essas duas causalidades.

Figura 1 – Projetos, políticas, agentes e atividades econômicas envolvidas nos conflitos e injustiças 
ambientais no Brasil (2006-2010)

Fonte: elaborada pelo autor, com dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (2021).

A ação dessas atividades e projetos, conforme suas dinâmicas de apropriação do 
território e das tendências que a fronteira capitalista no Brasil apontava, mostrou 
ainda dois padrões espaciais de distribuição e incidência dos conflitos em todo o país e 
que tinha relação direta com as denúncias dos grupos atingidos.

O primeiro deles é a concentração dos conflitos nas regiões Norte e Nordeste do 
país, com destaque para os territórios em disputa pelo agronegócio, pela mineração 
e projetos de infraestrutura. Essas duas regiões juntas concentram 51% dos conflitos 
registrados. Conforme o mapa, os conflitos nessas regiões envolvem vastos territórios 
e diversos municípios simultaneamente, dada a extensão dos conflitos decorrentes.

Isto justifica porque em certos estados os conflitos envolvem um elevado 
percentual dos municípios – como no Amapá (100%), Acre (64%), Mato 
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Grosso (61%) –, enquanto em São Paulo este percentual é menor que 6%, 
embora seja o estado com maior número de conflitos. O Rio de Janeiro é uma 
exceção no Sudeste nesse aspecto, pois os conflitos atingem 63% dos muni-
cípios, fato explicado pela existência de casos relacionados a grandes com-
plexos industriais e portuários, além de desastres químicos no rio Paraíba 
do Sul, que passa por inúmeros municípios. (FUNDAÇÃO OSWALDO 
CRUZ, 2021)

Essa tendência de expansão das atividades capitalistas para novos territórios e 
para áreas periféricas explica, por outro lado, um segundo padrão de ocorrência dos 
conflitos e injustiças ambientais identificados no mapa: a predominância dos conflitos 
nas áreas rurais. Segundo os dados, 60,83% dos conflitos tem ocorrência no campo, 
sobretudo pela

[...] expansão capitalista brasileira estar fortemente direcionada pela busca 
por recursos naturais e terra, caso do agronegócio, da mineração nos ciclos 
ferro-aço e bauxita-alumínio, e de grandes empreendimentos de infraestru-
tura, como hidrelétricas e rodovias. Tais casos de injustiça ambiental atingem 
vastos territórios e inúmeros grupos populacionais, desde indígenas, quilom-
bolas, extrativistas e pescadores, até pequenos agricultores e assentamentos da 
reforma agrária. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2021)

Já no meio urbano, com 30,99% de ocorrência dos conflitos – o que o mapa con-
sidera um percentual em crescimento –, os casos mostram a população urbana mais 
pobre e marginalizada – distribuída em bairros periféricos, industriais ou em favelas –  
cada vez mais exposta aos fatores de agravo à saúde, com a existência de lixões, ater-
ros sanitários, fábricas e distritos industriais, assim como a permanência de processos 
de vulnerabilidade, com a falta de moradia digna, saneamento, mobilidade e acesso aos 
direitos como saúde e educação.

Esses dois padrões combinados refletiram, por outro lado, à luz do conceito de 
injustiça ambiental, um perfil social de atingidos em relação às situações de conflito 
ambiental e que, uma vez articulados, demonstraram a existência de uma corre-
lação entre o aumento dos danos, efeitos, impactos, riscos de projetos e ativida-
des econômicas sobre os grupos e populações em situações de vulnerabilidade e 
marginalização. Por essa correlação, o mapa identificou as populações que vivem 
no campo, nas florestas, nas águas e nas regiões costeiras do país como sendo as 
mais atingidas e expostas aos efeitos dessa agenda desenvolvimentista – que ainda 
está em curso – e são essas mesmas populações aquelas que têm constantemente 
seus direitos violados, restringidos e seu modo de vida radicalmente alterado, como 
mostra a Figura 2.
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Figura 2 – Categorias de populações/grupos atingidos por projetos e políticas de desenvolvimento 
segundo o Mapa (2006-2010)

Fonte: elaborada pelo autor, com dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (2021).

Quanto aos aspectos específicos relacionados ao quadro de saúde dessas popula-
ções, na medida em que a incidência e a continuidade dos conflitos alteravam e con-
tinua a alterar o processo saúde-doença, por meio do direcionamento dos riscos e 
agravos para essas populações, o mapa identificou um aprofundamento dos impactos 
relacionados à qualidade de vida, à cultura e tradições, aos direitos humanos e à capa-
cidade de organização e mobilização coletivas. Os dados mostram uma sistemática

[...] piora na qualidade de vida como o principal problema de saúde levan-
tado pelas populações atingidas em suas lutas, e isso decorre da percepção de 
como a disputa territorial e o modelo de desenvolvimento estão impactando ou 
poderão vir a impactar seus modos de vida. O que está em jogo neste caso não 
é apenas evitar os prejuízos decorrentes de certos impactos ambientais, como 
a poluição, mas a manutenção de certos valores, práticas sociais e relações com 
a natureza que foram ou serão perdidos diante do ‘progresso’econômico no 
aproveitamento de recursos naturais e da disputa por território. (FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ, 2021)

Ainda na análise dos processos de adoecimento e piora no quadro de saúde, outra 
questão importante levantada pelos grupos é a presença da violência como problema 
de saúde, vivida em suas várias formas: desde a coação e ameaça a grupos e lideran-
ças até assassinatos. Essas violências atacam diretamente e impossibilitam a garantia 
plena do direito à organização coletiva das populações para reivindicarem e protesta-
rem contra as injustiças que lhes são acometidas.
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Outras questões básicas de saúde se referem ao problema de insegurança ali-
mentar, das doenças não transmissíveis (como o câncer e as doenças respira-
tórias decorrentes da poluição química), os acidentes e, atrelados a todos estes 
problemas, a falta de assistência médica adequada e de estudos que associem 
tais problemas de saúde com os problemas ambientais na região. Também o 
agravamento das doenças transmissíveis pela degradação ambiental e falta de 
saneamento básico aparecem de forma relevante nos conflitos. (FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ, 2021)

A Figura 3 mostra esse aspecto.

Figura 3 – Principais danos e riscos à saúde de acordo com as populações atingidas (2006-2010)

Fonte: elaborada pelo autor, com dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (2021).

Todo esse conjunto de informações e as tendências observadas na relação dos 
conflitos ambientais com a permanência cada vez maior das situações de injus-
tiça ambiental e adoecimento demonstram as implicações e iniquidades do modelo 
primário exportador na vida da população. Efetivamente, não faz nenhum sen-
tido pensar que os(as) mais pobres, marginalizados(as) e estigmatizados(as), 
agricultores(as), pescadores(as), indígenas, periféricos(as) paguem a conta em 
nome do chamado “desenvolvimento”, como se tem visto no perfil de vítimas e 
protagonistas dos conflitos. Isso é um ato autoritário e sem qualquer compromisso 
com a luta pela equidade, pela dignidade, pela saúde. Ao sacrificar estes sujeitos, 
estamos sacrificando a possibilidade da existência humana na sua plenitude e diver-
sidade. Estamos ainda sacrificando os territórios mais diversos, as práticas de cui-
dado com a terra, as áreas íntegras e os modelos culturais locais de natureza. E tais 
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territórios, ou como nos fala Ana Esther Ceceña (2010 apud NAVARRO; COM-
POSTO, 2014, p. 65),“[...] os mundos de vida não predatórios”9 certamente fazem 
parte de um projeto emancipador que enfrente a crise ecológica global que estamos 
narrando; afinal os sujeitos atingidos, conforme nos informa o mapa, são aqueles 
que fundamentalmente mantêm práticas compatíveis com a existência e perma-
nência da vida em seus territórios.

Objetivos de aprendizagem

Conceituais
• Conhecer os princípios e conceitos da ecologia política como alternativa 

crítica e problematizadora da relação sociedade-natureza;
• Refletir sobre a natureza e as consequências do modelo extrativista e a 

posição do Brasil e da América Latina na divisão internacional do trabalho;
• Reconhecer a importância do tema dos conflitos ambientais como chave 

explicativa para entender os processos de adoecimento da população e os 
diferentes riscos e danos ambientais;

• Selecionar casos de conflito ambiental e descrever suas características, 
contexto e histórico, impactos e riscos, para servir de referência aos estu-
dos e reflexões;

• Compreender as formas de produção das desigualdades, riscos e agra-
vos à saúde, bem como as diferentes violações, danos e vulnerabilida-
des produzidas nos conflitos ambientais envolvendo grandes projetos de 
desenvolvimento;

• Interconectar conceitos geográficos e sociológicos para explicar o pro-
cesso saúde-doença no contexto dos conflitos ambientais;

• Apresentar novas abordagens, contextualizações e enfoques para os estu-
dos ambientais e territoriais, colocando foco nas relações de poder.

9 “Ana Esther Ceceña (2010) propõe, desde una perspectiva histórica de mais de 500 anos, uma tipologia 
ideal das formações culturais em função da relação com a natureza. Sustenta que existem – pelo menos – 
dois tipos de culturas que, em nenhum caso podemos conceber em estado puro. Se refere às ‘culturas não 
predatórias’, que mantém vínculos de harmonia e respeito mútuo com a natureza e, portanto, não eleva o 
homem como sujeito organizador privilegiado, mas sim como uma peça a mais no marco de uma totalidade 
complexa e integrada, onde todos seus componentes interagem como sujeitos que se complementam e 
resolvem suas necessidades de maneira recíproca. Por outro lado, identifica as ‘culturas predatórias’, onde 
o sujeito portador único e exclusivo é o homem, ficando a natureza subordinada a seus desígnios e necessi-
dades como um mero objeto instrumentalizável. Destas últimas surgiram a cultura ocidental”. (NAVARRO; 
COMPOSTO, 2014, p. 65)
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Procedimentais
• Pesquisar dados secundários econômicos, sociais e ambientais sobre a 

dinâmica recente da economia brasileira, especialmente a balança comer-
cial e as exportações de bens naturais;

• Fazer levantamento de sites, observatórios, projetos de pesquisa e plata-
formas de dados on-line sobre conflitos e injustiças ambientais;

• Pesquisar e fazer um levantamento preliminar das ocorrências de confli-
tos ambientais na plataforma de dados on-line do projeto Mapa de Conflitos 
envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (2021), Fiocruz e Federação 
dos Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase);

• Produzir ficha técnica de síntese das situações de conflito ambiental no 
estado da Bahia e classificá-los segundo 1. o tipo de atividade geradora do 
conflito, 2. população atingida, 3. impactos ambientais, e 4. danos à saúde;

• Elaborar, com base na análise de conflitos ambientais, problemas, hipóte-
ses e sínteses envolvendo a relação território, conflito e saúde, bem como as 
reflexões em torno dos desafios e mediações para os problemas encontrados.

Atitudinais
• Despertar o senso crítico e problematizador sobre as questões ambien-

tais, tomando como foco as disputas por recursos naturais, as relações de 
poder e os conflitos pelo território;

• Estimular o pensamento crítico por meio da investigação orientada de 
conflitos ambientais sob a ótica da ecologia política;

• Desenvolver a disposição, proatividade e comprometimento no processo 
investigativo, de modo a aprender e auxiliar no aprendizado do grupo e 
deslocar-se de posturas passivas de recepção, memorização e reprodução 
de informações para o protagonismo ativo e crítico;

• Experimentar novas formas de sistematização, categorização e análise das 
questões ambientais;

• Dialogar e saber mediar opiniões divergentes e atuar na resolução de con-
flitos e na construção de respostas, resultantes de um trabalho coletivo.

Orientações teórico-metodológicas para a proposta de ensino 
por investigação: estudo de conflitos ambientais

De acordo com os pressupostos da abordagem de ensino por investigação, o processo 
investigativo tem início no planejamento feito pelo(a) professor(a) e pela definição dos 
objetivos da pesquisa. Como se trata de uma abordagem didática que não restringe 
os(as) estudantes apenas a ouvir e copiar os conteúdos debatidos, mas, sim, instiga a 
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análise científica, investigativa e criativa de problemas e situações concretas, tal abor-
dagem busca oferecer aos(às) estudantes um conjunto de casos, hipóteses, cenários, 
fatos e contextos que permitam a participação dos(as) estudantes nas discussões, pro-
pondo ideias, perguntas e buscando modos de entender o que está sendo estudado. Ou 
seja, tal proposta busca oferecer condições para o estabelecimento de investigações 
em que informações são coletadas ou observadas, hipóteses são levantadas e colo-
cadas em teste e explicações e previsões são construídas considerando o contexto em 
que se atua.

Nesse sentido, a definição de um problema concreto ou de uma situação que possa 
despertar a análise crítica, dialógica, envolve a construção do cenário de investigação. 
Esse cenário pode ser composto por ideias trabalhadas em aulas anteriores, por ele-
mentos da experiência cotidiana dos(as) estudantes ou por situações hipotéticas que 
permitam o exercício de generalização.

Nesta sequência didática, que tem por foco analisar a relação entre conflitos 
ambientais, território e saúde por meio de processos de investigação, propõe-se ini-
ciar a pesquisa a partir da apresentação de situações concretas de conflito envolvendo 
a disputa por recursos naturais e sujeitos sociais em posições desiguais de poder. Essa 
apresentação permitirá delimitar a problemática da investigação e alguns aspectos que 
a caracterizam, especialmente na relação entre saúde e território. Sugere-se, como 
recurso inicial, organizar uma sessão de exibição de documentários que possa pro-
vocar os sentidos do percurso investigativo e lançar elementos de pesquisa e hipóte-
ses para as situações observadas. Atualmente, há uma infinidade de documentários e 
materiais disponíveis sobre casos de conflitos ambientais em todo o país envolvendo 
barragens, mineração, petróleo e obras de infraestruturas. Sugere-se que a escolha 
dos documentários leve em consideração aspectos como tipo de conflito, atividade 
econômica, impactos ambientais, perfil da população atingida, formas de resistência 
e contestação, localização geográfica e riscos associados à saúde. Nesse momento, o 
importante é delimitar a problemática dos conflitos ambientais e expor o cenário pelo 
qual os conflitos se engendram e se manifestam, sem a preocupação de apontar solu-
ções ou possíveis correlações e nem respostas para os problemas investigados. Aqui, o 
exercício é mais heurístico e busca colocar inquietações.

A exibição dos documentários, neste primeiro momento, serve para problemati-
zar e dar visibilidade ao tema dos conflitos ambientais e apresentar a complexidade 
das disputas e das relações de poder em torno dos recursos naturais. Num segundo 
sentido, serve para que o(a) professor(a) dê espaço para indagações e levantamento 
de hipóteses explicativas sobre os fenômenos observados. Isso pode ser organizado 
na forma de roda de conversa, em que o grupo é estimulado a construir questões e 
interpretações dos fatos relatados nos documentários. E por fim, serve como dispara-
dor do problema de investigação: como os conflitos ambientais reconfiguram os ter-
ritórios e o estado de saúde das populações? E neste sentido, como fio condutor para 
estruturar outras questões de pesquisa: como os conflitos ambientais podem alterar o 
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perfil de saúde e adoecimento das populações? Quais as dinâmicas econômicas, sociais 
e políticas envolvidas na conformação dos conflitos? Como as mudanças nas condi-
ções ambientais, de vida e de trabalho das populações determinam situações de saúde? 
Por que os conflitos ambientais se intensificaram nos últimos anos?

Tais questões abrem ou podem abrir indagações importantes e desafios para o per-
curso investigativo, dado a complexidade posta pelas situações de conflito, ou melhor, 
permite que os(as) estudantes indaguem e reflitam sobre como as populações adoecem, 
quais mudanças ambientais podem ser identificadas, quais fatores de risco, quais pro-
jetos e decisões de governo estão envolvidas, como se produz a doença, quem é quem 
nos conflitos, quem é mais sacrificado(a) e atingido(a), como ocorre e em quais terri-
tórios os conflitos são mais frequentes, em qual conjuntura política e econômica eles 
ocorrem, entre outras. Essas primeiras observações podem despertar novos problemas, 
reflexões e a necessidade de interpretar os conflitos num outro nível de detalhamento.

Ainda neste primeiro momento de observação e aproximação com o problema, 
após os documentários, sugere-se que o(a) professor(a) questione o grupo no sentido 
de despertar o senso crítico e investigativo e o estímulo à formulação de perguntas que 
possam aprofundar o problema e a elaboração de hipóteses. Aqui, o importante é que 
os problemas apareçam nas reflexões e, a partir deles, mobilizem o grupo para a inves-
tigação. Nesse sentido, seria interessante questionar: a partir dos documentários assis-
tidos, será que é possível definir características e padrões comuns aos conflitos? O que 
diferencia os conflitos? Qual a relação dos conflitos com o processo saúde-doença? 
Como os conflitos causam desigualdades e adoecimento?

Essas questões servem para que os(as) estudantes apresentem suas hipóteses e 
correlações sobre os problemas observados, visando, posteriormente, despertar a 
necessidade de aprofundar a pesquisa como parte do processo de investigação. Aqui, 
o(a) professor(a) pode sugerir um aprofundamento do problema e estimular a pesquisa 
em outros níveis de análise.

Para isso, neste momento, com base nos documentários, nas reflexões e hipó-
teses levantadas, sugere-se desenvolver 2. o mapeamento e caracterização dos con-
flitos e injustiças ambientais no Brasil, além de analisar sob quais circunstâncias 
políticas, econômicas e conjunturais eles ocorrem. Nesse ponto, os(as) estudantes são 
estimulados(as) a uma pesquisa de mapeamento de conflitos para buscarem generali-
zações, ajudando-as(os) a entender o que há de comum nos conflitos: características, 
padrões e diferenças entre eles. Nessa etapa, a ideia é estimular um exercício de inves-
tigação, generalização e pesquisa de conflitos ambientais, sem oferecer previamente as 
informações e as fontes de pesquisa, mas desafiar os estudantes a buscarem tais fontes 
como parte do processo de pesquisa e chegarem às correlações necessárias.

Mas como faremos esse mapeamento? Onde encontraremos essas informações? 
Como caracterizar os conflitos? Quais dinâmicas estão envolvidas? Como aprofun-
dar? Para isso, nesta fase do percurso, a ideia é que os(as) estudantes possam pesquisar 
plataformas on-line, sites, observatórios, banco de dados e relatórios sistematizados que 
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acompanhem e atualizem os conflitos ambientais no Brasil e no mundo e, a partir dos 
registros, procurar perceber a pluralidade e complexidade de casos concretos envol-
vendo disputas por recursos naturais e os fatores que os concretizam. É um momento 
interessante para conhecer novas ferramentas digitais, linguagens gráficas e formas de 
registro, sistematização e disponibilização de dados sobre conflitos ambientais.

Como se trata de um tema pouco debatido na esfera pública, tendo pouca ou quase 
nenhuma repercussão a nível nacional, em se tratando de problemas de saúde rela-
cionados aos aspectos ambientais, o(a) professor(a) poderá orientar a pesquisa em 
duas frentes, caso os(as) estudantes expressem alguma necessidade ou dificuldade na 
investigação.

A primeira frente daria conta das determinações mais estruturais que condicio-
nam os conflitos, ou seja, as dinâmicas e os movimentos macroeconômicos, visto que 
os conflitos ambientais têm relação direta com os fluxos da economia e do capital. 
Neste momento, pode-se estimular a pesquisa quantitativa de dados sobre a balança 
comercial brasileira, os principais produtos exportados – primários, manufaturados 
e semimanufaturados –, o saldo comercial, os principais mercados e compradores e 
também o histórico das exportações, numa tentativa de compreender as tendências e 
rumos da economia no período recente. Para isso, o(a) professor(a) pode oferecer, caso 
os(as) estudantes expressem esta necessidade, uma lista de sites e plataformas de dados 
para a pesquisa, tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a Cepal, 
entre outros. Nesta etapa, a pesquisa pode ser realizada nos laboratórios de informá-
tica, de forma coletiva e comentada, sob orientação do(a) professor(a).

Após a pesquisa e com um tempo necessário, o(a) professor(a) pode organizar 
rodas de conversa em sala de aula e estimular o debate a partir dos dados levanta-
dos. Para estimular este momento, é possível lançar perguntas geradoras que estimu-
lem a generalização, a reflexão e a capacidade heurística do estudante. Essas perguntas 
poderão fomentar discussões mais amplas sobre a economia, os padrões de acumula-
ção do capital, os modelos de desenvolvimento adotados no país e os danos socioam-
bientais decorrentes.

• Nestes últimos 15 anos, o que podemos observar sobre as tendências da 
economia brasileira quanto às exportações de bens primários, manu-
faturados e semimanufaturados? Quais produtos foram destaque nas 
exportações?;

• Qual o saldo da balança comercial brasileira neste período?;
• Qual o papel do Brasil e da América Latina na divisão internacional do 

trabalho?;
• Que impactos ambientais e na saúde podem ocorrer, considerando esta 

dinâmica recente da economia brasileira?
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Os debates resultantes da roda de conversa servem para delimitar o “cenário con-
textual” da investigação, permitindo aos(às) estudantes entender a relação da eco-
nomia com a dinâmica dos conflitos ambientais e injustiças no Brasil, assim como 
as causalidades determinantes do processo saúde-doença em situações envolvendo 
a disputa por recursos naturais. Ou seja, os debates servem, aqui, para apoiar os(as) 
estudantes na sistematização dos dados identificados e em possíveis classificações. 
Aqui, sugere-se que o(a) professor(a) estimule a sistematização na forma de tabelas e 
gráficos – barras, pizza, linhas –, de modo a facilitar a visualização e a interpretação 
das tendências, padrões, descontinuidades, avanços e recuos da economia e das tro-
cas comerciais.

Uma vez compreendido o cenário mais amplo que concentra as determinações 
e relações envolvidas na produção dos conflitos ambientais, a segunda frente seria o 
mapeamento propriamente dito dos conflitos ambientais de uma forma mais ampla. 
Para esse objetivo, caso haja necessidade ou dificuldade na pesquisa, o(a) professor(a) 
pode orientar a investigação com uma lista de sites que disponibilizam informações 
sobre os conflitos. Algumas plataformas podem ser consultadas, como a) OCMAL10 
que sistematiza informações sobre conflitos envolvendo a mineração na América 
Latina; b) o Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (2021),11 
projeto coordenado Fiocruz e pela Fase sobre ocorrências de conflitos e injustiças 
ambientais e saúde no Brasil; c) o Observatório dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais,12 
projeto coordenado pelo Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (Gesta), da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG); d) o Atlas dos Conflitos no Campo,13 siste-
matizado anualmente pela Comissão Pastoral da Terra (CPT); e e) os dados do projeto 
“Recursos Minerais e Territórios”,14 iniciado em 2010, no Cetem, por meio da publica-
ção Recursos Minerais e Comunidade: impactos humanos, socioambientais e econômicos. Nes-
sas plataformas e projetos, é possível encontrar a sistematização de casos concretos 
de disputas territoriais envolvendo recursos naturais e a caracterização dos conflitos 
ambientais, como o histórico do conflito, agentes envolvidos, impactos, riscos e popu-
lações atingidas.

Nesta etapa, o importante é que os(as) estudantes façam uma prospecção de dados 
em cada site e a identificação das categorias de conflitos (tipologias) que diferenciam 
e individualizam as disputas em curso. Nas plataformas ou projetos pesquisados, os 
conflitos estão categorizados segundo um conjunto de variáveis, variando uma a uma 
a depender da plataforma. Para visualizar essas diferenças e tipologias, a ideia é fazer 

10 Ver: https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/.

11 Ver: http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/.

12 Ver: https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitos-ambientais/.

13 Ver: https://www.cptnacional.org.br/downlods/category/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao.

14 Ver: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1941.
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com que os(as) estudantes identifiquem e usem os diferentes “filtros” existentes em 
cada plataforma, de modo a classificar os conflitos segundo “categorias” e “recor-
tes”. Além disso, o(a) professor(a) deverá orientá-los a buscar a “ficha técnica” de cada 
conflito, onde estão sistematizadas as informações detalhadas de cada caso. Pode-se 
ainda propor a formação de grupos de estudantes responsáveis em prospectar cada 
uma das plataformas.

Para fins de apresentação e debate nesta sequência, sugere-se que cada grupo 
apresente uma síntese de dados de cada plataforma ou projeto na forma textual, des-
tacando os tipos de conflitos identificados e as variáveis utilizadas na sua caracteri-
zação. Esse momento pode ser enriquecido por uma breve retomada do conceito de 
conflito ambiental à luz dos documentários exibidos e porque o tema tem ganhado 
importância na cena pública nos últimos anos, com o aumento expressivo do extrati-
vismo de bens naturais.

Esse olhar mais amplo sobre o tema, identificando o cenário contextual, as pla-
taformas de dados e as categorias de conflitos ambientais disponíveis, permite mos-
trar as diferentes escalas, tipologias e métodos de análise e mapeamento dos conflitos, 
tornando o tema ainda mais complexo. O objetivo aqui é mostrar a diferenciação de 
classificação e as possibilidades de categorias de análise para interpretar os conflitos 
ambientais, porém sem a preocupação de aprofundar cada situação concreta para uma 
possível generalização, ou seja, a finalidade dessa prospecção é de dar visibilidade aos 
temas e fomentar o diálogo.

Porém, para o nosso objetivo de compreender como os conflitos ambientais recon-
figuram os territórios e interferem no processo saúde-doença, ou melhor, a maneira 
pela qual os conflitos geram situações de adoecimento, precarização e morte e inter-
ferem nos determinantes sociais da saúde, é necessário aprofundar e particularizar um 
caso específico de conflito. Entende-se que, ao estudar um caso específico de con-
flito, pode-se demonstrar o quanto sua particularidade pode explicar processos mais 
amplos e complexos, ou seja, como uma situação particular pode servir como uma 
“ampliação” dos fenômenos existentes. Isso significa que um caso em particular pode 
concentrar aspectos e características que explicitam processos gerais e macrotendên-
cias de determinados fenômenos, isto é, mostra a capacidade heurística e generaliza-
dora de um caso.

A escolha de um caso concreto é uma aposta metodológica que traz motivações 
para a questão do método e para o problema de pesquisa: que as virtudes heurísticas 
das “microhistórias” e das situações concretas de conflito contém elementos de gene-
ralização e de totalidade. Pois, de todo o modo, a pesquisa de um caso particular de 
conflito pode concentrar um quadro de referências sobre os fenômenos e inferir sobre 
pontos de vista e modalidades de observação que comanda seu desenvolvimento. 
Como a pesquisa é uma dinâmica sem fim (LEPETIT, 1998), assumir um caso especí-
fico de conflito é assumir um outro nível de informação para exercitar a tentativa de 
generalização e complexidade necessária.
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No nosso problema, a análise de situações particulares de conflito pode eluci-
dar como o processo saúde-doença constitui-se em situações de disputa por recur-
sos naturais, quer dizer, de que maneira os riscos e processos de adoecimento são 
produzidos quando o meio ambiente é disputado e contestado. Isso significa assumir 
o caso específico como patamar para a generalização, ou, em outras palavras, des-
crever os processos de adoecimento da população com base em evidências concre-
tas e geograficamente situadas. A partir disso, é possível “ampliar” a compreensão do 
adoecimento e das situações de risco para outras circunstâncias envolvendo conflito 
ambientais, não necessitando “repetir” o caso várias vezes para demonstrar seu poten-
cial totalizador. Com essa importância do caso particular, caberá ao(à) professor(a)  
orientar e organizar a turma na descrição de situações concretas de conflito e a siste-
matizar suas características, tipos, elementos descritivos, abrangência, sujeitos envol-
vidos e impactos.

Com essa motivação, os(as) estudantes procedem então com a pesquisa de casos 
concretos de conflitos ambientais, buscando um aprofundamento de suas caracterís-
ticas e os fatores que podem interferir no processo saúde-doença a partir das disputas 
territoriais e de recursos naturais. Após esta busca e a sistematização das caracterís-
ticas do caso particular, avança-se para a apresentação dos resultados e as possíveis 
sínteses e correlações identificadas. Sugere-se que cada estudante ou grupo de estu-
dantes apresente suas considerações sobre o caso, tomando em conta a relação con-
flito ambiental, saúde e território.

Aqui, nesta sequência, caso haja dificuldades ou lacunas na caracterização e apre-
sentação dos resultados, o(a) professor(a) pode propor referências de aprofunda-
mento, como o Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (2021), 
elaborado pela Fiocruz e a Fase. Além de sistematizar os efeitos na saúde, decorren-
tes de casos concretos de conflitos envolvendo projetos extrativos, obras de infraes-
trutura e logística, assim como inúmeras outras atividades e processos produtivos e 
econômicos, o mapa traz uma proposta de classificação e descrição dos conflitos e 
injustiças ambientais com base em categorias de análise (Quadro 1).

Quadro 1 – Categorias usadas para descrição dos conflitos envolvendo injustiças ambientais e saúde 
no Brasil Fiocruz/Fase

VARIÁVEIS DO CONFLITO DESCRIÇÃO

Unidade da Federação Definir o Estado da Federação.

Abrangência do conflito
Definir a escala do conflito – local, regional, nacional –; número de 
municípios atingidos; micro e mesoregião; abrangência territorial – área 
ocupada pelo empreendimento ou atividade econômica.

Atividade geradora do conflito
Identificar as atividades causadoras do conflito – projetos de 
desenvolvimento, atividades industriais, mineração, obras de infraestrutura, 
projetos imobiliários etc.
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VARIÁVEIS DO CONFLITO DESCRIÇÃO

Populações atingidas

Mapear as populações atingidas – assentamentos rurais, bairros e 
comunidades urbanas, comunidades, povoados, vilas, distritos, terras 
indígenas; populações camponesas, das águas, das florestas, populações 
quilombolas, catadores, extrativistas comunitários, minorias etc.

Danos à saúde
Tipologias dos agravos à saúde – intoxicações, acidentes, contaminações, 
violência, piora na qualidade de vida, desnutrição, insegurança alimentar, 
suicídios e doenças respiratórias.

Impactos ambientais

Alterações nas condições ambientais – contaminação da água, 
desmatamentos, inundações, perda de solo e da biodiversidade, poluição 
do ar, sonora, geração de resíduos, desertificação, riscos ambientais, 
assoreamento.

Fonte: adaptado de Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (2021).

Com base nessa referência, o(a) professor(a) pode propor que cada grupo de estu-
dantes proceda com o exercício de sistematização de casos à luz das categorias lista-
das no mapa. Para isso, cada grupo fará uma pesquisa no site do mapa e escolherá casos 
concretos de conflitos, para posterior sistematização, de acordo com as categorias lis-
tadas no Quadro 1. Nesta etapa, a ideia é que os(as) estudantes façam uma ficha técnica 
do(s) conflito(s) e um pequeno histórico das disputas identificadas – síntese histórica 
do conflito –, de forma textual e com base nos documentos e informações disponíveis.

Pode-se orientar que cada grupo fique com um ou mais casos, de modo que ao 
final tenha-se um conjunto de casos. Neste momento, a ideia é perceber a pluralidade 
de disputas e a distribuição espacial dos conflitos, tentando relacioná-los aos tipos de 
atividades geradoras do conflito, às populações atingidas, aos impactos ambientais e 
aos danos à saúde. Como forma de apresentação, isso pode ser feito com cartazes ou 
slides e apresentado em sala de aula.

Este trabalho de aprofundamento, ao final, possibilitará a elaboração de inúme-
ras fichas técnicas de conflitos particulares e, a partir delas, o(a) professor(a) poderá 
fomentar a leitura, a interpretação e a análise das situações visando encontrar padrões 
e tendências nas disputas analisadas. A socialização das análises de cada caso deverá 
ser feita por grupo, em sala de aula, na forma de exposição oral e posterior discus-
são. Cada grupo apresentará sua ficha técnica e, a partir dela, o(a) professor(a) pode 
estimular o debate com o objetivo de desenvolver na turma uma série de variações de 
ângulos de mira e de acomodação do olhar, capaz de captar uma densidade própria de 
problemas e um nível de compreensão dos processos de adoecimento e vulnerabili-
dade nas situações de conflito. Isso pode ser acompanhado de questões como:

• Quais são as principais causas e os principais agentes envolvidos nos 
conflitos?;
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• Quais populações estão mais vulneráveis aos conflitos envolvendo gran-
des projetos de desenvolvimento?;

• Quais tipos de agravos à saúde são mais recorrentes? Como a mudança 
nas condições ambientais pode afetar o estado de saúde das populações?;

• Quais medidas e ações poderiam ser tomadas para evitar e minimizar os 
danos causados?

Assumindo essas questões, o debate transcorre na elaboração das conclusões e 
sínteses necessárias. A partir das respostas e das generalizações feitas pelos(as) estu-
dantes e as conclusões obtidas, o(a) professor(a) estimulará o debate e leituras mais 
amplas, provocando a turma a lançar hipóteses, modelos, padrões e sínteses que 
expliquem a relação dos conflitos ambientais com o processo saúde-doença. Nesse 
momento, as(os) estudantes devem voltar ao problema de pesquisa para a apresenta-
ção das sínteses e soluções encontradas.

Avaliação da aprendizagem

Como a pesquisa é um ato sem fim, conforme já comentamos, a avaliação da apren-
dizagem não será baseada na capacidade do(a) estudante de reproduzir conceitos e 
análises, mas de interpretá-los a partir de situações reais que envolvem a relação con-
flito ambiental, território e saúde, ou também considerando as atividades solicitadas 
ao longo da aplicação da sequência didática.

Com base no percurso investigativo desta sequência, o(a) estudante deverá ser 
capaz de analisar casos de conflito ambiental e propor reflexões, interpretações e 
medidas para conter seus efeitos. Assim, para fins de avaliação, propõe-se apresentar 
à turma uma atividade avaliativa que mostre um caso real de conflito ambiental e, logo 
depois, questões que motivem sua interpretação e análise. Isso pode ser feito indivi-
dualmente, em dupla ou em grupo. A ideia é oferecer uma situação real e apresentar 
questões que possam guiar as reflexões e despertar a capacidade analítica do(a) estu-
dante, com base no problema inicial de pesquisa: “como os conflitos ambientais recon-
figuram os territórios e o estado de saúde das populações?” O relato do caso abaixo é 
real e está sistematizado em inúmeros trabalhos técnicos e acadêmicos.

Nosso cenário é marcado por um extenso e complexo conjunto de ecossistemas 
e ambientes de extraordinária biodiversidade, localizado nas serras do Sapo, 
Ferrugem e Itapanhoacanga, entre os municípios de Conceição do Mato Dentro, 
Alvorada de Minas e Dom Joaquim, na região central do estado de Minas Gerais.

Este conjunto de ecossistemas se espalha por grandes extensões de terra, com 
riquíssimas formações botânicas e paisagísticas, sobretudo por estar situado 
em zona de transição (ecótono) de dois biomas: o Cerrado e a Mata Atlân-
tica. Do ponto de vista biogeográfico, esta zona de transição representa uma 
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singularidade geoecológica importantíssima, pois convergem na sua estrutura 
diferentes formações vegetacionais (fitofisionomias), intercâmbios genéticos e 
testemunhos biogeográficos adaptados às condições de transição.

A região dispõe ainda de um complexo sistema hídrico. As serras do Sapo e 
Ferrugem formam um importante complexo de recarga hídrica, uma verda-
deira ‘esponja’ que armazena a água de chuva no interior das montanhas. Tais 
formações estão diretamente associadas ao processo de alimentação hídrica 
de três grandes bacias hidrográficas nacionais: as bacias do Rio São Francisco, 
Rio Doce e Rio Jequitinhonha. Trata-se, portanto, de serras-aquíferas, ou seja, 
grandes estruturas que armazenam e distribuem água em processos extrema-
mente peculiares.

É nesta região, sobre as serras do Sapo e Ferrugem e nos vales do ribeirão Santo 
Antônio, Água Quente, Buriti, Vargem Grande, ribeirão da Barra, Passa Três, 
Lapa do Lucas, que vivem cerca de 22 comunidades e pequenos povoados, que vão 
desde distritos rurais, passando por comunidades bem delimitadas até regiões 
formadas por uma sequência de propriedades espaçadas. São populações cam-
ponesas, comunidades negras e de sitiantes que se organizam em pequenas 
glebas de terra, sítios familiares, pequenas terras de herança, a partir da pro-
dução agrícola de quintais produtivos, roçados, pequenas criações, produção de 
doces, cachaça, farinhas e quitandas. (DIVERSUS, 2011)

Ao todo são aproximadamente 1.500 pessoas, divididas em 417 domicílios. Cerca 
de 75% da população é formada por moradores e agricultores locais, nascidos e 
criados na área rural do(s) município(os), que, com o longo tempo de convívio 
e relações com o território, possibilitou estruturar uma economia local com 
base na produção de alimentos. Esta população tem ainda uma relação profunda 
com a paisagem, desde os sopés e topos de montanhas e com os cursos d´água, 
como córregos, poços e cachoeiras, usados para banho, lazer, pesca e festas. 
(DIVERSUS, 2011) Além disso, o fator cultural (vizinhos, festas, amizades, visitas 
de parentes), em mais da metade dos domicílios, é o aspecto mais presente na 
vida desta população.

Dada a preservação das serras do Sapo e Ferrugem e toda a sua importância no 
armazenamento hídrico, 41% das famílias da região utilizam em suas proprie-
dades água de nascente ou poço. As mais utilizadas são aquelas que brotam no 
sopé das serras. Aliás, há uma forte relação das comunidades com as serras, seja 
no sopé, onde a disponibilidade de água é maior, com terrenos mais planos e de 
fácil manejo, seja no topo, para coleta de plantas, ou mesmo para atividades de 
lazer. Neste quesito, cabe destacar que quase 40% das famílias usam as serras 
(sopé e topos) para a coleta de lenha e no caso dos rios, 30% usam para pescar e 
mais de 50% para nadar/lazer.

No aspecto econômico, estas comunidades se mantêm por meio de uma eco-
nomia agrícola-camponesa que gera mensalmente, na média, R$ 1.180 por 
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domicílio, quer dizer, cerca de R$ 5,7 milhões anuais, montante importante para 
a economia local daqueles municípios. Isso porque em grande parte a produção 
agropecuária local é destinada aos mercados de Conceição do Mato Dentro, 
entre as comunidades vizinhas e em municípios próximos, como Alvorada de 
Minas e Serro. (DIVERSUS, 2011)

Além desta economia rural, o ecoturismo também é outra importante ativi-
dade na região como promissora da economia regional. Lado a lado com a eco-
nomia camponesa, a região de Conceição do Mato Dentro é ainda conhecida por 
suas belezas naturais e rica biodiversidade e pelo amplo patrimônio histórico-
-cultural-arqueológico existente. Localizada na Serra do Espinhaço, a chamada 
‘Cordilheira brasileira’ e sob influência da Serra do Cipó, a região foi incluída em 
vários programas de estímulo ao ecoturismo, como o Programa Estrada Real, 
que visa incentivar o turismo nos municípios situados ao longo dos caminhos 
coloniais do contexto do ciclo do ouro; o Circuito Turístico dos Diamantes, pro-
grama do estado de Minas Gerais para descentralização do turismo na região 
dos Diamantes, além da criação de unidades de conservação e a conformação, na 
esfera municipal, de toda uma estrutura institucional. (BECKER; PEREIRA, 2011)

Além disso, a Serra do Espinhaço foi classificada como Reserva da Biosfera, em 
2005, com base no Programa Intergovernamental ‘O Homem e a Biosfera’ da 
UNESCO/ONU, fortalecendo ainda mais o movimento pós 1990 destinado ao 
fortalecimento do turismo.

Todo este movimento acabou interferindo na formulação de políticas públicas 
para a região voltadas à conservação, uso e repartição da biodiversidade, como 
também para a proteção do patrimônio histórico-cultural. Vale destacar que 
no Zoneamento Econômico-Ecológico do Estado de Minas Gerais, as serras do 
Sapo e Ferrugem foram consideradas áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade, na categoria de ‘alta’ e ‘muita alta’ prioridade, especialmente por 
concentrar ambientes transicionais de dois biomas brasileiros. Tal prioridade 
motivou diferentes iniciativas na região, como a pesquisa científica, o turismo 
rural, a estruturação do setor de pousadas, hospedagem, esportes radicais, a 
culinária regional, enfim, um conjunto de ações direcionadas às atividades de 
serviços que, de todo o modo, incluía as populações locais e suas práticas cultu-
rais e econômicas.

Toda esta dinâmica territorial, entretanto, que poderia guiar os rumos do desenvol-
vimento local e da sustentabilidade socioambiental não foi capaz de deter os inte-
resses da mineração na região. Desde 2007, a região se transformou em palco de 
tensões e conflitos territoriais com a chegada do Projeto Minas Rio, um megaem-
preendimento do setor mineral de exportação de minério de ferro voltado ao mer-
cado global instalado exatamente sobre as serras do Sapo e Ferrugem.

O Minas-Rio é considerado o maior empreendimento de transporte mineral por 
dutos do mundo e atinge 32 municípios nos estados de Minas Gerais e Rio de 
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Janeiro. O projeto integra a Unidade de Negócios Minério de Ferro Brasil, da 
gigante anglo-sul-africana Anglo American, com capacidade anual máxima de 
produção de 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro concentrado (pel-
ledfeed) a um teor médio de 68%. Trata-se do maior investimento da empresa 
no mundo, com um custo total estimado em US$ 8,8 bilhões. O Projeto detém 
4,5 bilhões de toneladas em recursos geológicos certificados, que garantem ope-
ração contínua por mais de 35 anos, e ainda conta com capacidade para expandir 
em mais 40 anos.

A fase extrativa é organizada em duas frentes de lavra: a (1) primeira é com-
posta por uma frente única e progressiva de 12 km de extensão sobre as serras do 
Sapo e Ferrugem, no município de Conceição do Mato Dentro e a (2) segunda, 
duas cavas na Serra de Itapanhoacanga, no município de Alvorada de Minas. 
(BARCELOS et al., 2014; SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO 
ESTADO, 2008)

O método de lavra adotado nesta fase é do tipo céu aberto, onde a escavação 
do corpo mineral se aprofunda, formando bancadas de 13 metros de altura com 
bermas de 8 metros de largura, caracterizando as cavas de encosta. Além das 
minas, o projeto inclui uma planta de beneficiamento de minério, uma extensa 
área para formação de barragem de rejeitos, áreas para disposição de pilhas de 
estéril, além de três estruturas complementares: (1) o mineroduto, destinado ao 
transporte de polpa mineral até o litoral, cortando 32 municípios de MG e RJ; (2) 
uma linha de transmissão de energia independente; e (3) uma adutora de água, 
com captação no rio do Peixe, bacia do rio Doce, para fornecimento de água ao 
processo industrial.

Com a chegada do projeto nas serras do Sapo e Ferrugem, a região sofreu uma 
mudança profunda. As formas de viver, trabalhar e produzir foram significa-
tivamente modificadas e as formas de apropriação do espaço interrompidas  
e/ou precarizadas. A lógica da mineração impôs uma verdadeira concentração 
de terras na região para garantir as condições de funcionamento do projeto, ou 
seja, para ser viável o projeto adquiriu grandes extensões de terra no município 
e se tornou um ‘grande latifúndio’. Com isso várias comunidades deixaram suas 
terras e tiveram seu modo de vida transformado. Há relatos de forte pressão psi-
cológica dos corretores de terras da empresa sobre as famílias da região e de 
negociações açodadas, feitas sob um clima de tensão e muita insegurança, já que 
muitas das famílias não tinham instrução jurídica para a transação. Além disso, o 
preço da terra passou a ser valorado fora dos parâmetros tradicionais da região 
e a maioria das propriedades acabaram sendo vendidas entre 2007 e 2011, o que 
permitiu à empresa concentrar um estoque de terras para os interesses da mine-
ração na região.

Com o início das operações de extração de minério, as comunidades têm sofrido 
constantemente os impactos da mineração e se mobilizado para denunciar os 
danos causados. A abertura da cava atingiu zonas de recarga hídrica na serra do 
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Sapo e Ferrugem e algumas famílias já sofrem com a diminuição das águas e nas-
centes. Outro aspecto é o não reconhecimento de algumas comunidades como 
atingidas pela empresa. A própria definição de ‘atingido’ – baseada apenas na 
ideia de ‘proximidade’ dos limites do empreendimento – contribuiu para a desin-
tegração e invisibilidade das comunidades e na definição dos critérios da polí-
tica de reassentamento e indenização, ou seja, definiu quem podia e quem não 
podia ser indenizado ou reassentado, quem era e quem não era atingido. O ‘apa-
gamento’ dos atingidos e o não reconhecimento de sua territorialidade implicou 
na imposição de riscos tecnológicos ampliados, em consequência de decisões 
relacionadas à alocação da estrutura produtiva. As comunidades do Sapo, Água 
Quente e Passa Sete, além de serem localidades não reconhecidas como atin-
gidas pela Anglo American, estão na mira de estruturas previstas na expansão 
da mina do Sapo, como diques e barragem de rejeitos. A empresa considera estas 
comunidades como ‘vizinhas imediatas’ da Área Diretamente Afetada (ADA) e 
não como atingidas. Já nas comunidades de Água Quente e Passa Sete a situação 
é ainda mais dramática. Ambas ficam, respectivamente, a 3 km e 1,5 km da bar-
ragem de rejeitos. Os moradores destas comunidades reclamam que até hoje não 
receberam instruções, nem treinamentos caso um evento de ruptura da barragem 
ocorra. Estas duas comunidades, juntamente com a São José do Jassém se encon-
tram na chamada ‘zona de autosalvamento’.

Outra questão denunciada pelas famílias é a interdição e o fechamento de 
estradas para a passagem de estruturas ou instalação de equipamentos. O blo-
queio dos acessos impôs mudanças nos hábitos locais, como visitar o vizinho, ir à 
cidade, pescar. Uma complexa rede de estradas e passagens que ligava as comu-
nidades entre si, aos distritos, às propriedades, às serras e às sedes municipais 
foram bloqueadas no entorno do perímetro do projeto, sob a argumentação da 
‘segurança’ e o risco de algumas atividades, a utilização de explosivos e a pas-
sagem das obras, como o mineroduto.

Toda esta ordem/desordem territorial foi convergindo para uma intensa desin-
tegração das populações de seus meios de existência. Não somente impedindo 
as comunidades de acessarem suas fontes materiais (nascentes, córregos, serras), 
mas ainda contaminando tais fontes e disseminando um conjunto de restrições 
e exclusões territoriais que foram moldando a vida comunitária entre o isola-
mento e a fragmentação das relações existentes. Com a chegada da mineração, a 
nova paisagem e suas grandes estruturas industriais produziram novos códigos 
de acesso, fechamentos e impedimentos, impossíveis de serem imaginados pela 
lógica territorial dos grupos o que, decisivamente, impôs uma instabilidade e 
novas possibilidades de saída.

Outro impacto percebido e denunciado se refere às consequências da chegada 
de um enorme contingente populacional atraído para o município pelas opor-
tunidades e expectativas geradas pela mineração. Conforme levantamentos de 
campo feitos por Zucarelli e Santos (2014) este novo contingente variou entre 
6 a 8 mil trabalhadores, em quase sua maioria homens. A atração de pessoas 
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para o município imputou transformações diferenciadas no cotidiano da popu-
lação. De maneira geral, além da degradação dos rios e da paisagem, problemas 
urbanos já existentes no município aumentaram, como o trânsito na cidade e nas 
estradas vicinais, geração de poeira e sujeira nas ruas, aumento da criminalidade, 
casos de prostituição, assédio sexual, consumo de drogas, elevação no custo de 
vida, maior procura por atendimento em todas as áreas de saúde, aumento na 
produção de lixo, déficit habitacional e consequente aumento nos valores dos 
imóveis e dos aluguéis, dentre outras demandas sobre serviços e equipamentos 
públicos. (ZUCARELLI; SANTOS, 2014)

Apesar de todas estas mudanças, as contradições desenvolvidas pelo projeto e 
toda a sua dinâmica de degradação do território motivaram um léxico abran-
gente de denúncias e mobilizações diante das transformações vividas. Foram 
denúncias surgidas na medida em que os grupos foram experimentando as con-
sequências da mineração e as violações constantes, e a partir daí se mobilizaram 
para contestar e se opor aos efeitos e promessas do empreendimento. Tais mobi-
lizações envolveram uma pluralidade de vozes e sujeitos que ocupam posições 
distintas nas estruturas sociais e de poder e que agem segundo suas posições polí-
ticas e institucionais e suas capacidades de agenciar novos problemas e sujeitos 
para o conflito. Neste sentido, foram muitos protestos, bloqueios, fechamento 
de estradas, audiências públicas, denuncias, reuniões com órgãos públicos, cami-
nhadas, participação de seminários, encontros, enfim, um leque de ações que foi 
pouco a pouco ampliando a escala do conflito e permitindo maior visibilidade às 
violações sofridas.

A partir do relato anterior, e com orientações em sala de aula, o(a) professor(a) 
apresenta um roteiro de questionamentos envolvendo o conflito e simula a partici-
pação da turma numa “missão técnica” organizada in loco para sistematizar as viola-
ções de direitos humanos, os impactos ambientais e os riscos à saúde da população 
com o funcionamento da mina. Essa “missão” desempenha um papel de relatoria para 
a Defensoria Pública, cujo objetivo é conhecer a realidade do conflito e assegurar a 
garantia dos direitos da população e propor medidas de reparação, indenização e com-
pensação necessárias.

Para conhecer a realidade do conflito, a equipe conclui que deverá construir um 
mapa artesanal do território, com base no relato aanterior, identificando os princi-
pais componentes da paisagem, os aspectos físicos, sociais, ambientais e econômicos, 
infraestrutura, usos e projetos. Para isso, sugere-se o uso de cartolina para a represen-
tação do mapa. Além disso, a “missão” deverá responder, a pedido da defensoria, as 
seguintes questões:

• Quais são as principais características do empreendimento?;
• De que forma as populações da Serra do Sapo e Ferrugem estão expostas 

aos efeitos da atividade minerária e que tipos de riscos elas sofrem?;
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• Quais os principais impactos ambientais visualizados?;
• Diante das denúncias de diminuição da água nas comunidades, quais ações 

de investigação poderiam ser desenvolvidas para avaliar este processo?;
• Tendo em vista a necessidade de monitorar as condições ambientais e 

fazer a gestão do território, quais recomendações de curto, médio e longo 
prazo seriam necessárias?;

• Visando construir um Programa Comunitário de Vigilância em Saúde, 
que possa acompanhar o estado de saúde da população e propor ações 
de promoção da saúde, que ações poderiam ser desenvolvidas junto às 
comunidades?;

• Que medidas poderiam ser tomadas para mediar o conflito e garantir 
espaços de negociação mais justos e equilibrados?

Uma vez respondidas as questões pela turma, o(a) professor então sugere e simula 
uma espécie de “audiência pública” para que a “missão” possa apresentar suas conclu-
sões e recomendações. O(a) professor, como coordenador da “audiência”, abre a seção 
e na sequência passa a palavra aos participantes para fazerem suas considerações e as 
sínteses. Neste momento, além de avaliar as respostas escritas pela turma e os mapas 
elaborados, o(a) professor(a) avalia também a apresentação pública e a capacidade ana-
lítica e de interpretação do caso.

Considerações finais

Nesta sequência didática, apresentou-se uma abordagem de ensino por investigação 
sobre a temática “Conflitos Ambientais, Território e Saúde”, com o intuito de con-
tribuir para a problematização da relação sociedade-natureza sob a ótica da ecologia 
política, ou seja, de tratar o meio ambiente como um terreno social e historicamente 
disputado e contestado. Essa abordagem é importante para compreender as relações 
de poder envolvidas em situações de disputas por recursos naturais e mostrar como 
os processos de adoecimento e morte estão associados às dinâmicas de uso e apro-
priação do território. No campo da educação profissional e tecnológica, isso se coloca 
de forma decisiva, sobretudo porque insere um novo conjunto de questões e modos de 
pensar as profissões, o fazer técnico e o trabalho, superando a abordagem tecnicista e 
operacional dos cursos de educação técnica e tecnológica.

Nesta proposta, a preocupação foi em fornecer subsídios, ideias, contextos, cami-
nhos e cenários concretos para que os(as) estudantes busquem desenvolver reflexões, 
hipóteses, análises, atitudes e conhecimentos sobre conflitos ambientais, e que desen-
volvam também a disposição investigativa através da consulta a diferentes platafor-
mas, sites, observatórios e fontes de informações, além de trabalhar a argumentação 
coerente e tomada de decisões fundamentadas.
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Para tanto, foi proposto um caminho de investigação a ser traçado sobre o tema, 
incialmente conhecendo as experiências de mapeamento de conflitos, os contextos de 
disputa por recursos e, posteriormente, as categorias de análise utilizadas como pro-
posta de método de sistematização de casos. Para isso, apresentou-se um rol de plata-
formas de dados e aprofundou-se a análise a partir da experiência da Fiocruz e Fase. 
Na sequência, apresentou-se ainda uma simulação de caso de conflito a partir de uma 
situação concreta, que se desdobrou em uma proposta de ensino e investigação sobre 
os efeitos do conflito no estado de saúde das populações.

A partir das ideias e análises desenvolvidas na presente proposta de ensino e da sua 
consequente aplicação em sala de aula, espera-se contribuir para o aprimoramento de 
práticas pedagógicas e profissionais voltadas à compreensão dos problemas socioam-
bientais por meio da ecologia política.
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Sequência didática sensível à diversidade 
cultural e com compromisso decolonial:  
o uso da cana-brava na Ilha de Maré

Contextualização

Neste capítulo, apresentamos possibilidades didáticas para a articulação de dimen-
sões locais e globais de aspectos socioambientais, culturais e políticos ligados ao uso 
da cana-brava na Ilha de Maré, as quais podem ser adaptadas a outros contextos. Bus-
camos evidenciar como saberes e fazeres locais podem ser problematizados, em diá-
logo com os conhecimentos científicos, visando à adoção de práticas sustentáveis 
a partir de um olhar crítico decolonial sobre as diversas formas de conhecimento e 
maneiras de nos relacionarmos com o legado cultural e com a cultura viva que cons-
truímos cotidianamente.

Nesse sentido, sugerimos possibilidades de abordagem curricular contextua-
lizada sobre as plantas em escolas da Ilha de Maré, elegendo a cana-brava como 
exemplo, em decorrência do seu significado nas práticas culturais locais, conforme 
relatado por professoras das escolas parceiras do projeto “Remando com a Maré”, 
desenvolvido por nosso grupo de pesquisa na Ilha de Maré entre 2005 e 2012. Estu-
dos prévios, desenvolvidos com métodos de inspiração etnográfica sobre a Ilha 
de Maré (ALMEIDA; NEVES, 2011), sobre a adoção de plantas locais, entre elas a  
cana-brava, e suas formas de reprodução como referência para o ensino de botânica 
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(PAIVA, 2014) e sobre os usos socioculturais da cana-brava na Ilha de Maré (PAIVA; 
ALMEIDA, 2013), subsidiaram o aperfeiçoamento desta proposta de sequência 
didática, que havia sido implementada em duas turmas do 5º ano do ensino funda-
mental em escolas localizadas na ilha, sendo alguns resultados apresentados e dis-
cutidos neste capítulo.

Por que tomamos a Ilha de Maré como contexto de intervenção? Embora seja uma 
ilha, a localidade pertence ao município de Salvador, sendo situada muito próximo 
ao continente, o que a torna vulnerável aos problemas ambientais decorrentes dos 
processos de industrialização e de comercialização de mercadorias nas áreas situa-
das nas imediações do Porto de Aratu, bem como aos efeitos dos modos de vida que 
caracterizam o modelo capitalista de produção e consumo. Apesar desses problemas 
que causam danos irreparáveis à ilha, concordamos com Boaventura de Sousa San-
tos, quando ele defende que “um outro mundo é possível” e está a emergir a partir de 
um espírito insurgente, anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal, que traz como 
princípio uma ampliação da consideração de sujeitos e titulares de direitos às entida-
des não humanas. Assim, os ambientes, como um rio, uma floresta, uma ilha, e os seres 
que vivem neles, são sujeitos de direitos e devem ser protegidos na sua integralidade. 
(SANTOS, B. S., 2018)

Entendemos que uma das formas de insurgência ao modelo capitalista de produ-
ção é por meio da valorização, pelas comunidades tradicionais, das práticas culturais 
locais que são compatíveis com a conservação do ambiente como um todo, respei-
tando-o enquanto sujeito de direitos. Dessa forma, o artesanato de cana-brava traduz-
-se como uma prática que atende a esse princípio, uma vez que o uso de fibras vegetais 
se contrapõe ao uso do plástico e outros materiais não biodegradáveis. Nesse sentido, 
propostas de inovação social e educacional, pautadas na reinterpretação de técnicas 
artesanais vernaculares em processos colaborativos de desenvolvimento de produ-
tos de design sustentável com cana-brava (Gynerium sagittatum), além de favorecerem a 
sustentabilidade ambiental, resguardam a carga simbólica dos saberes-fazeres ances-
trais e contribuem para o empoderamento e autonomia das comunidades. (OSORIO; 
LANDIM; BARATA, 2018)

As proposições de intervenções didáticas que tomam como referência o uso 
sociocultural local da cana-brava, na Ilha de Maré, alinham-se com uma compreen-
são multicultural de direito, defendida por Boaventura de Sousa Santos (1997), 
quando o autor apresenta dois imperativos interculturais que devem ser levados em 
conta na tomada de decisão. O primeiro imperativo intercultural afirma que “[...] das 
diferentes versões de uma dada cultura, deve ser escolhida aquela que representa 
o círculo mais amplo de reciprocidade dentro dessa cultura, a versão que vai mais 
longe no reconhecimento do outro”. (SANTOS, B. S., 1997, p. 30) Assim, quando 
se compara o uso da cana-brava ao uso do plástico, aquela tem um círculo de reci-
procidade mais amplo, pois, comparativamente ao plástico, polui menos o ambiente 
e valoriza um saber-fazer próprio da comunidade, que a emancipa em relação ao 
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modelo capitalista de produção. Esse círculo de reciprocidade é ainda mais expan-
dido, passando a abranger o planeta Terra, quando associamos o uso da cana-brava 
ao sequestro de carbono e à diminuição do uso de produtos derivados do petróleo. 
O segundo imperativo cultural estabelece que “[...] as pessoas e os grupos sociais 
têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferen-
tes quando a igualdade os descaracteriza”. (SANTOS, B. S.,1997, p. 30) Em decor-
rência desse princípio, o uso da cana-brava é um elemento de identidade local, de 
diferenciação, que une homens e mulheres na produção da sua existência, sendo um 
fator de autonomia e emancipação.

Princípios para a educação científica sensível à diversidade 
cultural e com compromisso decolonial

Nesta proposta de sequência didática, tomando o currículo como uma arena em que 
diferentes interesses se colocam em disputa, nos posicionamos favoráveis a um cur-
rículo que incorpore as vivências e os saberes-fazeres dos grupos subalternizados, 
colocando-os em relação com os saberes científicos nos processos educativos, sem 
estabelecimento de hierarquias entre eles.

Entendemos, em concordância com Miranda e Riascos (2016), que a educação 
cumpre o seu ideal emancipatório e decolonial quando se volta para a construção de 
aprendizagens possíveis a partir do que é próprio aos grupos culturais, em abordagens 
que extrapolam os limites das escolas e apostam em perspectivas mais comunitárias, 
compartilhadas e colaborativas.

Nesse sentido, esta proposta objetiva promover a circularidade entre saberes tra-
dicionais e científicos sobre as plantas, favorecendo a aprendizagem de conceitos nas 
áreas de botânica e ecologia, além do reconhecimento dos saberes-fazeres artesanais 
locais a partir do estudo da cana-brava, uma planta ligada fortemente ao contexto 
sociocultural e territorial dos estudantes.

A abordagem intercultural proposta reconhece as especificidades dos conhecimen-
tos tradicionais e científicos, distinguindo-os, valorizando-os, problematizando-os e,  
sempre que necessário, sinalizando possibilidades de integração não hierárquica entre 
eles na busca de um manejo da cana-brava que favoreça a reprodução e reinvenção da 
prática do artesanato com essa planta.

A proposta contempla, ainda, uma abordagem que busca evidenciar as relações de 
interdependência entre natureza e cultura, a partir do entendimento de que as comu-
nidades tradicionais não apenas fazem uso do ambiente local, mas o constroem ativa-
mente na produção social da sua existência no território. A produção local do ambiente 
articula-se sistemicamente com a dimensão global, já que o uso da cana-brava no arte-
sanato e seu cultivo promovem o sequestro de carbono – estudado pela racionalidade 
ocidental global diante das mudanças climáticas em curso, resultantes do aumento dos 
gases de efeito estufa na atmosfera –, mas também sustenta relações de reciprocidade 
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dessa comunidade tradicional com os entes ambientais, as quais fundamentam e forta-
lecem racionalidades ancestrais situadas.

A intervenção didática proposta objetiva também favorecer o desenvolvimento 
de competências de oralidade, leitura e escrita a partir de uma relação não hierárquica 
entre as variações linguísticas vernaculares e normativas, em situações que envolvem o 
uso social da linguagem tanto monitoradas quanto não monitoradas, bem como esten-
der a leitura das produções dos alunos por um público ampliado, na ilha e em contex-
tos mais amplos. Assim, a leitura da palavra alia-se à leitura do mundo, visando dar 
visibilidade ao modo de vida local e superar as relações contraditórias com os modos 
de vida hegemônicos que buscam se impor e que limitam as possibilidades dos mora-
dores da ilha de “serem mais”. (FREIRE, 1969)

Consideramos que esta abordagem estabelece uma relação respeitosa com a 
ancestralidade quilombola local da Ilha de Maré ao trazer para os cenários de apren-
dizagem uma perspectiva pedagógica decolonial e epistemologias tradicionais – que 
têm sido historicamente colonizadas, silenciadas, inferiorizadas e/ou vistas como 
obstáculos para a expansão dos princípios de modernidade e do modelo capitalista de 
desenvolvimento, bem como por questionar os padrões societários que estão na base 
da dominação. (WALSH; OLIVEIRA; CANDAU, 2018)

Atualmente os processos neocoloniais envolvem a apropriação de saberes das 
comunidades tradicionais, os quais são vendidos pela indústria cultural moderna. 
As práticas pedagógicas decoloniais buscam questionar o pensamento eurocên-
trico dominante por meio da valorização dos sujeitos, de suas histórias, dos seus 
territórios e de suas concepções de mundo, ao mesmo tempo que se pautam numa 
postura intercultural, promovendo projetos de existência que envolvem trocas cul-
turais autênticas e não baseadas em dominação política, epistêmica e identitária. 
(OLIVEIRA, 2016)

A pedagogia decolonial alinha-se às práxis da libertação e à pedagogia da autono-
mia de Paulo Freire (FREIRE, 1983, 1996), pois contrapõe-se à geopolítica do poder e 
ao currículo monocultural, que invisibilizam os saberes e práticas dos povos subalter-
nizados. Essa contraposição ocorre por meio da luta contra as lógicas epistemológicas 
hegemônicas: o capitalismo, o modelo civilizatório ocidental e os padrões de poder 
constitutivos da colonialidade. (WALSH, 2013) Nesse contexto, a libertação não se dá 
apenas com o reconhecimento da condição de opressão a partir da ação reflexiva, mas 
também pela busca de transformação social, tendo em vista que a condição ontológica 
do oprimido é a sua vocação de “ser mais”. (FREIRE, 1969)

Assim, este trabalho alinha-se metodologicamente a um movimento decolo-
nial que, sem negar a possibilidade de diálogo com os saberes da ciência ociden-
tal moderna, empreende um movimento político e epistemológico de resistência à 
hegemonia desses saberes, visando a valorização, nos processos educativos, de epis-
temologias de sujeitos e grupos sociais que têm sido subalternizados pela lógica edu-
cacional dominante.
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Cana-brava: conhecimentos sistematizados pela ciência ocidental 
moderna 

A planta Gynerium sagittatum (Aubl.) p. Bauv. (Panicoideae, Gynerieae) da Figura 1 é popu-
larmente conhecida na Ilha de Maré como cana-brava e pertence à família Poaceae 
(Gramineae), tendo como sinônimo o nome Gynerium saccharoides Bonpl.

Figura 1 – Cana-brava (Gynerium sagittatum) na Ilha de Maré

Fonte: acervo da pesquisa.

Gynerium sagittatum é uma planta nativa da América do Sul e com ampla distribui-
ção na América Tropical. (DELGADO et al., 1998) Ocorre no México, Belize, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba, Dominica, Repú-
blica Dominicana, Granada, Guadalupe, Haiti, Jamaica, Martinica, Porto Rico, Santa 
Lúcia, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador, 
Peru, Argentina e Paraguai (USDA, 2004), sendo reportada também nas Índias. (KUH-
LMANN, 1948) No Brasil, ocorre nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina. É encontrada nos domínios fitogeográficos da Ama-
zônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e nos tipos de vegetação como Campo de 
Várzea, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semi-
decidual. (DÓREA; OLIVEIRA, 2022)

O nome Gynerium, de origem grega, provém de gyne, “fêmea, mulher”, e erion, “lã”, 
referindo-se às espiguetas pistiladas (SANCHÉZ-KEN; CLARK, 2001), que são estru-
turas reprodutivas presentes na inflorescência feminina, que têm plumas densas.

É uma planta que apresenta diversos nomes vernaculares – nomes popula-
res – devido a sua grande área de ocorrência. No Brasil: ubá (Mato Grosso); cana- 
brava, cana-de-frecha, cana-uva, cana-vieira, capim-flecha, equará, eraí, flecheira, 
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pau-de-gaiola, uuba, uva, cannafrécha e ariná (índios chipayas); eguará e eraí (índios 
curuahés). Em outros países: cana boba, cana braba e suza (Colômbia); caña blanca e 
vuba (Costa Rica); caña cimarrona e cana de índio (Cuba e Porto Rico); cana de casa 
(Guatemala); huviá, tequatin (Paraguai); cana-brava legítima e ciuca pinta (Peru); uva 
grass (Trinidad); caña amarga e caña brava (Venezuela); arrowcane, caña-bolsa, caña 
brava, caña fina, caña isana, chuqui, dexpe, giantcane, gooshi, huesina, pintuc, tang-
kan, wild-canepintoc; Caña agria e chonta (índios ese’eja); u’iwa (índios kaapor); dapa 
(índios ulwa); mapyry (índios waimiri atroari).

Quanto à caracterização morfológica e anatômica, G. sagittatum apresenta col-
mos eretos, altos, cilíndricos, quase lenhosos, podendo chegar a dez metros de 
comprimento, conforme Figura 2 seguinte. A espécie é rizomatosa1 com os colmos 
finamente estriados, folhas muito ricas em celulose e espiguetas em longas panícu-
las terminais – Figura 2. A reprodução é assexuada, além de ser realizada pelo sur-
gimento de gemas subterrâneas no rizoma, podendo também ocorrer por meio de 
gemas no colmo – Figura 3.

Figura 2 – Colmos de cana-brava (Gynerium sagittatum) na Ilha de Maré

Fonte: adaptada de Ferreira e demais autores (2011).

1 Nome técnico dado às plantas que emitem rizomas no solo com gemas. Dessas gemas, é possível ocorrerem 
brotações que dão origem a novas plantas. Dessa forma, as plantas rizomatosas, quando não podadas, dão ori-
gem a populações, devido às referidas gemas subterrâneas.
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Figura 3 – Gemas no colmo de cana-brava (Gynerium sagittatum)

Fonte: adaptada de Ferreira e demais autores (2011).

Quanto à anatomia, observa-se uma ligeira diminuição do diâmetro do talo no 
sentido ascendente, correspondente à conicidade característica do crescimento pri-
mário, no plano longitudinal, que corresponde ao crescimento em altura do caule, e 
ao crescimento secundário no plano horizontal do talo da planta, que corresponde 
ao crescimento em espessura. (MIRANDA et al., 1998) A planta distingue-se pelo seu 
porte robusto e pela disposição característica, em leque, das folhas novas no ápice dos 
colmos. (FERREIRA et al., 2011; GIULIETTI et al., 1996)

A propagação sexual da cana-brava é pouco frequente. As sementes são propa-
gadas pela água e pelo vento, mas poucas germinam. A planta é dioica, o que significa 
que cada indivíduo é fêmea ou macho, nunca ambos simultaneamente. Conforme 
Figura 4, nas panículas terminais, de cor branco-acinzentada e com até dois metros 
de comprimento, ficam as inflorescências masculinas ou femininas, que têm aparên-
cia similar, embora as inflorescências femininas sejam ligeiramente mais felpudas. 
(FERREIRA et al., 2011)
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Figura 4 – Panícula terminal de cana-brava (Gynerium sagittatum) na Ilha de Maré

Fonte: acervo da pesquisa.

A planta é cultivada pelos índios waimiri atroari, do nordeste da Amazônia bra-
sileira (LE COINTE, 1947), e pelos índios amahuaca, do leste do Peru. (BALÉE, 1994)  
A multiplicação pode ser realizada por estaquia, que consiste em um processo de 
reprodução assexuada, com o plantio de pequenas partes da raiz, caule ou folha. 
(LORENZI; SOUZA, 2000)

A cana-brava é comum nas praias arenosas dos rios e das lagoas da Amazônia e 
do Brasil central, vegetando geralmente em associações puras. (CORRÊA, 1984) Ela 
resiste aos danos causados pelas inundações e consegue brotar após ter sido coberta 
por sedimentos. (KALLIOLA et al., 1992 apud FERREIRA et al., 2011) Habita selvas, 
serras, a costa peruana, terrenos pantanosos e, geralmente, forma massas homogê-
neas ao longo dos rios. (ZAVALETA; ZÁRATE, 1989) Giulietti e demais autores (1996) 
citam que a planta aparece em barrancos úmidos, banhados, solos arenosos em mar-
gens de rios e correntes de água. Pode, ainda, invadir culturas de cana-de-açúcar. 
(VÉLEZ; OVERBEEK, 1950)

O desenvolvimento das folhas de G. sagittatum começa em agosto, sendo estas 
maiores e mais vistosas que as de Arundo donax L., da qual difere também por suas 
folhas não caírem do colmo após secarem, permanecendo aderidas, aumentando-o em 
espessura. (VÉLEZ; OVERBEEK, 1950)

Segundo Giulietti e demais autores (1996), a cana-brava apresenta flores nos meses 
de janeiro a maio. Frequente nas duas vertentes do Atlântico e do Pacífico, no entanto, 
floresce somente no Pacífico. O período de floração assinala o início do verão para o 
povo da Costa Rica. (CORRÊA, 1984) Em Porto Rico nunca foi observada floração, 
conforme Vélez e Overbeek (1950).

O crescimento da cana-brava é rápido, as mudas em viveiros podem chegar a 20, 
30 e 50 cm após um, dois e quatro meses, respectivamente. (KALLIOLA et al., 1992 
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apud FERREIRA et al., 2011) Colmos de plantas da Bacia Amazônica produzem cerca 
de 200 folhas durante o seu período de vida, possuindo de 19 a 28 folhas por vez. O 
“tipo grande”, que se encontra no oeste da Região Amazônica, varia em densidade. 
Colmos não ramificados morrem após o florescimento. Se não controlada, a cana-
-brava invade lentamente terras planas de pastagem e elimina as plantas forrageiras. 
Roçadas periódicas são recomendadas para controlar o avanço das populações.

Em alguns ambientes, o período de floração ocorre em toda época do ano. 
(CROAT, 1978 apud FERREIRA et al., 2011) Em outros, a floração ocorre próximo 
ao final do período de seca. (KALLIOLA et al., 1992 apud FERREIRA et al., 2011) 
A espécie é aparentemente polinizada pelo vento. (POHL, 1983 apud FERREIRA et 
al., 2011) Encontram-se cerca de 1,67 milhões de sementes/kg e estas germinam de 
três a sete dias quando colocadas em temperaturas de 20 a 30ºC. (ASSOCIATION 
OF OFFICIAL SEED ANALYSIS, 2002 apud FERREIRA et al., 2011) Quase todas as 
sementes do tipo “pequeno” da Bacia Amazônica germinam em três semanas, já as 
do tipo “grande” apresentam de 0 a 2% de germinação. (KALLIOLA et al., 1992 apud 
FERREIRA et al., 2011)

A propagação da espécie dá-se através das sementes, que são dispersadas pelo vento 
e pela água. (KALLIOLA et al., 1992 apud FERREIRA et al., 2011) Entretanto, a propagação 
vegetativa (Figura 5) também é importante, pois permite expandir tanto o tamanho da 
população2 como estabelecer novas plantas (Figura 6).

Figura 5 – Propagação vegetativa de cana-brava (Gynerium sagittatum). Ilha de Maré, Salvador, BA

Fonte: acervo da pesquisa.

2 Os indivíduos da cana-brava vão alastrando-se através dos rizomas, gerando novos colmos distantes uns dos 
outros, formando quase uma “floresta”, que pode constituir um só indivíduo.
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Figura 6 – Broto de cana-brava (Gynerium sagittatum) em decorrência da propagação vegetativa. Ilha 
de Maré, Salvador, BA

Fonte: acervo da pesquisa.

Brotos horizontais e rizomas de superfície ou subterrâneos são constantemente 
ativados para estabelecerem novos filhos – ou seja, novos colmos – ou população. Já 
foram encontradas plantas com até 20 m de distância da planta de origem. (POHL, 1983 
apud FERREIRA et al., 2011)

As densas populações formadas pela cana-brava protegem os barrancos dos rios 
contra a erosão. (POSADA, 2001 apud FERREIRA et al., 2011) Quando ocorrem as 
inundações, os segmentos de colmos ou rizomas são carregados para outros locais 
juntamente com o solo, onde brotam e estabelecem novas populações.

A cana-brava é uma espécie adaptada a solos úmidos e brejosos (seletiva 
higrófita) que prefere locais bem ensolarados (heliófita), ocorrendo, preferen-
cialmente, em áreas de barrancos úmidos e húmicos – solos que apresentam uma 
grande quantidade de matéria orgânica – dos rios, e muitas vezes formando densas 
associações, lembrando verdadeiros “canaviais” ribeirinhos. (SMITH et al., 1981 
apud FERREIRA et al., 2011) A planta desenvolve-se em diversos tipos de solo, pre-
ferindo solos com alto teor de matéria orgânica, geralmente com o lençol freá-
tico próximo à superfície. Essas áreas são sazonalmente inundadas, como beira 
de lagos, pântanos e áreas planas na beira de rios. Também pode estar presente 
nas margens das florestas e, ocasionalmente, cresce entre as árvores, porém com 
menor desenvolvimento. Em Santa Catarina, foram encontradas populações ao 
nível do mar. (KALLIOLA et al., 1991 apud FERREIRA et al., 2011) Cresce em ele-
vações de 10 a 1.600 metros acima do nível do mar na Costa Rica. (INSTITUTO 
NACIONAL DE BIODIVERSIDAD, 2002 apud FERREIRA et al., 2011)

Usos da cana-brava reportados pela ciência ocidental moderna
A cana-brava costuma ser utilizada como ornamento, pois suas inflorescências são bas-
tante vistosas. Elas são coletadas ainda imaturas e colocadas para secar. (GIULIETTI 
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et al., 1996) Trata-se da planta que fornece as mais longas inflorescências, atingindo de 
um a três metros de comprimento, de acordo com a Figura 7. É usada também como 
cerca viva. (DUKE; VASQUEZ, 1994)

Figura 7 – Inflorescência seca da cana-brava (Gynerium sagittatum) na Ilha de Maré

Fonte: acervo da pesquisa.

Tem sido utilizada na medicina popular como antiasmática, diurética, antitérmica, 
anti-inflamatória dérmica, na alopecia e contra a impotência. É reportada como abor-
tiva. (DELGADO et al., 1998) Algumas comunidades indígenas usam contra doenças 
venéreas. (COE; ANDERSON, 1999)

Os brotos são usados como anticonceptivos, bastando cozinhar três brotos por 
litro de água e tomar, após a menstruação, uma taça ao dia, durante três dias consecuti-
vos. Os brotos são ainda preparados e utilizados como xampu (DELGADO et al., 1998) 
e, em decocção, para combater a asma. (DELGADO; SIFUENTES, 1995) Sob a forma 
de suco, os brotos podem ser usados como vulnerário – substância própria para curar 
feridas – e contra infecções das pernas. Quando ralados, podem ser aplicados sobre 
abscessos para obter-se a cura. (REVILLA, 2002)

O chá do caule pode ser utilizado no combate contra a anemia. (REVILLA, 2002) 
As cinzas do caule e das folhas, misturadas com óleo ou vaselina, são utilizadas como 
pomada para sanar inflamações da pele. (REVILLA, 2002) Os rizomas são tidos como 
reconstituintes corporais (DELGADO et al., 1998) e o líquido obtido pela sua decocção 
é tido como diurético. (DUKE; VASQUEZ, 1994)
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As folhas podem ser empregadas como antitérmico e anti-inflamatório. (DEL-
GADO et al., 1998) Em decocção, são usadas contra asma antes que se inicie o ata-
que (DUKE; VASQUEZ, 1994), e o chá pode ser utilizado contra a anemia. (REVILLA, 
2002) As cinzas das folhas são usadas como vulnerário e contra infecções das pernas. 
As folhas colocadas dentro da água são usadas pelos índios em banhos para cura de 
doenças de pele. (DESMARCHELIER et al., 1996)

As raízes são reportadas como excitantes e diuréticas, sendo que o líquido obtido 
com o seu cozimento tem sido usado para impedir queda de cabelos (CORRÊA, 1984) 
e empregado, pelos índios ulwa, contra picadas de insetos, cobras e escorpiões, bem 
como contra infecções e rachaduras na pele. (COE; ANDERSON, 1999) Quando 
maceradas com aguardente, as raízes são tidas como eficazes contra impotência 
sexual. (DELGADO et al., 1998) O emplastro desta parte da planta é reportado como 
remédio para calos. (DELGADO; SIFUENTES, 1995) De acordo com Tramil (2003 
apud FERREIRA et al., 2011), o sumo do colmo é utilizado como anti-inflamatório e 
analgésico em problemas renais.

Segundo Pio Corrêa (1926 apud FERREIRA et al., 2011), a planta fornece forragem 
regular, mas o seu rápido e grande crescimento dificulta o forrageamento, fazendo com 
que os animais não alcancem as folhas mais novas. Smith e demais autores (1981 apud 
FERREIRA et al., 2011) relataram que a espécie fornece celulose, utilizada na industria-
lização de papel, sendo recomendado o seu cultivo pela facilidade de multiplicação.

A rusticidade das grandes inflorescências de G. sagittatum eram largamente usa-
das na ornamentação para confecção de ramalhetes, principalmente por alemães.  
O comércio das “flores secas”, comum na década de 1980 em todo o mundo, tinha seus 
mais expressivos mercados na Europa, América do Norte e Extremo Oriente.3 Os col-
mos e folhas secas são utilizados em construções ruderais.4 Contreras e demais autores 
(2006) propõem a utilização da espécie como matéria-prima para fabricação de aglo-
merados, em substituição às espécies exóticas. Essa proposta é inovadora, pois dimi-
nuiria a pressão industrial sobre a fronteira florestal, favorecendo a sustentabilidade 
ambiental, além de potencialmente trazer benefícios sociais e econômicos às comuni-
dades rurais adjacentes às plantações de cana-brava.

Na Região Amazônica, são feitas flechas com os colmos secos da cana-brava. 
(RUSSO, 2002 apud FERREIRA et al., 2011) Segundo Smith e demais autores (1981 apud 
FERREIRA et al., 2011), as hastes florais de cana-brava eram utilizadas por índios na fabri-
cação de flechas e ainda são úteis para fabricação de rabo de foguetes e na confecção de 

3 As inflorescências de cana-brava e de outras plantas são comercialmente denominadas “sempre-vivas” no Bra-
sil, uma vez que conservam a aparência de estruturas vivas mesmo depois de destacadas e secas, sendo usadas 
na decoração de interiores. (GIULIETTI et al., 1996)

4 Construções que utilizam as plantas ruderais, que são aquelas que durante o processo evolutivo adaptaram-se 
a ambientes urbanos. Como a cana-brava é capaz de se desenvolver em ambientes fortemente perturbados 
pela ação humana, ela é aproveitada nesse tipo de construção.
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gaiolas. A planta é também muito utilizada na fabricação de artesanatos, como tapetes, 
esteiras, cestos, chapéus, sombreiros, pulseiras e carteiras. (HERNANDEZ et al., 2005 
apud FERREIRA et al., 2011; KALLIOLA et al., 1992 apud FERREIRA et al., 2011) Experi-
mentos têm sido desenvolvidos visando a utilização de resíduos das fibras de cana-brava 
da Ilha de Maré na produção de placas para isolamento acústico. (SANTOS, 2018)

Por serem adaptadas a ambientes saturados com águas e serem tolerantes a varia-
ções ambientais, como mudanças de salinidade, Gynerium sagittatum é uma espécie que 
tem sido utilizada em sistemas de tratamento de águas residuárias, em wetlands – áreas 
alagadas – construídos, nas quais ocorre interação entre as plantas e os microrganismos 
na remoção de poluentes. A espécie também tem se revelado eficiente em experimen-
tos de remoção de metais pesados, podendo contribuir para a proteção do ambiente e a 
saúde pública em locais com poucos recursos. (MADERA-PARRA et al., 2015)

Cana-brava: conhecimentos e práticas tradicionais na Ilha de Maré
Na Ilha de Maré, a cana-brava é empregada para confecção de artefatos de pesca – 
covos e munzuás –, cestos, esteiras, vassouras, balaios, fruteiras, chapéus, bonecos, 
alçapões,5 abajures, gaiolas e outros produtos artesanais, como o instrumento musical 
caxixi – Figuras 8 e 9. Os moradores também se referem ao uso da planta para pro-
dução de hastes de foguetes em outros lugares.

Figura 8 – Cesto e caxixi confeccionados com fibras do colmo da cana-brava (Gynerium sagittatum) na 
Ilha de Maré

Fonte: acervo da pesquisa.

5 As crianças da ilha nomeiam vernaculamente esse tipo de armadilha de “assaopão”, sendo importante evitar 
preconceito linguístico ao dialogar com elas sobre os termos que empregam cotidianamente para se referirem 
à cana-brava e seus usos.
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Figura 9 – Munzuás produzidos com fibras do colmo da cana-brava (Gynerium sagittatum) na Ilha de Maré

Fonte: acervo da pesquisa.

Embora a forma mais comum de obtenção da planta seja pelo extrativismo direto, 
constatamos durante nossas interações com os moradores, em estudos de inspiração 
etnográfica, que alguns moradores sabem que a planta se propaga através de pedaços, 
como descreveu um morador “eu pego um pedaço de cana e planto, então ela vai crescer pra 
produzir”. Outra moradora, de 70 anos, que trabalhou a vida inteira com a cana-brava, 
fazendo rede, reconhece a possibilidade da propagação da planta a partir da inflorescên-
cia: “A cana-brava que eu faço artesanato foi meu esposo que plantou, hoje meu filho colhe que ele fez, 
que ele plantou, da flecha”.6 (PAIVA, 2014, p. 68)

No entanto, esse conhecimento não é compartilhado pelas crianças e jovens, que 
desconhecem essas possiblidades de reprodução a partir do caule e da inflorescência, 
conforme evidenciado nesta fala de um jovem, estudante do ensino médio: “Quando 
corta ela, ela cresce de novo! [...] Não se pranta cana-brava não porque quando corta ela, ela 
mesmo se reproduz”. Muitos jovens desconhecem inclusive a reprodução vegetativa, não 
sabendo explicar como a cana-brava chegou na ilha: “aqui é uma ilha, sempre teve... Você 
acha que as pessoas veio e botou essas pranta toda? [...] desde quando eu nasci já existia cana-
-brava”. Outros entendem que a planta se propaga ao cortar o caule em um lugar espe-
cífico: “corta e ela mesmo se reproduz ali ó [...] não corta a raiz não, corta a metade”. (PAIVA, 
2014, p. 81) Para um morador, os índios que habitavam a ilha no passado teriam sido os 
responsáveis pela propagação da planta. Os moradores empregam termos locais, como 
“piolho”, “búzios” etc. ao explicarem o processo de reprodução da cana-brava, sendo 

6 Informação verbal apresentada no trabalho de Paiva (2014), por isso, o uso do itálico, aqui e ao longo das 
demais ocorrências.
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importante que a escola esteja atenta a esses termos e os coloque em relação com os 
termos científicos nas aulas de Ciências. Em relação à flecha, sua utilidade quase sem-
pre é referida, por adultos e crianças, em termos antropocêntricos – produção de fle-
chas pelos índios e de hastes para gaiola, foguete e cortinas –, não sendo compreendida 
a sua importância para a propagação sexuada da planta.

Quanto à sustentabilidade da cana-brava, há uma percepção na comunidade de 
que ela não acaba, devido, provavelmente, à sua fácil propagação. Segundo os estu-
dantes, “tem, num acaba...”, embora eles reconheçam que a planta tem diminuído na 
ilha, que precisa ser coletada em lugares distantes e esteja restrita a terras particu-
lares em locais próximos, o que indica uma mudança de local e a perda da ancestra-
lidade comunitária: 

é longe, eles vão cinco horas da manhã e vem umas oito horas pra pegar e às vezes eles traz 
de Passé, de outro lugar, aí compra, vem no barco, o barco vem cheio[...]Aqui já teve de 
muito, agora não tem mais e agora os lugares tem dono [...] agora cada um tem sua roça, 
entendeu? Roça de cana-brava, roça de banana, cada um tem o seu... 

Como razão para a diminuição da planta na ilha, os estudantes mencionam o uso 
intensivo da planta no artesanato: “Não dá tempo produzir, muita gente trabalha com cana-
-brava... Tudo acaba um dia”. No entanto, alguns consideram que a cana-brava não vai 
acabar, mas sua diminuição trará prejuízos à comunidade: “é porque demora de nascer, 
nunca vai acabar, mas ter como antes que tinha muita, não tem mais [...] ruim porque os que tra-
balham não vai poder trabalhar mais, eles vão ter que comprar pra ir fazendo, aí não ganha tudo 
e não vai ter lucro...”. Sobre a questão ecoambiental, os alunos mencionaram que a planta 
é importante pra “respirar ar puro [...] Fonte de energia... Esse vento, ó que tá passando aqui 
agora” (PAIVA, 2014, p. 82), manifestando uma ligação íntima com os entes ambientais.

A produção de cestos a partir das fibras da cana-brava é realizada pelas mulhe-
res e por alguns homens, em geral, os mais velhos. Mas não parece ter uma separação 
de gênero na sua execução, embora registros em diversas culturas apresentem essas 
atividades como prioritariamente femininas. A necessidade econômica influencia o 
engajamento dos homens nessa atividade, indicando que ela é utilizada para a com-
plementação da renda, conforme explicam os alunos: “se ficar pela espera na cana-brava, 
não vai ter dinheiro de sustentar a família dentro de casa. [...] Ainda tem uns que trabalham, mais 
mesmo assim faz com a cana-brava, faz porque gosta, né?! [...] Às vezes tem encomenda, aí eles 
faz. Faz os cestos pra botar laranja, enfeite pra botar flor dentro...”. (PAIVA, 2014, p. 82)

Os moradores buscam aproveitar os restos de cana-brava que resultam do arte-
sanato – produção de ninhos para galinhas, queima para espantar muriçocas etc. –, 
embora seja comum encontrar montes dessas fibras pela ilha, que têm sido subutili-
zadas, como mostra a Figura 10. (PAIVA, 2014) A possibilidade de uso desses resíduos 
como biomassa para a produção de energia é desconhecida pelos moradores, sendo 
que, segundo um artesão mais velho, “eles não servem para nada, só para queimar mesmo”. 
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Outros moradores acham que os resíduos – palhas, ferpas, fibras etc. – devem servir 
para alguma coisa, mas não têm ideia de possíveis usos. Para um morador, a cana-brava 
“não serve para produzir energia, porque ela não tem caldo como a cana-de-açúcar”. Os mora-
dores acham que o uso de materiais confeccionados com cana-brava é melhor do que 
com plástico, reconhecendo seu valor ambiental e estético.

Embora favoráveis aos processos criativos de valorização e diversificação do arte-
sanato com cana-brava na Ilha de Maré, há entre os moradores um receio de que esses 
processos beneficiem mais os agentes externos que os próprios moradores, o que 
indica a necessidade de dispositivos que protejam a comunidade do risco de apropria-
ção dos seus saberes e fazeres pela indústria cultural, por meio do desenvolvimento de 
processos de inovação social e educacional.

Figura 10 – Sobras de fibras de cana-brava descartadas em via pública na Ilha de Maré

Fonte: acervo da pesquisa.

Sequência didática: cana-brava na Ilha de Maré: articulando 
saberes e práticas locais e globais

Série: 5° ano do ensino fundamental.
Conteúdos: anatomia vegetal, reprodução vegetal assexuada e sexuada, ciclo de vida 
das plantas, artesanato com cana-brava, aproveitamento de resíduos, sustentabili-
dade socioambiental, aquecimento global; diferenças entre os modos de vida tradi-
cional e moderno.

Objetivo geral:
A partir do estudo das práticas socioculturais ligadas ao manejo e uso da cana-brava 
na Ilha de Maré, sensibilizar os(as) estudantes para a valorização dos saberes locais e 
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científicos, bem como para o uso social sustentável da planta na fabricação do artesa-
nato, através de ações que minimizem o impacto ambiental da atividade econômica 
nos ecossistemas e no território local.

Objetivos específicos:
Conceituais

• Identificar estruturas da anatomia vegetal da cana-brava, relacionando 
termos e conceitos vernaculares e científicos;

• Descrever as formas assexuada e sexuada de reprodução da cana-brava, 
relacionando com os conhecimentos locais sobre as formas de propaga-
ção da planta;

• Reconhecer a necessidade da linguagem científica para a comunicação 
nos contextos escolares e acadêmicos diante da diversidade criativa das 
linguagens vernaculares;

• Compreender a relação entre o artesanato com a cana-brava, o sequestro 
de carbono e a sustentabilidade ambiental.

Procedimentais:
• Desenvolver competências de oralidade, leitura e escrita – das palavras e 

do mundo – que sejam respeitosas com as variações e se oponham ao pre-
conceito linguístico;

• Observar e esquematizar o ciclo de vida da cana-brava, relacionando com 
as formas locais de cultivo, extração e manejo;

• Analisar como ocorre o uso da matéria-prima e o aproveitamento dos 
rejeitos da cana-brava, bem como aspectos ambientais do processo;

• Representar a cadeia produtiva local do artesanato com a cana-brava, vis-
lumbrando possibilidades de diversificação;

• Pesquisar, inventar, adaptar e testar possibilidades de utilização sustentá-
vel dos resíduos gerados na produção do artesanato com cana-brava.

Atitudinais
• Aplicar conhecimentos sobre a reprodução da cana-brava no incentivo a 

práticas de cultivo da planta para o artesanato, por meio da propagação 
vegetativa de um pedaço do colmo (caule aéreo) com gemas, ou do rizoma 
(caule subterrâneo);

• Valorizar o artesanato com o emprego da cana-brava na Ilha de Maré, tendo 
em vista sua importância ambiental, cultural, ancestral, econômica e social;
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• Imaginar possibilidades de artesanato com o uso da cana-brava, diver-
sificando formas e obtendo novas cores com o uso de produtos naturais 
locais, visando o empoderamento comunitário;

• Divulgar na comunidade o uso da cana-brava em sistemas de isolamento 
acústico e tratamento de águas residuárias como possíveis ecotécnicas a 
serem adotadas em processos de inovação social participativa voltados para 
a solução de problemas de saneamento ambiental existentes na Ilha de Maré.

Aspectos éticos: Caso a atividade seja desenvolvida atendendo a finalidade de pes-
quisa, além da finalidade de ensino, é necessário enviar aos pais ou responsáveis 
pelos(as) estudantes um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual 
autorizem que as crianças participem das atividades e para que sejam utilizadas as 
produções dos(as) estudantes e os registros fotográficos e fílmicos na elaboração de 
artigos e outros produtos acadêmicos derivados da pesquisa.

Orientações teórico-metodológicas da sequência didática
Primeira aula: o que sabemos sobre a cana-brava?

Levantamento inicial dos conhecimentos prévios e experiências dos(as) estudantes 
relacionados à cana-brava, com foco na sua importância sociocultural e ancestral na 
Ilha de Maré:

Mostrar a imagem da planta e perguntar aos(às) alunos(as): vocês conhecem ou já 
viram esta planta? (Figura 11)

Figura 11 – Imagem de cana-brava mostrada aos estudantes

Fonte: acervo da pesquisa.
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• Fazer registros das falas dos(as) alunos(as) e provocar sua participação 
com as seguintes perguntas:
a) Qual(is) o(s) nome(s) que ela tem aqui na Ilha de Maré?;
b) O que vocês sabem sobre ela?;
c) Há grande quantidade desta planta na ilha?;
d) Onde vocês já viram essa planta na ilha?;
e) Comentar que os(as) moradores dizem que cada vez têm que buscar a 

planta mais longe e perguntar: o que está acontecendo para que a planta 
esteja diminuindo na ilha?;

f) Vocês têm ideia de como ela se espalha ou se reproduz?;
g) Esta planta é importante para a comunidade da ilha? Por quê?;
h) As pessoas da ilha costumam plantá-la?;
i) Se a planta é importante para quem mora na ilha, por que as pessoas 

não costumam plantá-la?;
j) Quais as condições ambientais que favorecem a propagação da 

cana-brava?;
j) Mostrar a Figura 12 e perguntar: de que é feito o objeto?;

Figura 12 – Cestaria produzida com fibras de cana-brava na Ilha de Maré

Fonte: acervo da pesquisa.

k) Alguém na sua família7 produz artesanato com cana-brava? Que peças 
são produzidas? Como são produzidas?;

l) Com qual(is) parte(s) da planta se produz o artesanato?;

7 Esta pergunta pode dar margem para a abordagem de questões de gênero relacionadas à produção de artesa-
nato na Ilha de Maré e em outras comunidades, destacando-se que o artesanato de cana-brava é praticado por 
homens e mulheres. (CRUZ, 2011)
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m) O que é feito com o restante da planta?;
n) Será que o artesanato com a cana-brava é uma boa fonte de renda e é 

sustentável ambientalmente? Por quê?

Segunda aula: introdução ao estudo das flores
A partir da discussão do vídeo “A maior flor do mundo”,8 baseado na obra de José 
Saramago,9 introduzir o estudo da flor da cana-brava.

Discussão:
• Quem está contando a história?;
• Vocês têm ideia de quem é esse homem que está contando a história?;
• Mostrar a imagem do vídeo e a foto de José Saramago – Figuras 13 e 14 –,  

explicar quem foi ele e perguntar: o escritor parece com o homem do 
vídeo? Esclarecer que o vídeo foi produzido a partir do livro de José Sara-
mago e perguntar se os(as) alunos(as) têm vontade de ler o livro. Disponi-
bilizar o livro para leitura;10

Figura 13 – Print da imagem do personagem do filme A maior Flor do Mundo

Fonte: adaptada de A maior flor do mundo (2007).

8 Ver: http://youtu.be/YUJ7cDSuS1U.

9 Ver: Saramago (2011).

10 O livro pode ser acessado em: http://escolas.madeira-edu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=yW03Tc0WodE%3 
D&tabid=11500&mid=27782.
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Figura 14 – Fotografia de José Saramago

Fonte: adaptada de José Saramago (2006).

• Vocês concordam com o autor quando ele diz que as crianças gostam de 
palavras simples?;

• Por que, no início do vídeo, o escritor está anotando em um papel o que 
observa? Caso tenham dificuldade de levantar possíveis razões, provo-
car: para não esquecer? Por que está investigando? Se necessário, exibir 
novamente o trecho e explicar que os(as) cientistas e as pessoas curiosas 
podem evitar esquecer o que observaram em campo fazendo anotações. 
Essa explicação poderá ser retomada posteriormente quando os(as) estu-
dantes estiverem se preparando para elaboração de relatório da atividade 
de campo de observação da cana-brava;

• Quais mensagens a história nos passa? Precisamos cuidar da natureza, 
dependemos da natureza e ela depende da gente, o valor da natureza, os 
impactos da expansão imobiliária nas áreas verdes, os impactos da vida 
moderna nas comunidades tradicionais etc.;

• Existe na Ilha de Maré alguma flor tão grande quanto a retratada no vídeo? 
Por que o escritor inventou uma flor tão grande? Discutir a ideia de que 
todos nós, com pequenos gestos, podemos fazer coisas grandiosas;

• Para que servem as flores?;
• Será que todas as flores são iguais? Têm o mesmo cheiro, tamanho, cor? 

Problematizar que os desenhos de flores que aparecem em livros didáticos 
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são de uma flor prototípica, ou seja, retrata um tipo de flor que é fre-
quente encontrarmos no cotidiano, mas que existe uma grande variedade 
de outros tipos de flores. Orientar os(as) alunos(as) a pesquisar na inter-
net quais são as maiores flores do mundo – Figuras 15a e 15b –, e ler com 
eles(as) os comentários disponíveis nas páginas web localizadas;11

Figuras 15a – Exemplo 1 para ilustrar as “maiores flores do mundo”; 15b – Exemplo 2 para ilustrar as 
“maiores flores do mundo”

 
Fonte: adaptada de A terra em marte ([201-]).12 Fonte: adaptada de Prandi (2015).

• A cana-brava tem flor? Caso digam que tem flor, perguntar para que ela 
serve e qual a sua forma, aspecto, cor e cheiro. Nas aplicações prévias 
da sequência didática, os(as) alunos(as) disseram que a cana-brava não 
possui flor; a flecha (flor) é reconhecida como uma parte da planta que 
tem apenas função utilitária para o ser humano; o girassol é reconhecido 
como a maior flor da ilha, sendo que, assim como a flecha da cana-brava, 
ele corresponde a uma inflorescência, ou seja, cada girassol tem várias 
flores agrupadas. Se possível, levar inflorescências dessas plantas para 
observação em sala de aula ou, então, projetar fotografias. Explicar que 
a reprodução pelas flores leva à produção das sementes, mostrando essas 
estruturas ou suas imagens, de acordo com as Figuras 16a e 16b; Figuras 
17a, 17b e 17c.

11 Sugerimos o acesso às seguintes páginas: http://cienciahoje.org.br/maior-flor-do-mundo-bate-novo-recorde/ 
e https://gigantesdomundo.blogspot.com/2015/09/maior-flor-do-mundo.html.

12 Ver em: https://aterraemmarte.com/wp-content/uploads/2012/06/amorphopallustitanummuestra1.jpg.

a b
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Figuras 16a – Esquema da inflorescência do girassol; 16b – Fotografia da inflorescência do girassol

Fonte: adaptadas de Botânica (2012),

Figuras 17a – Panícula terminal da cana-brava; 17b – Inflorescência masculina da cana-brava; 17c – Inflo-
rescência feminina da cana-brava

Fonte: adaptada do acervo Tramil (2017).13

• No início do vídeo o menino preocupava-se com a natureza? O que ele fez 
com o besouro? E no final do vídeo?;

• Tem algum animal que as crianças da ilha gostam de prender ou de maltratar?;

13 Ver em: http://www.tramil.net/fr/plant/gynerium-sagittatum.

a b c

a

b
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• Os besouros, assim como os seres humanos, também alteram a natureza. 
No vídeo, o que o besouro faz? (Figuras 18a, 18b e 18c) Tem alguma impor-
tância essa sua atividade no equilíbrio da natureza? O rola-bosta só sabe 
produzir bolas de excrementos, de “bosta”? E os seres humanos, será que 
sempre produzem as mesmas coisas ou são capazes de inventar coisas 
novas? Essas perguntas permitem encaminhar a conversa para a compa-
ração da ação transformadora de animais e humanos, associando o artesa-
nato à ideia de cultura e ao reconhecimento de que os artesãos e as artesãs 
podem inventar criativamente novas formas e cores, ao trançarem a cana-
-brava – pesquisar junto com os alunos na internet sobre o rola-bosta 
(Figura 19).14

Figuras 18a, 18b e 18c – Imagens do filme que mostram o rola-bosta

Fonte: adaptadas do filme A maior flor do mundo (2007).

14 Recomendamos que os(as) professores(as) leiam a matéria “O que você sabe sobre os besouros rola-bostas?”  
e adaptem o conteúdo aos(às) seus(suas) alunos(as). Ver em: https://darwinianas.com/2017/07/11/ 
o-que-voce-sabe-sobre-os-besouros-rola-bostas/.

a

b

c
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Figura 19 – Fotografia do rola-bosta

Fonte: adaptada de O que você sabe sobre os besouros rola-bostas? (2017).

Os besouros rola-bosta são conhecidos popularmente por esse nome pelo fato 
de muitas espécies fazerem pelotas de fezes, que são usadas para alimentação e/ou 
reprodução. Eles são detritívoros, utilizando fezes, carcaças e frutos em decomposi-
ção como recursos alimentares e reprodutivos. Possuem coloração bastante variável, o 
tamanho varia de três mm a cinco cm e são encontrados em maior abundância durante 
a estação das chuvas.

• Na Ilha de Maré as pessoas têm cuidado bem da natureza? Quando elas 
cortam a cana-brava para o artesanato, elas cultivam outra planta? Ou elas 
vão cortar em outro lugar sem replantar? Elas aproveitam as sobras?;

• Vocês topam estudar com a gente a cana-brava para entenderem melhor 
como é a vida desta planta e o que podemos fazer para cuidar melhor dela?;

• Você também acha, como Saramago, que seria interessante que os adultos 
lessem histórias escritas pelas crianças? Eles sempre ensinam que temos 
que cuidar do meio ambiente, mas será que eles não poderiam também 
aprender com as crianças o que estão tentando ensinar?;

• O que vocês acham de seguir o conselho de Saramago e contarem uma 
história sobre a cana-brava para os adultos da ilha para que eles passem a 
cultivar essa planta?;

• Como vocês contariam a história apresentada no vídeo?;
• Atelier de reescrita/desenho – trabalho em pequenos grupos com apoio 

do(a) professor(a), conforme exemplificado nos desenhos feitos por estu-
dante da Ilha de Maré nas Figuras 20a a 20d. Como vocês contariam a his-
tória da cana-brava na Ilha de Maré?
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Figuras 20a a 20d – Exemplos de desenhos da “Maior Flor do Mundo”, produzidos por estudantes do 
5º ano da Ilha de Maré

 

  
Fonte: acervo da pesquisa.

Terceira aula: trabalho de campo – observando a cana-brava
Em seguida, os(as) alunos(as) podem ser organizados(as) em grupos para realizarem 
atividade de campo para investigarem a extração, plantio, processamento das fibras, 
artesanato e disposição de resíduos da cana-brava.

A técnica de plantio será explicada por um artesão da ilha, sendo que serão corta-
dos fragmentos do colmo e rizoma para plantio na escola, seguindo a técnica ensinada.

Cada grupo ficará responsável por uma forma de registro sobre as observa-
ções: gravação de vídeo, fotografias, desenhos, relato escrito, croqui, gravação 
de áudio. Ao voltar para a sala, conversar livremente sobre a atividade, bem como 
organizar o material produzido para exposição nos corredores da escola. Nas Figu-
ras 21a a 21f, apresentamos alguns exemplos de desenhos produzidos pelos(as) estu-
dantes da Ilha de Maré.

a

c

b

d
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Figuras 21a a 21f – Exemplos de desenhos da cana-brava produzidos por estudantes do 5º ano da Ilha 
de Maré

  

Fonte: acervo da pesquisa.

Problematizar: como se dá a propagação da cana-brava? Plantio de um fragmento 
do colmo com gemas e do rizoma em um vaso ou canteiro para acompanhar o desen-
volvimento da planta durante um mês, com o preenchimento de relatório e elaboração 
de esquema do ciclo de vida.

a

c

e

b

d

f
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Quarta aula: cana-brava – Anatomia, reprodução e aspectos ambientais
• Problematizar com os(as) alunos(as) a razão que levou os(as) cientistas 

a darem nomes científicos aos seres vivos, comentando sobre os vários 
nomes que a planta recebe: ariná, cana-brava, cana-de-flecha, cana-fle-
cha, cana-frecha, canaubá, candiubá, eguará, flecha, iraí, iuá, parimá,  
pau-de-flecha, ubá-flecha em tupi-guarani, candiubá, cana-ubá, vuba etc.;

• Informar o nome científico e explicar o seu significado: Gynerium  
sagittatum: Gnerium, do grego Gyne (mulher) + erion (lã), parte feminina 
da planta é sedosa e branca como a lã; sagittatum, do latim – em forma 
de ponta de flecha;

• Abordar, por meio de desenhos, o processo de reprodução da cana-brava, 
explicando que ela é uma planta que se espalha facilmente em áreas aber-
tas, chegando a novas áreas através de sementes – reprodução sexuada – 
espalhadas pelo vento e água, propagando-se, posteriormente, de forma 
vegetativa – reprodução assexuada. Esclarecer que a cana-brava pode se 
propagar em áreas desmatadas, mas não é invasora, pois sua propagação 
pode ser facilmente monitorada;

• Explicar, a partir de esquemas, desenhos e fotografias, que a cana-brava 
é uma planta em que as células de reprodução masculinas e femininas são 
encontradas em indivíduos separados e que produzem novas plantas diferen-
tes através da produção das sementes. Na propagação vegetativa, que é asse-
xuada, as novas plantas são iguais às que as originaram, sendo que esse tipo 
de reprodução não favorece a variabilidade genética da espécie, podendo 
ocorrer a partir do colmo (caule aéreo) ou do rizoma (caule subterrâneo). 
Isso posto, associar a reprodução assexuada com a produção de clones;

• Desenhar as partes da planta relacionadas com a reprodução;
• Observar o desenvolvimento da cana-brava plantada na aula anterior, dis-

cutindo sua interação com fatores abióticos do ambiente – água, vento, 
solo, salinidade etc.;

• Ouvir o relato e entrevistar um artesão e/ou uma artesã da comunidade 
sobre o processo de produção da cestaria com cana-brava e sua impor-
tância para a economia local, buscando conhecer como surgiu essa tradi-
ção ancestral, como ela foi se modificando ao longo do tempo e qual a sua 
importância para a identidade local;

• A partir do relato do artesão e/ou da artesã, explicar o que é cadeia pro-
dutiva e construir um esquema da cadeia produtiva da cana-brava cole-
tivamente no quadro, com o uso de fotos tiradas pelos(as) próprios(as) 
alunos(as) e do acervo docente, buscando identificar aspectos do manejo 
que levam a problemas ambientais na ilha;

• Fazer desenhos que retratem outros usos da cana-brava;
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Trazer curiosidades sobre a cana-brava:
Você sabia que...

•  Na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal é relatada a produ-
ção de flechas e arcos pelos índios, sendo que as flechas seriam produzidas 
pela inflorescência da cana-brava?;

• As flechas dos índios ianomâmis, que vivem no Brasil e na Venezuela, che-
gam a medir dois metros e são feitas de cana-brava?;

• Alguns países estão usando a cana-brava para produzir biocombustíveis 
para enfrentar o aquecimento global e a crise energética, por ser uma 
fonte de energia menos poluente?;

• O rizoma – caule subterrâneo – da cana-brava tem uso medicinal, com 
preparo por decocção, no tratamento de queda de cabelo e calvície e tam-
bém tem uso como diurético e estimulante geral? E os brotos usados para 
produzir xampu?;

• As inflorescências (flechas) são usadas na ornamentação por manterem as 
características da planta viva por muito tempo – sempre-vivas?;

• A cana-brava está sendo pesquisada para o tratamento de esgoto?;
• Em certos lugares, a cana-brava é usada para produzir gaiolas?;15 

• Na Ilha de Maré, no estado da Bahia, a cana-brava é usada para produzir 
munzuás?;

• Ela pode ser usada para alimentar equinos e ruminantes?;
• As fibras que sobram como resíduo podem ser usadas na produção de pai-

néis acústicos?;
• Outras comunidades que produzem artesanato com cana-brava têm bus-

cado agregar valor ao produto, para vendê-lo por melhor preço, e têm 
tornado o processo de produção menos árduo?;

• A cana-brava existe em vários locais, sendo nativa da América Central e 
do Sul, e é usada na produção de peças artesanais bastante diversificadas? 
Mostrar esses usos, para expandir os horizontes dos alunos;

• O chapéu, feito de cana-brava, é símbolo da Colômbia, sendo a fibra tam-
bém usada para produzir brincos, braceletes, chaveiros e bolsas? (Figuras 
23a e 23b)

15 A captura e manutenção de aves em cativeiro pode ser problematizada junto aos alunos, sendo sugerida a 
consulta do texto “Elas voam na Ilha de Maré!” que consta no Caderno Ambiental Ilha de Maré. (SANTANA; 
NEVES; ALMEIDA, 2011)
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Figuras 23a e 23 b – Adereços produzidos na Colômbia com cana-brava

Fonte: adaptadas do blog Artesanias del sinu en cañaflecha ([201-]).16

Quinta aula: o aproveitamento dos resíduos da cana-brava
Realizar visita de campo e observar aspectos ambientais na produção do artesanato 
com cana-brava, a partir do registro fotográfico. Perguntar: onde são depositados os 
resíduos? Por que o acúmulo dos resíduos pelas ruas da ilha pode ser prejudicial ao 
ambiente e à saúde dos(as) moradores(as)? O que podemos fazer para evitar que os 
resíduos sejam jogados em qualquer lugar?

Realizar oficina de modelagem, produzindo uma pasta com os resíduos da cana-
-brava. Perguntar: o que poderia ser feito com essa pasta? Deixar que os(as) alunos(as) 
usem a criatividade na produção de pequenas peças.17

Sexta aula: novas cores com o uso da cana-brava
• Realizar oficina de tingimento de fibras de cana-brava, testando pigmen-

tos de frutos, folhas, raízes extraídas das matas nativas da Ilha de Maré. 
Explicar que o mercado do ecodesign tem interesse por fontes renováveis 
e sustentáveis das cores. Se não conseguirem pigmentos na ilha, usar uru-
cum ou açafrão;

• Realizar concurso de logomarca para os produtos artesanais de cana-brava  
da Ilha de Maré;

• Analisar vantagens e desvantagens da divulgação dos produtos artesanais 
de cana-brava da ilha, discutindo a possibilidade de uso das mídias digitais 
para esse fim.

16 Ver em: http://artesaniasdelsinuencanaflecha.blogspot.com/p/observa-aqui-artesanias-en-cana-flecha.html.

17 Em entrevistas com moradores da Ilha de Maré, eles fizeram referência ao uso de resíduos da cana-brava para 
a produção de uma massa, sendo necessário aprofundar a pesquisa sobre a composição e usos desse produto.

a b
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Sétima aula: produção de cordel sobre a cana-brava
Ler coletivamente o livro Aquecimento global não dá rima com legal (2008), interpretar o 
texto e estabelecer relações com o modo de vida tradicional e o artesanato em cana-
-brava na Ilha de Maré quanto à sustentabilidade socioambiental e cultural.

Explicar aos alunos as características do gênero textual cordel, o uso de xilogra-
vura para ilustrar essa modalidade de texto e sua forma de exposição em cordas muito 
delgadas (cordéis).18

Apresentar aos(às) alunos(as) o desafio de construção de versos em cordel sobre 
a reprodução da cana-brava e sua importância para manter a sustentabilidade na ilha 
(dimensão local) e no planeta (dimensão global), divulgando as produções na ilha e 
fora dela.

A cana-brava serve pra muitas coisas

Com ela posso fazer alçapão

Com a cana-brava pode fazer gaiolas

Que pena, tanto passarinho na prisão

Com ela também faz cesta e balaio

Que dá sustento pra família do artesão

A cana-brava quando nasce

O olho brota pelo chão

A cana-brava também produz semente

Que o vento traz pra minha mão

A cana-brava produz flecha

Que é importante pra sua reprodução 

(Trecho de cordel produzido por estudantes, 5º ano do ensino fundamental, 
Ilha de Maré)

Procedimentos gerais de avaliação
Todas as produções dos(as) alunos(as) serão avaliadas processualmente e utilizadas na 
organização de um painel na sala de aula, ao longo das atividades, retratando o ciclo 

18 O uso didático de cordéis foi investigado em uma sequência didática desenvolvida com estudantes da Ilha de 
Maré das séries finais do ensino fundamental. (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015; OLIVEIRA, 2015)
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de vida e a cadeia produtiva completa da cana-brava, bem como os problemas e pos-
síveis soluções para manter a sustentabilidade ambiental e socioeconômica do artesa-
nato com essa planta.

A cadeia produtiva pode ser organizada tendo como pano de fundo um símbolo 
inventado pelos(as) alunos(as) para traduzir o conceito de sustentabilidade, que será pre-
viamente discutido com eles(as), trazendo o seguinte questionamento: podemos dizer que 
o artesanato com cana-brava é sustentável cultural, social, econômica e ambientalmente?

Culminância: organização de um livro destinado aos adultos, alertando para 
aspectos sociais, culturais e ambientais do artesanato com cana-brava na Ilha de Maré, 
visando a manutenção dessa prática ancestral como forma de resistência aos modos de 
produção e consumo que não respeitam a integridade da Ilha de Maré e de seus habi-
tantes, para divulgação local e global.

Considerações finais

Esta sequência didática foi concebida para desenvolvimento em escolas da Ilha de 
Maré, mas seus princípios teórico-metodológicos e as atividades propostas podem 
ser adaptados para outros contextos semelhantes, nos quais seja possível estabelecer 
relações entre plantas e formas de cultivo que mantêm vínculo com saberes e práticas 
ancestrais de comunidades tradicionais ameaçadas pelos valores e modos de vida capi-
talistas predominantes no mundo atual.

Esse processo de adaptação também pode tomar como referência outras produ-
ções acadêmicas e materiais educacionais que relatam a produção e aplicação de mate-
riais didáticos para a educação científica intercultural e para a educação ambiental que 
problematizem os modelos de produção agrícola convencionais. Esses modelos conce-
bem equivocadamente que a produção da vida material das comunidades é incompatí-
vel com a preservação de modos ancestrais de convívio com as áreas verdes, os quais, 
ao contrário, são pautados em modelos agroecológicos e que valorizam a biodiversi-
dade dos ecossistemas.

Como exemplo de produções desta natureza, recomendamos materiais elabora-
dos no âmbito de um projeto desenvolvido no México (FRANCO, 2015; FRANCO; 
RAMÍREZ, 2016), no qual a produção do milho, em um sistema tradicional integrado 
de produção de alimentos conhecido como milpa, foi utilizada como referência para 
a elaboração de princípios teórico-metodológicos e para o desenvolvimento de uma 
proposta de ensino voltado para a promoção do diálogo intercultural entre conheci-
mentos científicos e tradicionais, semelhante ao que buscamos realizar neste capítulo.

Consideramos que as propostas educativas, alinhadas com os princípios e valo-
res expressos nesta sequência didática, contribuem para o fortalecimento da educa-
ção intercultural nas escolas da Ilha de Maré e em outras comunidades tradicionais, 
por meio da promoção de espaços formativos voltados para o respeito à diversidade, 
para a defesa da justiça socioambiental e dos valores ancestrais compatíveis com a 
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conservação dos ambientes e de seus habitantes, reconhecendo-os como sujeitos de 
direitos. Entre esses direitos a serem garantidos, ressaltamos que as comunidades pos-
sam ser diferentes, sempre quando essa diferença contribua para sua autonomia eman-
cipada em relação aos ideais hegemônicos universalizantes da escola e da sociedade.

Referências
ALMEIDA, R. O.; NEVES, E. L. (org.). Caderno Ambiental Ilha de Maré. Salvador: Centro 
Universitário Jorge Amado, Núcleo de Publicações, 2011. Disponível em: https://
remandocomamare.files.wordpress.com/2013/01/caderno_ambiental_completo_em_pdf_-_
vers_o_final_06-01-12.pdf. Acesso em: 30 mar. 2019.

BALÉE, W. Footprints of the Forest – ka’apor ethnobotany – the historical ecology of plant 
utilization by an amazonian people. New York: Columbia University Press, 1994.

BOTÂNICA. São Paulo: USP, 2012. Disponível em: https://midia.atp.usp.br/impressos/redefor/
EnsinoBiologia/Botanica_2011_2012/Botanica_v2_08.pdf. Acesso em: 31 mar. 2019. 

COE, F. G.; ANDERSON, G. J. Ethnobotany of the Sumu (Ulwa) of Southeastern Nicarágua 
and comparisons with Miskitu plant Lore. Economic Botany, New York, v. 53, n. 4, p. 363-386, 1999. 
Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02866715. Acesso em: 29 dez. 2019.

CONTRERAS, W.; OWEN, M. E.; CLOQUELL BALLESTER, V. et al. Diseño de tableros 
de partículas de caña brava y adhesivo fenol – formaldehído (R 10% / R 13%). Revista Latino-
Americana de Enfermagem, São Paulo, n. 39, p. 39-55, 2006. Disponível em: https://www.
researchgate.net/publication/228546943_Diseno_de_tableros_de_particulas_de_cana_brava_y_
adhesivo_fenol-formaldehido_R_10R_13. Acesso em: 29 dez. 2019.

CORRÊA, M. P. Dicionário das Plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas. Rio de Janeiro: IBDF, 
1984. v. 1.

CRUZ, I. S. Mulheres marisqueiras e rendeiras, homens pescadores: algumas reflexões sobre as 
relações de gênero na Ilha de Maré. In: ALMEIDA, R. O.; NEVES, E. L. (org.). Caderno Ambiental 
Ilha de Maré. Salvador: Centro Universitário Jorge Amado, Núcleo de Publicações, 2011. p. 
141-147. Disponível em: https://remandocomamare.files.wordpress.com/2013/01/caderno_
ambiental_completo_em_pdf_-_vers_o_final_06-01-12.pdf. Acesso em: 30 mar. 2019.

DELGADO, H. S.; HERRERA, J. E. H.; SIFUENTES, T. C. et al. Plantas medicinales de la Amazônia 
peruana utilizadas por curanderos y chamanes com fines anticonceptivos. Iquitos: Instituto Peruano de 
Seguridad Social: Instituto de Medicina Tradicional, [19--].

DELGADO, H. S.; SIFUENTES, T. C. Plantas medicinales del Jardin Botânico IMETIPSS. Iquitos: 
Instituto Peruano de Seguridad Social: Instituto de Medicina Tradicional, 1995.

DELGADO, H. S.; SIFUENTES, T. C.; HERRERA, J. E. H. et al. Plantas medicinales de la Amazônia 
peruana utilizadas por los curanderos, chamanes y herbolarios com fines antiinflamatórios. Iquitos: 
Instituto Peruano de Seguridad Social/Instituto de Medicina Tradicional, 1998.



Estratégias participativas E colaborativas para o Ensino E a aprEndizagEm Em mEio ambiEntE116

DESMARCHELIER, C.; GURNI, A.; CICCIA, G. et al. Ritual and medicinal plants of the Ese’ejas of 
the Amazonian rainforest (Madre de Dios, Peru). Journal of Ethnopharmacology, New York, v. 52, n. 1,  
p. 45-51, 1996. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8733119/. Acesso em: 30 mar. 2019.

DÓREA, M. C.; OLIVEIRA, R. P. Gynerium in Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. Disponível em: https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB13260. Acesso em: 30 mar. 2022.

DUKE, J. A.; VASQUEZ, R. Amazonian ethnobotanical dictionary. London: Boca Raton: Ann Arbor: 
CRC, 1994. 

FERREIRA, D. K.; RUSCHEL, A. R.; MORAES, L. K. A. et al. Gynerium sagittatum Cana-brava. In: 
CORADIN, L.; SIMINSKI, A.; REIS, A. Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou 
potencial: plantas para o futuro – Região Sul. Brasília, DF: MMA, 2011. p. 266-269. Disponível em: 
https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/fauna-e-flora/Regiao_Sul.pdf. Acesso 
em: 29 dez. 2019.

FRANCO, A. G.; RAMÍREZ, L. L. Diseño de materiales para la educación científica intercultural: 
el cultivo de la milpa en México como ejemplo para el diálogo. Revista Brasileira de Pesquisa em 
Educação em Ciências, Porto Alegre, v. 16, n. 3, p. 851-870, 2016. Disponível em: https://periodicos.
ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4562/2986. Acesso em: 26 dez. 2019.

FRANCO, A. G. La milpa como proyecto didáctico. In: GALINDO, A. A. G.; GATICA, M. Q. 
(ed.). La enseñanza de las ciencias naturales basada en proyectos: qué es un proyecto y cómo trabajarlo 
en el aula. Santiago de Chile: Editorial Bellaterra, 2015. p. 155-172.

FREIRE, P. O papel da educação na humanização. Paz e Terra, São Paulo, n. 9, p. 123-132, 1969. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

GIULIETTI, A. M.; WANDERLEY, M. G. L.; LONGHI-WAGNER, H. M. et al. Estudos em 
“sempre-vivas”: taxonomia com ênfase nas espécies de Minas Gerais, Brasil. Acta Botânica 
Brasílica, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 329-376, 1996. Disponível em: https://www.scielo.br/j/abb/a/Pyg
8pL9CjyYSHP9dFstvcXt/?format=pdf&lang=pt.

JOSÉ Saramago. Portal da Literatura, [s. l.], 2006. Disponível em: https://www.portaldaliteratura.
com/autores.php?autor=58. Acesso em: 29 nov. 2019.

KUHLMANN, J. G. Botânica: parte XI – gramíneas. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1948. 
(Conselho Nacional de Proteção aos índios, v. 67).

LE COINTE, P. Árvores e plantas úteis: indígenas e aclimatadas. São Paulo: Nacional, 1947. (Série 
Brasiliana, v. 251).

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 2. 
ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2000. 



sequênCiA didátiCA sensível à diversidAde CulturAl e Com Compromisso deColoniAl 117

MADERA-PARRA, C. A.; PEÑA-SALAMANCA, E. J.; PEÑA, M. R. et al. Phytoremediation 
of Landfill Leachate with Colocasia esculenta, Gynerum sagittatum and Heliconia psittacorum in 
Constructed Wetlands. International Journal of Phytoremediation, London, v. 17, n. 1, p. 16-24, 2015. 
Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15226514.2013.828014?needAccess
=true. Acesso em: 29 dez. 2019.

(A) MAIOR flor do mundo. Direção: Juan Pablo Etcheverry Lisboa: Fundação José Saramago, 
2007. 1 vídeo (10 min).

MIRANDA, C.; RIASCOS, F. M. Q. Pedagogias decoloniais e interculturalidade: desafios para 
uma agenda educacional antirracista. Educação em Foco, Belo Horizonte, v. 21, n. 3, p. 545-572, 2016. 
Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/edufoco/article/view/19866. Acesso em: 30 
mar. 2019.

MIRANDA, W. C.; PERNIA, N. E.; OWEN, M. E. C. Variabilidad del contenido de humedad 
em los períodos de luna llena e menguante, densidad y contracción del tallo de la caña brava 
Gynerium sagittatum. Revista Forestal Venezolana, Mérida, v. 42, n. 2, p. 97-102, 1998. Disponível 
em: https://biblat.unam.mx/pt/revista/revista-forestal-venezolana/articulo/variabilidad-del-
contenido-de-humedad-en-los-periodos-de-luna-llena-y-menguante-densidad-y-contraccion-
del-tallo-de-la-cana-brava-gynerium-sagittatum. Acesso em: 29 dez. 2019.

OLIVEIRA, L. F. A razão do outro: uma perspectiva histórica intercultural como referência para 
a educação. In: CANDAU, V. M. (org.). Interculturalizar, descolonizar, democratizar: uma educação 
“outra”? Rio de Janeiro: 7 Letras, 2016. p. 174-187.

OLIVEIRA, S. M. L. Literatura de cordel e o aquecimento global: uma possibilidade no ensino de 
ciências. 2015. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências) – Instituto 
de Física, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. Disponível em: https://ppgefhc.ufba.
br/pt-br/ensino-de-ciencias-da-literatura-de-cordel-ao-texto-cientifico-sobre-causas-e-
consequencias-do. Acesso em: 29 dez. 2019.

OLIVEIRA, S. M. L.; ALMEIDA, R. O. A utilização da literatura de cordel como instrumento 
mediador na aprendizagem sobre aquecimento global. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 10., 2015, Águas de Lindóia. Anais [...]. Águas 
de Lindóia: ABRAPEC, 2015. Disponível em: http://www.abrapecnet.org.br/enpec/x-enpec/
anais2015/resumos/R1654-1. PDF. Acesso em: 29 dez. 2019.

OSORIO, P. A. M.; LANDIM, P.; BARATA, T. Q. F. Conhecimento indígena e processos para 
o desenvolvimento de produtos de design sustentável com Cana-flecha (Gynerium sagittatum). 
In: ARRUDA; A. J. V.; FERROLI, P. C. M.; LIBRELOTTO, L. I. (org.). Design, artefatos e sistema 
sustentável. São Paulo: Blucher, 2018. p. 247-266. Disponível em: https://www.blucher.com.br/
livro/detalhes/design-artefatos-e-sistema-sustentavel-1389. Acesso em: 26 dez. 2019.

PAIVA, A. S. Conhecimentos tradicionais e ensino de biologia: desenvolvimento colaborativo de 
uma sequência didática sobre reprodução vegetal. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/16151/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Mestrado_
Educa%c3%a7%c3%a3o.pdf. Acesso em: 30 mar. 2019.



Estratégias participativas E colaborativas para o Ensino E a aprEndizagEm Em mEio ambiEntE118

PAIVA, A. S.; ALMEIDA, R. O. Aspectos de conhecimentos tradicionais sobre plantas como 
referência para desenvolvimento de abordagem didática multicultural. In: Encontro Nacional 
de Pesquisa em Educação em Ciências, 9., 2013, Águas de Lindóia. Anais [...]. Águas de Lindóia: 
ABRAPEC, 2013. Disponível em: http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/
R0379-1.pdf. Acesso em: 29 nov. 2019.

PRANDI, J. A maior flor do mundo. Blog Gigantes do Mundo, [s. l.], 30 set. 2015. Disponível em: 
https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=58. Acesso em: 29 nov. 2019.

OBEID, C. Aquecimento global não dá rima com legal. São Paulo: Moderna, 2008.

(O) QUE você sabe sobre os besouros rola-bostas?. Darwinianas, [s. l.]. 2017. Disponível em: 
https://darwinianas.com/2017/07/11/o-que-voce-sabe-sobre-os-besouros-rola-bostas/. Acesso 
em: 29 nov. 2019.

REVILLA, J. Plantas úteis da Bacia Amazônica. Manaus: INPA: SEBRAE, 2002. v. 1.

SANCHÉZ-KEN, G.; CLARK, G. Gynerieae, a new neotropical tribe of grasses (Poaceae). 
Novon, [s. l.], v. 11, n. 3, p. 350-352, 2001. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/3393044. 
Acesso em: 29 nov. 2019.

SANTANA, A. Q. N.; NEVES, E. L.; ALMEIDA, R. O. Elas voam na Ilha de Maré!. In: ALMEIDA, 
R. O.; NEVES, E. L. (org.). Caderno Ambiental Ilha de Maré. Salvador: Centro Universitário Jorge 
Amado, Núcleo de Publicações, 2011. p. 89-99. Disponível em: https://remandocomamare.files.
wordpress.com/2013/01/caderno_ambiental_completo_em_pdf_-_vers_o_final_06-01-12.pdf. 
Acesso em: 30 mar. 2019.

SANTOS, B. S. Da Ilha de Maré a outro mundo possível. Outras Palavras: Jornalismo de 
Profundidade e Pós-Capitalismo, [s. l.], 17 abr. 2018. Disponível em: https://outraspalavras.net/pos-
capitalismo/boaventura-da-ilha-da-mare-a-outro-mundo-possivel/. Acesso em: 30 mar. 2019. 

SANTOS, B. S. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista Crítica de Ciências 
Sociais, Coimbra, n. 48, p. 11-32, 1997. Disponível em: http://www.boaventuradesousasantos.pt/
media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_humanos_RCCS48. PDF. Acesso em: 30 mar. 2019. 

SANTOS, D. L. Identificação de perfuração(ões) adequada(s) para placas acústicas produzidas 
com fibras naturais de cana-brava (Gynerium sagittatum). In: ENCONTRO INTERNACIONAL 
DE JOVENS INVESTIGADORES, 6., 2019, Salvador. Anais [...]. Salvador: UNEB, 2019. 
Disponível em: https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/57707. Acesso em: 20 dez 2019.

SARAMAGO, J. A maior flor do mundo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2011.

VÉLEZ, I.; OVERBEEK, J. V. Plantas indeseables em los cultivos tropicales. Rio Piedras: Editorial 
Universitária, 1950.

WALSH, C.; OLIVEIRA, L. F.; CANDAU, V. M. Colonialidade e pedagogia decolonial: Para 
pensar uma educação outra. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, [s. l.], v. 26, n. 83, p. 1-16, 2018. 
Disponível em: https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/3874/2102. Acesso em: 30 mar. 2019.



sequênCiA didátiCA sensível à diversidAde CulturAl e Com Compromisso deColoniAl 119

WALSH. C. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos. In: WALSH, C. (ed.). 
Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Quito: Ediciones 
Abya-Yala, 2013. p. 23-68. Tomo 1. 

ZAVALETA, T. V.; ZÁRATE, J. B. Obtención de pulpa quimica de Gynerium sagittatum mediante 
los procesos al sulfato y a las sosa. Revista Florestal del Peru, Peru, v. 16, n. 1, p. 55-64, 1989.





121

RENAN NERY PEREIRA  
PATRÍCIA PETITINGA SILVA 
GABRIEL RIBEIRO

Derramamento de óleo e biomonitoramento 
em área costeira: uma questão 
sociocientífica para o ensino e a 
aprendizagem

Introdução

A gravidade dos problemas socioambientais presentes na contemporaneidade e seus 
impactos cada vez mais perceptíveis, a exemplo de derramamentos de óleo no mar, 
têm feito com que a formação de cidadãs(ãos) capazes de analisar criticamente e agir 
no meio em que vivem se torne cada vez mais relevante e necessária. Essa necessi-
dade tem sido exaustivamente sustentada na literatura há décadas, especialmente no 
que se refere ao ensino sobre as ciências. (CONRADO; EL-HANI, 2010; EL-HANI;  
NUNES-NETO; ROCHA, 2020; TOMAS; RITCHIE; TONES, 2011)

Pensar no ensino sobre as ciências em uma perspectiva de formação crítica e 
atuante diz respeito ao desenvolvimento de competências para a responsabilidade 
social, que permitem distinguir a validade dos argumentos, tomar posições diante das 
realidades sociais vivenciadas e ter um papel ativo nas decisões culturais e científicas. 
(TORRES; SOLBES, 2018) Nesse sentido, é preciso pensar em um ensino que assuma 
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um viés transformacionista (FREIRE, 1996), onde um de seus objetivos seja o desenvol-
vimento da capacidade de questionar e de tomar decisões orientadas.

Para essa proposta de ensino das ciências em um panorama transformacionista, 
conhecer os processos que permeiam o saber científico e suas principais interações é 
fundamental. É preciso assumir que as ciências são práticas sociais, influenciadas por 
demandas da sociedade, mas que também a influencia. Dessa maneira, as ciências não 
se justificam apenas por suas lógicas internas ou, ainda, pela busca ingênua de uma 
verdade sustentada por uma suposta neutralidade. As ciências sempre estão inseridas 
em comunidades de pensamento que irão refletir diversas atitudes e valores que as 
representam. (HODSON, 2018)

Fruto dessa diversidade de posicionamentos, há muitos debates e controvér-
sias nas ciências. Nesse campo de batalha de interesses, muitas vezes contraditórios,  
inserem-se, ainda, as disputas de opiniões da sociedade. Por exemplo, para avaliar alte-
rações em ambientes aquáticos, em geral, utiliza-se o monitoramento de parâmetros 
físicos e químicos da água. Entretanto, essa abordagem tem sido questionada, pois 
esse monitoramento tradicional fornece informações do instante da coleta, como uma 
“fotografia” do exato momento de coleta, demandando um número grande de análises 
para um monitoramento eficiente de variações temporais no ambiente.

Assim, para avaliar alterações temporais ocorridas no ambiente, o biomonito-
ramento tem sido proposto como uma alternativa. Então, ao invés de uma “fotogra-
fia” do ambiente, por meio do acompanhamento do comportamento de atributos de 
organismos vivos, tem-se um “filme” capaz de avaliar com mais precisão as alterações 
ambientais ocorridas.

Para a realização do biomonitoramento, em muitas técnicas utilizadas, é neces-
sária a coleta de organismos vivos. Visando regular a exploração comercial e a pes-
quisa – acadêmica ou empresarial – sobre o chamado patrimônio genético brasileiro, 
o Ministério do Meio Ambiente implementou, por meio do Decreto no 8.772/2016, 
regulamentador da Lei no 13.123/2015, uma plataforma eletrônica de cadastramento 
obrigatório de todas as pesquisas, experimentais ou teóricas, realizadas com patri-
mônio genético brasileiro ou com conhecimentos de populações tradicionais asso-
ciados. O patrimônio genético é o conjunto de informações genéticas advindas de 
espécies biológicas – plantas, animais, micro-organismos –, incluindo as substâncias 
que delas derivam.

Nessa plataforma, chamada de Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 
Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), todas(os) as(os) 
pesquisadoras(es) que coordenem pesquisas envolvendo patrimônio genético brasi-
leiro, ou o conhecimento de populações tradicionais, devem cadastrar-se, sob pena de 
pagamento de multa.

Entretanto, para além do cuidado em salvaguardar o patrimônio genético, a uti-
lização de organismos vivos em pesquisas nos impele à reflexão ética sobre o valor 
intrínseco da vida, de modo a nos posicionarmos de acordo com padrões de certo e 
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errado presentes em nossa tradição cultural. (CONRADO; NUNES-NETO, 2018) 
Desse modo, é possível perceber diferentes posicionamentos sobre os seres vivos, 
sejam eles de uso científico, de proteção do patrimônio genético ou de respeito à vida.

Esses conflitos e controvérsias sociais complexos, críticos e que possuem base na 
ciência entendidos como Questões Sociocientíficas (QSC) (KE et al., 2020) levantam 
discussões éticas centrais, não apenas relacionadas com o que podemos fazer, mas 
sobre a decisão correta, isto é, o que devemos fazer. (HODSON, 2018) Dessa maneira, 
propostas de ensino e aprendizagem baseadas em QSC são oportunidades para a pro-
moção do debate e da reflexão crítica sobre normas, valores, pontos de vistas, atitudes 
e tomadas de decisão distintos. (CONRADO; NUNES-NETO, 2018)

É seguindo essa perspectiva que o presente capítulo apresenta uma proposição de 
ensino e aprendizagem, por meio de uma QSC, planejada para o trabalho com a temá-
tica de uso do biomonitoramento como estratégia para avaliação do meio ambiente.  
O ponto de partida da problemática trabalhada é uma questão ambiental grave e recor-
rente na sociedade: o derramamento de óleo em ambientes costeiros. A proposta pode 
ser utilizada no ensino médio, em cursos técnicos profissionalizantes ou no ensino 
superior, obviamente respeitando as adaptações necessárias ao contexto educativo.

Este capítulo está organizado em algumas seções. Primeiro será abordada a pro-
blemática do derramamento de óleo e seus impactos socioambientais e, em seguida, 
serão apresentados conceitos de biomonitoramento de ambientes aquáticos. Entre-
tanto, tendo em vista que informações sobre essas temáticas estão amplamente dispo-
níveis na internet, estas seções não serão exaustivamente apresentadas.

No terceiro bloco, serão apresentados fundamentos teóricos das questões socio-
científicas, seguidos dos objetivos de aprendizagem. Na quinta seção, serão apresen-
tadas a QSC e algumas questões norteadoras para auxiliar na reflexão sobre o caso 
apresentado. Depois serão expostas etapas para o trabalho com a QSC em sala de aula 
e, por fim, orientações para a avaliação do trabalho. Ao final do capítulo, serão tecidas 
algumas considerações finais sobre a proposta de trabalho com QSC para o estudo do 
biomonitoramento de ambientes aquáticos como estratégia de avaliação para o derra-
mamento de óleo em área costeira.

Derramamento de óleo em áreas costeiras

O processo exploratório do petróleo é uma atividade com alto risco para o meio 
ambiente, e os impactos causados na qualidade de vida dos seres vivos, devido ao seu 
potencial poluidor de águas, solo e ar, são diversos, podendo contaminar a fauna, a 
flora e também os seres humanos. (EUZEBIO; RANGEL; MARQUES, 2019)

Em ambientes aquáticos, a contaminação por derivados do petróleo pode ocor-
rer em diversos indivíduos e de maneiras diferentes, a depender da cadeia trófica em 
que esses animais estão inseridos. Assim, eles podem contaminar-se diretamente com 
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o produto ou podem contaminar-se consumindo animais previamente contaminados, 
pelo processo de bioacumulação. (MEADOR et al., 1995)

A título de exemplo, estudo realizado (STURVE et al., 2014) em peixes conta-
minados por Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA’s) demonstrou que a 
concentração desses compostos na bile produzida por esses animais é elevada. Con-
sequentemente, esse processo de bioacumulação é igualmente perigoso para os seres 
humanos, já que estes, por estarem no topo da cadeia trófica, irão consumir animais 
com grande quantidade de material contaminante acumulado.

Dessa maneira, além de impactarem significativamente os ecossistemas aquáticos, 
os derramamentos de óleos em áreas costeiras trazem prejuízos também para as popu-
lações humanas. Por isso, Euzebio, Rangel e Marques (2019) explicam que, apesar de 
alguns estudos tratarem dissociadamente os impactos ambientais e os impactos aos 
seres humanos, é indiscutível que esses fatores estão relacionados diretamente.

Embora sejam mais escassos os estudos que tratam diretamente dos efeitos dos 
acidentes com derramamento de óleos na saúde humana, estes apontam que, de fato, 
as populações que vivem próximas às áreas afetadas são as mais acometidas. (KIM et 
al., 2013) Isto porque esses desastres socioambientais podem ocasionar danos graves 
à saúde, seja pela ingestão, absorção por meio da pele ou inalação de contaminantes 
associados ao petróleo, podendo levar à morte por intoxicação. (PENA et al., 2020)

O petróleo cru possui diversas substâncias tóxicas, de efeito carcinogênico ou 
não, que, a longo prazo, provocam aumento do aparecimento de doenças como 
câncer e doenças degenerativas. (KIM, et al., 2013) Mas os efeitos na saúde humana 
não são observáveis apenas por problemas físicos. Desastres ambientais, incluindo 
derramamentos de óleos, podem contribuir para a ocorrência de distúrbios à saúde 
mental, como ansiedade e depressão, principalmente naquelas populações de 
maior vulnerabilidade socioeconômica. (GOLDSTEIN; OSOFSKY; LICHTVELD, 
2011; PENA et al., 2020)

Essa natureza perigosa do processo exploratório do petróleo, apontada em expe-
riências vivenciadas na história do Brasil e de outros países, fizeram com que diversas 
leis e agências reguladoras específicas para as atividades de exploração de óleo e gás 
fossem criadas, a exemplo da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.939/81, 
art. 9, IV –, a Lei do Petróleo – Lei nº 9.479/97 – e a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP).

Entretanto, a existência de uma legislação rígida e específica não impede que os 
acidentes envolvendo derramamento de óleos aconteçam. O exemplo mais recente foi 
o derramamento de óleo registrado em 2019, com manchas de petróleo que atingiram 
mais de 2000 quilômetros de litoral, entre as Regiões Nordeste e Sudeste do país, o 
qual implicou risco relevante à saúde pública e demandou adoção imediata de medidas 
de saúde pública. (CARMO; TEIXEIRA, 2020) Segundo Pena e demais autoras (2020), 
esse desastre vem sendo considerado como o maior derramamento de óleo bruto da 
história do Brasil, e um dos mais extensos registrados no mundo.
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Visando avaliar o impacto de desastres ambientais, como o derramamento de 
petróleo no mar, diferentes estratégias têm sido utilizadas, a exemplo do uso sistemá-
tico das respostas de organismos vivos, processo conhecido como biomonitoramento. 
Assim, na seção seguinte serão apresentados alguns conceitos de biomonitoramento, 
com foco em ambientes aquáticos, por serem estes os mais atingidos pelos acidentes 
com o petróleo derramado.

Biomonitoramento de ambientes aquáticos

Os processos evolutivos, por quais passam os seres vivos, resultaram na geração de 
indivíduos bem adaptados aos ambientes em que vivem. Essa interação que existe 
entre os seres vivos e o ambiente em que habitam é tão harmônica que pequenas varia-
ções no hábitat são capazes de produzir efeitos perceptíveis nos organismos. Essas 
respostas biológicas dos organismos podem ser utilizadas como subsídios para a ava-
liação das alterações ocorridas nos ambientes, processo conhecido como biomonito-
ramento. (BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 2003)

As respostas dos organismos vivos a diferentes tipos de estresses têm sido utili-
zadas, desde a antiguidade, para a avaliação da qualidade ambiental. (MAGALHÃES; 
FERRÃO FILHO, 2008) Essas(es) autoras(es) relatam que Aristóteles (384-322 a.C) 
teria submetido peixes de água doce à água do mar para estudar suas reações.

Hoje a análise dos aspectos biológicos de um ecossistema vem sendo frequente-
mente utilizado por possuir uma série de características vantajosas em comparação 
às medidas físicas e químicas da água, já que estas só registram o momento exato 
da coleta e, para um monitoramento temporal, seriam necessárias muitas análises, 
em intervalos menores de tempo. Além disso, se as medições forem realizadas dis-
tantes da fonte poluidora, será difícil a detecção de perturbações mais sutis. (BUSS; 
BAPTISTA; NESSIMIAN, 2003)

Atentos às respostas insuficientes sobre o nível de qualidade dos corpos hídricos, 
obtidas por meio de análises dos parâmetros físicos e químicos da água, no início do 
século XX os pesquisadores alemães Kolkwitz e Marsson propuseram uma base con-
ceitual para a construção de um índice biótico que pudesse ser utilizado em métodos 
de monitoramento. (BAPTISTA, 2008)

O autor explica que esse índice, chamado de índice de saprobidade, era utilizado para 
definir o nível de putrefação orgânica, isto é, a relação entre a presença e a abundância de 
organismos em um gradiente de poluição orgânica. Devido às características fisiológicas 
e comportamentais, alguns organismos toleravam a poluição, por isso, locais onde havia 
número elevado desses organismos tolerantes eram classificados como poluídos.

Desde a criação do índice de saprobidade até os dias de hoje, muitos outros méto-
dos de biomonitoramento foram criados, alguns de abordagem qualitativa, como 
o índice de saprobidade e os Protocolos de Avaliação Rápida (PAR) da qualidade da 
água, outros enfatizando uma abordagem quantitativa para o cálculo de índices de 
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diversidade. (BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 2003) Contudo, a combinação de 
dados qualitativos e quantitativos tem sido frequentemente utilizada, especialmente 
em análises de biomonitoramento de ambientes marinhos.

No Brasil, os primeiros estudos de biomonitoramento datam do início da década 
de 1990, com o uso de macroinvertebrados bentônicos para a medição de intervalos 
de tolerância a diferentes níveis de saprobidade da água. (DOCILE; FIGUEIRÓ, 2013) 
As(os) autoras(es) explicam que, depois, em meados da década de 1990, foram reali-
zados estudos sobre a distribuição de macroinvertebrados em um lago impactado por 
rejeitos de bauxita.

No biomonitoramento, a análise temporal de uma série de bioindicadores possi-
bilita determinar o estado de conservação do local onde esses seres habitam. Bioin-
dicadores – ou biomonitores – são definidos como objetos biológicos utilizados no 
monitoramento do estado de um determinado ambiente, podendo ser representados 
por diferentes escalas dos sistemas biológicos, desde comunidades até processos intra-
celulares. (OERTEL; SALÁNKI, 2003)

A degradação e a entrada de substâncias contaminantes em áreas naturais, mudan-
ças na paisagem, variações na ciclagem de nutrientes e na cadeia trófica, oscilações de 
temperatura e dos regimes de seca e cheia em rios são alguns exemplos de impactos 
que causam alterações desde o nível de organismo até o de comunidade e ecossistema. 
(SANSEVERINO; NESSIMIAN, 2008)

Segundo Johson e demais autores (1993 apud BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 
2003, p. 467), um bioindicador ideal precisa apresentar as seguintes características:

[...] ser taxonomicamente bem definido e facilmente reconhecível por não-
-especialistas; apresentar distribuição geográfica ampla; ser abundante ou de 
fácil coleta; ter baixa variabilidade genética e ecológica; preferencialmente 
possuir tamanho grande; apresentar baixa mobilidade e longo ciclo de vida; 
dispor de características ecológicas bem conhecidas; e ter possibilidade de uso 
em estudos em laboratório.

Desse modo, o uso de bioindicadores possibilita compreender como a comunidade 
de organismos se comporta quando submetidos a alterações ambientais, sobretudo 
relacionadas a mudanças em sua estrutura e composição, em função da sensibilidade 
ou tolerância a diferentes fatores.

Uma vez que as espécies podem ocorrer tanto em locais preservados como em 
locais impactados, somente a sua presença no espaço não seria um bom indicador do 
estado daquele ambiente, porém a sua abundância pode ser levada em consideração. 
Uma espécie sensível à poluição será rara em um local afetado, mas abundante em 
um local preservado (MELO; HEPP, 2008), enquanto uma espécie resistente pode ser 
encontrada em abundância em um local afetado, onde normalmente será encontrada 
baixa diversidade biológica com predomínio dessas poucas espécies resistentes.
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Assim, no biomonitoramento é possível avaliar impactos que causaram a diminui-
ção da diversidade de grupos que servem como indicadores biológicos ou alterações 
na abundância de espécies-alvo da atividade pesqueira, mas também o fenômeno da 
Imposição de Características Masculinas em Fêmeas (Imposex) em espécies, como as 
de moluscos e gastrópodes (AFSAR; SIDDIQUI; AYUB, 2015), lesões branquiais em 
espécies de importância econômica ou a concentração de mercúrio em cascos de tar-
tarugas. (RODRIGUEZ et al., 2019)

De maneira geral, o biomonitoramento é utilizado para caracterizar as condições 
ecológicas dos cursos de água, para definir a existência, extensão e severidade das 
degradações biológicas, assim como para a realização de análises a longo prazo. (BUSS 
et al., 2015) Nesses diagnósticos, estudos de diversidade têm sido considerados ferra-
mentas padrão usados para avaliar a qualidade biológica do ambiente, pois fornecem 
índices que refletem o impacto ecológico oriundo do estresse de atividades antrópi-
cas. (HAGGER et al., 2009)

Contudo, antes que esses efeitos possam se expressar no nível de populações, 
comunidades e ecossistemas, a resposta de organismos individuais, denominada de 
biomarcador, pode fornecer uma boa avaliação do risco de extinção local de alguns 
grupos de organismos susceptíveis. (MAGALHÃES; FERRÃO FILHO, 2008) O uso 
de biomarcadores, como reações bioquímicas, fisiológicas e histológicas dos organis-
mos, causadas por contaminantes ambientais, tem a vantagem de examinar de maneira 
integrada como os organismos são afetados por poluentes (CONTARDO-JARA et al., 
2009), além de ser economicamente mais viável.

Estudos em níveis de populações e comunidades são mais complexos e custosos, 
por isso, normalmente, só são realizados em locais onde impactos significativos já 
ocorreram, na tentativa de mensurar seus danos. Mas, para isso, é necessário ter dados 
anteriores como background para comparação. Por outro lado, o uso de biomarcadores, 
embora bastante útil na mensuração de diversos tipos de efeitos sobre os organismos, 
tem como principal limitação a dificuldade de extrapolação dos resultados obtidos, em 
nível subcelular ou celular, de organismos para níveis de organização biológica mais 
elevados, como comunidades e ecossistemas.

Programas de monitoramento da poluição costeira frequentemente utilizam uma 
série de biomarcadores para demonstrar os efeitos dos contaminantes ambientais 
associados a espécies sentinelas, como os moluscos, por exemplo. (FANG et al., 2009) 
Esses animais acumulam níveis consideravelmente altos de muitos contaminantes pre-
sentes na água, sendo considerados excelentes indicadores biológicos para avaliação 
da concentração dessas substâncias. (NICHOLSON; LAM, 2005)

Assim, a importância da atividade de biomonitoramento pode estar relacionada 
a diversos fatores, muitas vezes ligados à própria saúde humana. Por bioacumu-
larem contaminantes químicos presentes na água, a exemplo dos metais pesados, 
moluscos e peixes podem ser usados como indicadores biológicos para avaliação 
de sua qualidade. Todavia, como esses organismos são utilizados na alimentação 
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humana, podem nos transferir altas quantidades de substâncias nocivas, causando 
doenças crônicas ou agudas, embora estes animais não sofram danos consideráveis. 
(REPULA et al., 2012)

Sem dúvida, o monitoramento da qualidade da água é um desafio devido ao ele-
vado número de compostos químicos presentes nos corpos d’água, tanto de origem 
natural como antropogênica. Com o aumento da quantidade e dos tipos de componen-
tes dispersados pelos seres humanos, não é possível analisar e quantificar por meio de 
abordagens químicas todos os poluentes na água. Sendo assim, o biomonitoramento é 
recomendado como uma abordagem complementar que integra os efeitos de todos os 
poluentes juntos, podendo ajudar a determinar parâmetros limitantes, possíveis níveis 
de toxicidade da água e uma possível resposta biológica do ecossistema. (LI et al., 2018; 
OERTEL; SALÁNKI, 2003)

Para a avaliação dos aspectos biológicos do ambiente, duas abordagens têm sido 
utilizadas: os métodos “bottom-up” e “top-down”. Buss, Baptista e Nessimian (2003) 
explicam que as análises do tipo “bottom-up”, genericamente conhecidas como testes 
toxicológicos ou bioensaios, fazem uso de dados de laboratório, obtidos de experi-
mentos em sistemas simples com organismos aquáticos e estressores específicos, pos-
teriormente extrapolados para sistemas mais complexos.

As avaliações “top-down” são realizadas em nível macro para analisar os impactos 
ambientais medidos de acordo com alterações na organização estrutural e funcional 
das comunidades ou ecossistemas. (BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 2003) Os auto-
res sustentam que esse modelo é mais vantajoso, pois avalia de modo eficiente

[...] a perda real da diversidade de espécies, em vez de avaliarem os efeitos 
indiretos dos agentes estressores; o efeito sinergético das alterações antro-
pogênicas ocorridas na bacia hidrográfica (por exemplo, a soma dos efeitos 
do desmatamento, da entrada de pesticidas e de efluentes domésticos); a 
qualidade da água por métodos relativamente simples e de baixo custo; o 
impacto de espécies exóticas sobre a fauna e flora locais; e a integridade 
ecológica dos ecossistemas aquáticos. (BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 
2003, p. 466)

Ao redor do mundo, diferentes metodologias de monitoramento biológico do 
tipo “top-down” foram criadas de acordo com variados pressupostos teóricos, tipo 
de informação necessária e custos de aplicação: índices bióticos, modelos de predição 
de impacto, PAR, índices multimétricos, modelo habitat-templet, entre outros. (BAP-
TISTA, 2008; BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 2003; MUGNAI et al., 2011)

Diversos organismos são usados na avaliação da qualidade de ambientes aquá-
ticos, porém as ferramentas mais modernas do tipo “top-down” utilizam, preferen-
cialmente, macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores (BAPTISTA, 2008; 
BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 2003) por vários motivos:
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[...] são ubíquos, podendo responder a perturbações em todos os ambientes 
aquáticos e em todos os períodos; o grande número de espécies oferece um 
amplo espectro de respostas; mesmo em rios de pequenas dimensões, a fauna 
pode ser extremamente rica; a natureza relativamente sedentária de várias 
espécies permite uma análise espacial eficiente dos efeitos das perturbações; 
apresenta metodologias de coleta simples e de baixo custo, que não afetam 
adversamente o ambiente; e são relativamente fáceis de identificar segundo as 
metodologias existentes. (BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 2003, p. 468)

Devido a essas características, os macroinvertebrados têm sido um dos grupos 
mais utilizados no monitoramento de uma fonte importante de poluição das águas de 
rios e oceanos: os derramamentos de óleos, gasolina e derivados. Tal fonte de poluição 
é extremamente danosa aos ecossistemas aquáticos, uma vez que estes poluentes são 
extremamente tóxicos para os organismos vivos, sendo uma séria ameaça à biodiversi-
dade destes ambientes. (FREIRE et al., 2008)

Considerando o que foi apresentado, a QSC proposta neste capítulo foi desen-
volvida com base em informações atuais sobre o derramamento de óleo que chegou 
à Região Nordeste no ano de 2019, seus efeitos para uma comunidade pesqueira do 
Litoral Norte da Bahia e a pertinência (ou não) do biomonitoramento em ambientes 
costeiros atingidos.

Questões sociocientíficas (QSC)

Vivenciamos, atualmente, graves problemas socioambientais como os derramamentos 
de óleo, a fragmentação de hábitat, a poluição ambiental, a desigualdade social, entre 
muitos outros. Assim, a educação científica precisa estar orientada para a formação 
explícita em ética ambiental e valores (SADLER, 2004), conteúdos atitudinais que 
devem estar vinculados a contextos específicos.

Por isso, concordamos com Hodson (2011, 2018) ao sustentar que a educação cien-
tífica precisa ser pensada na perspectiva de reconhecimento das relações entre ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente, de identificação de diferentes interesses envolvidos 
no desenvolvimento científico e tecnológico, de julgamento moral sobre a ciência e a 
tecnologia, de tomada de decisão e ação sobre questões sociais que envolvem ciência e 
tecnologia e de preparação para ações sociopolíticas.

Para isso, a educação científica pode estar fundamentada na educação em Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), uma perspectiva educacional que busca 
maior contextualização, interdisciplinaridade e criticidade para alcançar um ensino 
mais humanitário, voltado à transformação social, ao invés de modelos de ensino 
tradicionais, tecnicistas. (CONRADO; NUNES-NETO, 2018) Nesse sentido, as(os) 
autoras(es) explicam que o trabalho com questões sociocientíficas pode ser pensado 
como estratégia de ensino e aprendizagem para a promoção da educação CTSA.
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As QSC são problemas ou situações controversas que demandam conhecimen-
tos interdisciplinares ou multidisciplinares para sua compreensão e solução. (CON-
RADO; NUNES-NETO, 2018) Por permitir uma abordagem contextualizada, as QSC 
vêm sendo bastante utilizadas como uma metodologia participativa e colaborativa que 
melhora a aprendizagem de conteúdos científicos e fortalece o desenvolvimento cog-
nitivo e ético das(os) estudantes. (REIS, 2013)

O maior engajamento das(os) estudantes em atividades que envolvem QSC 
é um aspecto que merece destaque. Ke e demais autoras (2020) referem que essa 
abordagem, combina uma série de fatores que, de forma sinérgica, promovem o 
engajamento, como a exploração de uma questão interessante e relevante, a aber-
tura para que as(os) discentes exponham as próprias opiniões, a participação em 
contextos significativos que possibilitam o aprofundamento de aspectos epistê-
micos da aprendizagem e a consideração de dimensões que não estão atreladas às 
ciências, apenas.

Conrado e Nunes-Neto (2018) consideram que seja mais adequada a aborda-
gem da QSC em forma de casos e histórias curtas, em que estejam presentes diálo-
gos e personagens fictícios. Esses personagens são pensados de forma a aproximar os 
casos da realidade e do contexto sociocultural das(os) estudantes que participam da 
aplicação da QSC. Porém, somente a criação de um caso não é suficiente para que a 
QSC seja aproveitada em sua totalidade, sendo necessária a elaboração de algumas 
questões norteadoras condizentes com os objetivos de aprendizagem. (CONRADO;  
NUNES-NETO, 2018)

Tendo em vista seu potencial de desenvolvimento do pensamento crítico, as QSC 
são ferramentas com potencial para ajudar na construção de uma educação mais trans-
formadora. Por isso, as QSC podem ser utilizadas por professoras(es) interessadas(os) 
em uma educação científica que contribua para a formação crítica de suas(eus) estu-
dantes, permitindo que construam conhecimentos e os utilizem estrategicamente para 
a solução de problemas presentes na vida cotidiana. (TORRES; SOLBES, 2018)

Assim, a abordagem participativa e colaborativa da QSC elaborada neste capítulo 
possibilita às(aos) estudantes avaliarem criticamente uma situação concreta, utilizando 
conceitos para o desenvolvimento de argumentos e a tomada de decisão informada 
sobre o que deve ser feito em casos de derramamento de óleo em áreas costeiras.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, por entendermos a educação como formação integral das(os) estudantes, 
apresentamos os objetivos de aprendizagem considerando as dimensões conceitual, 
procedimental e atitudinal dos conteúdos. Isto é, ao refletirmos sobre o que as(os) 
estudantes deveriam aprender, levamos em consideração o que deveriam saber (con-
ceitos), o que deveriam saber fazer (procedimentos) e como deveriam ser (atitudes).
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Objetivos conceituais
• Entender os efeitos do óleo derramado no mar sobre ecossistemas costei-

ros e as possíveis consequências para a saúde humana, bem como outros 
impactos na sociedade;

• Analisar a legislação ambiental brasileira para entender como o país está 
posicionado em relação aos derramamentos de óleo;

• Compreender o processo de biomonitoramento e sua adequação (ou não) 
para a avaliação do derramamento de óleo em áreas costeiras;

• Conhecer medidas utilizadas para a remediação do óleo derramado em 
ambientes aquáticos;

• Entender as implicações éticas da pesquisa biológica e as relações entre 
ciência, tecnologia, sociedade e ambiente;

• Reconhecer que a ciência e a tecnologia estão, por diversas vezes, voltadas 
à busca de interesses particulares, e são justificadas por valores particulares;

• Analisar direitos, deveres e valores de atores sociais – estado, moradoras(es) 
locais, pesquisadoras(es), sociedade etc. – envolvidos em uma problemática 
de desastre ambiental, como o derramamento de óleo em áreas costeiras.

Objetivos procedimentais
• Elaborar hipóteses para as questões norteadoras do caso em análise;
• Realizar pesquisas para a compreensão das questões norteadoras de aná-

lise do caso proposto;
• Utilizar critérios para avaliar a confiabilidade das fontes de informação 

utilizadas;
• Desenvolver e adotar estratégias para a resolução de questões controversas;
• Construir argumentos válidos para sustentar seu ponto de vista sobre o 

caso estudado;
• Utilizar critérios para avaliar os argumentos construídos por colegas;
• Planejar e organizar a apresentação de conclusões para as(os) colegas e 

a(o) professor(a);
• Escrever textos colaborativos para apresentar um posicionamento 

apoiado em argumentos;
• Construir narrativa reflexiva sobre a experiência vivenciada na prática em 

grupo para a análise da QSC.

Objetivos atitudinais
• Comportar-se de acordo com valores éticos e socioambientalmente res-

ponsáveis, respeitando saberes populares e o meio ambiente em que todos 
os seres vivem;
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• Preocupar-se com os valores que sustentam a sociedade e sua implicação 
para estilos de vida ambientalmente mais sustentáveis;

• Perceber que o caso em estudo é complexo e, por isso, é possível ter múl-
tiplas perspectivas de sua análise;

• Ser consciente de que o conhecimento científico pode auxiliar nas deci-
sões governamentais a respeito do que deve ser feito em casos de desas-
tres ambientais, como os derramamentos de óleo;

• Respeitar a fala das(os) colegas nas discussões das questões norteadoras;
• Participar ativamente de todas as tarefas inerentes ao caso proposto.

Proposta de QSC sobre o derramamento de óleo em área costeira e 
uso do biomonitoramento

O Quadro 1 apresenta a proposta de QSC pensada para este capítulo. Entre as áreas de 
conhecimento que podem ser mobilizadas para o seu entendimento, destacamos: Bio-
logia, Meio Ambiente, Ecologia, Química, Filosofia, Economia, Política e Sociologia.

Quadro 1 – Caso sobre o derramamento de óleo em área costeira e uso do biomonitoramento

Impactos do derramamento de óleo: para que realizar biomonitoramento?

Ramon é pescador e presidente da associação de pescadoras(es) da comunidade de Siribinha, um vilarejo 
pertencente ao município de Conde, no estado da Bahia. Muito preocupado com os problemas que essa 
comunidade estava enfrentando após a chegada de manchas de óleo no litoral do Nordeste, ele convocou uma 
reunião com a participação de pescadoras(es), marisqueiras(os) e moradoras(es) locais, além de representantes 
da administração pública, de instituições de fomento, ensino e pesquisa, de organizações não governamentais e 
do setor turístico.
Ramon inicia a reunião expondo a preocupação das(os) pescadoras(es) de Siribinha:
—“Fomos orientados a não irmos para o mar porque não se sabe se o óleo é prejudicial à saúde. Se esse óleo for 
um veneno, pode nos fazer muito mal. Quem tá saindo para pescar está voltando com as redes sujas de piche. 
Eu não quero me responsabilizar se acontecer alguma coisa com os compradores!”
Paulo, outro pescador local, complementa:
—“Nossas vendas caíram muito depois que o óleo chegou! Estamos deixando de pescar uma tonelada de peixe 
por dia! As pessoas estão com medo de comprar os peixes, além disso, parece que os bichos estão fugindo! As 
redes voltam cada vez mais vazias! Como vamos manter o sustento da casa?”
João, também pescador, expõe sua preocupação:
—“Pois é, só estamos podendo pescar no rio, mas já pensou quando o óleo chegar lá também? Se o óleo atingir 
o mangue, vai acabar com o aratu e o caranguejo”.
Nesse momento, o secretário de Meio Ambiente do município retruca:
— “Temos ciência de que a área de mangue é muito sensível, por isso estamos tentando fazer uma contenção 
com boia”.
Mas nem todas(os) as(os) pescadoras(es) deixaram de pescar no mar, a exemplo de seu Vladimir, que 
argumentou:
—“Não vou deixar de pescar! O óleo fica na superfície e pescamos muito fundo. Os peixes não são atingidos 
pelo óleo. A gente só precisa fazer as pessoas perceberem isso!”.
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Outras(os) moradoras(es) da região também não demonstraram preocupação com uma possível intoxicação, 
inclusive uma moradora disse que vai continuar comendo frutos do mar. Para ela, o maior problema é para 
tomar banho de mar, pois sempre gruda um pedaço de óleo no corpo.
Na reunião, um representante da Secretaria da Saúde do Estado afirmou que não havia registros de casos de 
atendimento nas unidades de saúde devido ao contato com a substância. Mesmo assim, alertou que o manuseio 
sem luvas não era recomendado.
Nesse momento, um pesquisador da Universidade Federal da Bahia (UFBA) pediu a palavra e explicou:
—“A bioacumulação é um grande problema, especialmente em ambientes aquáticos. Quem se alimentar de 
peixes e mariscos que ingeriram o óleo, corre sério risco de contaminação, desde uma reação alérgica até algo 
mais grave, como envenenamento. O melhor é não pegar no óleo nem se alimentar de peixes e mariscos que 
tiveram contato com a substância”.
O gerente de um dos hotéis de Conde, então, esbravejou:
—“Por conta das manchas de óleo muitas pessoas cancelaram suas reservas! O turismo da cidade já registra 
prejuízo! No inverno quase não temos turistas, se não aproveitarmos o verão, o que será do setor? Espero que o 
óleo seja retirado das praias o quanto antes!”
Mas o pesquisador da UFBA voltou a explicar:
—“Não basta somente retirar o óleo das praias, precisaremos fazer um biomonitoramento para avaliar a saúde 
dos ecossistemas aquáticos locais e, consequentemente, examinar a qualidade de suas águas”.
No entanto, Carla, uma marisqueira de Siribinha, não gosta do que ouve e grita:
—“Quem é você? O que você entende do nosso sofrimento? Somos nós que estamos todos os dias lá na praia, 
o dia todo tentando limpar o óleo!”
O pesquisador responde:
—“Sou pesquisador cadastrado no SisGen. Minha intenção é utilizar conhecimentos da ciência para ajudar a 
pensar em como resolver o problema do derramamento de óleo”.
Mas Carla, muito irritada, contrapõe-se:
—“Eu não confio mais em vocês, nem nessa ciência! Toda hora vem um aí se dizendo pesquisador disso e 
daquilo, levam os bichos, matam os bichos e, no final, nada muda pra gente. A gente já tem pouco peixe e 
marisco, e vocês ainda levam para essa tal de pesquisa. De que isso serve para nós aqui da região?”
João pede a palavra:
—“Concordo com tudo que Carla disse. Tá certo matar bicho para esse tal de biomonitoramento? Bicho é pra 
gente comer!”.

Fonte: elaborado pelas(os) autoras(es).

Questões norteadoras
Levando em consideração os objetivos de aprendizagem propostos, foram pen-
sadas questões norteadoras que possam dirigir as(os) estudantes para a natureza do 
problema apresentado no caso, ajudando-as(os) na reflexão da QSC retratada e no 
desenvolvimento do pensamento crítico e de ações sociopolíticas (CONRADO; 
NUNES-NETO, 2018; HODSON, 2011):

• Q1 – As(os) moradoras(es) de Siribinha tinham motivos para estarem 
preocupados com a mancha de óleo que chegou ao litoral do Nordeste? 
Por quê?;
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• Q2 – A legislação ambiental brasileira é bastante abrangente, versando sobre 
os mais diversos temas. O que ela diz sobre o derramamento de óleo no mar?;

• Q3 – O que as pesquisas nos informam sobre impactos do óleo para a 
saúde humana?;

• Q4 – O que as pesquisas nos informam sobre impactos do óleo para os 
animais marinhos e a saúde dos ecossistemas aquáticos?;

• Q5 – Para seu Vladimir, mesmo com o derramamento de óleo na região, 
não há problema em pescar, já que o óleo fica na superfície e a pescaria é 
realizada em regiões mais profundas. Seu Vladimir está correto?;

• Q6 – Segundo o pesquisador da UFBA, a bioacumulação é um grande pro-
blema, especialmente em ambientes aquáticos. O que é bioacumulação?;

• Q7 – Ainda de acordo com o pesquisador da UFBA, não basta somente 
retirar o óleo das praias, é preciso realizar um biomonitoramento. O que 
é biomonitoramento?;

• Q8 – O secretário de Meio Ambiente disse, em reunião, que estavam ten-
tando fazer a contenção do óleo com a ajuda de boias. Essa medida é sufi-
ciente? Por quê?;

• Q9 – Há outras medidas de remediação para o óleo derramado? Quais?;
• Q10 – O biomonitoramento deve ser realizado em Siribinha? Por quê?;
• Q11 – Carla estava correta em não confiar na ciência? Por quê?;
• Q12 – A ciência e a tecnologia poderão resolver os problemas ambientais?;
• Q13 – Na realização do biomonitoramento, este deve ser feito de modo 

alheio à comunidade? Ou a comunidade pode ter uma participação impor-
tante no trabalho? Se sim, como seria essa participação?;

• Q14 – Paulo, Carla e João vivem do comércio de peixes e mariscos em 
Siribinha, e estavam preocupados com o decréscimo desses animais na 
região. Claramente, a preocupação tem relação com a utilidade dos ani-
mais para os seres humanos. Mas a natureza tem a função de ser fonte de 
bens e recursos ambientais para a humanidade?;

• Q15 – João está correto em afirmar que “bicho é pra gente comer”? Por quê?;
• Q16 – O pesquisador da UFBA disse a Carla que estava cadastrado no Sis-

Gen. O que é o SisGen? Ele é pertinente? Em que medida?;
• Q17 – Considerando o valor inerente à vida que cada ser vivo possui, o que 

leva pesquisadoras(es) a sacrificar animais para realizar as atividades de 
biomonitoramento? Esta é uma atividade ética? Explique?;

• Q18 – Ao realizarem seu trabalho, pesquisadoras(es) têm responsabili-
dade com a comunidade local? Justifique;

• Q19 – É possível conciliar interesses da população de Siribinha, da ciência 
e da natureza não-humana? Explique;

• Q20 – O que é preciso para que as(os) pescadoras(es) não sejam prejudicadas(os) 
com a impossibilidade da pesca e consigam sustentar a família?;
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• Q21 – Qual o papel dos governantes diante dessa situação de impossibili-
dade da pesca?;

• Q22 – O que é preciso para que a população volte a ter confiança em con-
sumir os pescados, em situações como a do derramamento de óleo?

Etapas propostas para a aplicação da QSC
Como apresentado anteriormente, o trabalho com QSC é uma estratégia para a edu-
cação CTSA, demandando conhecimentos de diferentes áreas. Para a QSC disponível 
neste capítulo, áreas como Biologia, Meio Ambiente, Ecologia, Química, Filosofia, 
Economia, Política, Sociologia, entre outras, podem ser trabalhadas conjuntamente 
por professoras(es), em uma perspectiva interdisciplinar.

Distintivamente de outros capítulos deste livro, optamos por apresentar e explicar 
etapas para a aplicação da QSC sem indicar número de encontros, de horas-aula ou 
de qualquer outro tempo necessário à atividade, por entendermos que seriam especi-
ficações aleatórias sem o conhecimento do contexto em que será trabalhada a QSC. 
Não gostaríamos, assim, que o tempo se configure como um fator intocável, em que 
sua distribuição em frações homogêneas, característica de uma escola transmissora, 
exerça forte pressão sobre as possibilidades de atuação das(os) professoras(es) na aula. 
(ZABALA, 1998) De acordo com o autor, “muitas das boas intenções podem fracassar 
se o tempo não for considerado como uma autêntica variável nas mãos dos professo-
res, para utilizá-la conforme as necessidades educacionais que se apresentem em cada 
momento”. (ZABALA, 1998, p. 134)

As etapas aqui indicadas para a aplicação da QSC foram inspiradas nos trabalhos 
de Zabala (1998), Sá, Kasseboehmer, Queiroz (2013), El-Hani, Nunes-Neto e Rocha 
(2020). Dessa maneira, sugerimos que, inicialmente, o caso seja apresentado às(aos) 
estudantes, conforme Quadro 1, sem as questões norteadoras. Para isso, o caso pode 
ser lido coletivamente ou a(o) professor(a) pode solicitar que elas(es) realizem a lei-
tura individualmente.

Em seguida, objetivando levantar o conhecimento prévio das(os) estudantes, a(o) 
professor(a) pode conversar com elas(es) sobre o que acharam do caso, se ouviram 
falar do derramamento de óleo ocorrido em 2019 e o que sabem sobre os dilemas apre-
sentados. É importante que, nesse momento, não sejam apresentadas respostas às(aos) 
estudantes, pelo contrário, que sejam feitas provocações, pois espera-se que surjam 
muitas dúvidas e inquietações que as(os) mobilizem para a aprendizagem. Durante a 
conversa, a(o) professor(a) pode realizar registros na lousa sobre o que as(os) estudan-
tes sabem sobre o caso apresentado.

Ainda na conversa com as(os) estudantes, é necessário que a(o) professor(a) ques-
tione-as(os) sobre o que precisam saber a respeito do caso lido e também registre essas 
informações na lousa. Desse modo, sugere-se que a lousa seja dividida em duas partes, 
conforme o exemplo seguinte, e que as(os) estudantes registrem esses relatos:
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Quadro 2 – Caso sobre o derramamento de óleo em área costeira e uso do biomonitoramento

O QUE SABEMOS SOBRE O CASO O QUE PRECISAMOS SABER SOBRE O CASO

Fonte: elaborado pelas(os) autoras(es).

Feito o levantamento do conhecimento prévio das(os) estudantes, é o momento de 
proposição das fontes de informação para o trabalho de análise da QSC. Para isso, o(a) 
professor(a) pode solicitar que as(os) estudantes sugiram fontes onde seja possível buscar 
informações que ajudem a compreender os problemas inerentes ao caso lido. À medida 
que forem apresentando sugestões de fontes de informação, é fundamental que o(a) 
professor(a) dialogue com elas(es) sobre a qualidade e confiabilidade das fontes sugeridas.

Caso perceba-se que a classe não consegue apresentar fontes confiáveis de infor-
mação, sugere-se que o(a) professor(a), nesse momento, organize uma situação didá-
tica para explicar como realizar a busca de informações em fontes disponíveis e 
confiáveis.

Na etapa seguinte, propomos que as(os) estudantes assistam ao documentário “Vida 
sob óleo: histórias de um desastre sem resposta” (2020), disponível no YouTube.1 O docu-
mentário pode ser assistido coletivamente, em classe, ou o(a) professor(a) pode encami-
nhar para que assistam em casa. De qualquer forma, não há necessidade de uma discussão 
sobre o documentário, pois ele apresenta questões que estão presentes na QSC. Seu pro-
pósito é continuar inquietando e mobilizando as(os) estudantes para a aprendizagem.

Posteriormente, as(os) estudantes devem fazer análises detalhadas do caso, guia-
das pelas questões norteadoras apresentadas anteriormente. Para isso, a classe deve 
ser dividida em grupos, sugerindo-se cinco estudantes por grupo. Cada um dos grupos 
precisa eleger uma(um) coordenador(a) e uma(um) redator(a). O(a) coordenador(a) 
tem a função de ordenar as falas durante a discussão no grupo, de organizar a dis-
tribuição de tarefas entre as(os) componentes e de cobrar destas(es) a realização das 
tarefas. O(a) redator(a) tem o papel de registrar as reflexões realizadas pelo grupo, 
para que estas não se percam ao longo das discussões realizadas.

Para iniciar a atividade, as(os) estudantes devem receber as questões norteadoras 
Q1 a Q4. Com essas questões em mãos, as(os) estudantes devem ser orientadas(os), a 
princípio, a examinarem os termos desconhecidos, buscando seus significados para 
que o problema central de cada uma das questões possa ser identificado. Feito isso, 
é o momento delas(es) dialogarem sobre essas questões, levantando hipóteses sobre 
os problemas apresentados. Nesse momento, e em todas as etapas do trabalho com a 
QSC, é importante que a(o) professor(a) monitore as ações, atuando como um(uma) 
mediador(a) do processo de ensino e aprendizagem.

1 Ver: Vida sob óleo: histórias de um desastre sem resposta (2020).
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Depois que as(os) estudantes levantarem hipóteses sobre as questões Q1 a Q4, 
elas(es) devem definir o que precisam pesquisar e estudar para serem capazes de res-
pondê-las, dividindo essas tarefas entre as(os) componentes. Assim, sugere-se que 
essas atividades de pesquisa e estudo sejam realizadas individualmente, como tarefa 
de casa, mas também é possível que sejam realizadas em classe, desde que as(os) estu-
dantes tenham acesso às fontes de informação.

Na etapa seguinte, as(os) estudantes devem compartilhar com as(os) colegas do 
grupo o resultado da pesquisa e do estudo realizado, buscando responder as questões 
propostas. Este é um momento que demanda tempo para que elas(es) possam voltar às 
questões, discuti-las com base nas informações pesquisadas e estudadas e construir os 
argumentos que apoiam o posicionamento delas(es) diante dessas questões.

Depois de avaliarem os resultados do trabalho e chegarem à conclusão de que 
conseguiram atender às questões propostas, as(os) estudantes devem preparar-se para 
apresentar às(aos) colegas dos demais grupos como responderam e se posicionaram 
diante dessas questões. Ao final de cada apresentação, o(a) professor(a) precisa abrir 
espaço para que as(os) estudantes possam comentar, criticar, refletir, enfim, debater as 
colocações feitas pelas(os) colegas.

Após todas as apresentações, caso o(a) professor(a) julgue necessário, pode prepa-
rar uma exposição dialogada para esclarecer dúvidas, apresentar os princípios que se 
deduzem do trabalho realizado e ajudar as(os) estudantes a sistematizarem os conhe-
cimentos construídos até o momento.

Finalmente, as(os) estudantes devem ser orientadas(os) a construírem um texto, 
ainda como atividade do grupo, apresentando seu posicionamento, apoiado em 
argumentos, a respeito do caso lido e do que foi discutido até então. Se for possível,  
sugere-se que as(os) estudantes possam utilizar uma plataforma digital, do tipo Wiki, 
para que possam construir colaborativamente seus textos. O(a) professor(a) precisa 
ler os textos para dar retornos às(aos) estudantes sobre a validade e consistência dos 
argumentos apresentados.

Finalizado esse primeiro ciclo de aprendizagem, todas as etapas nele apresentadas 
devem ser utilizadas para as demais questões norteadoras, sempre sendo trabalhadas 
em blocos. Concluído cada ciclo, as(os) estudantes devem voltar ao texto construído 
pelo grupo no ciclo anterior, para rever o posicionamento adotado e os argumentos 
desenvolvidos, buscando reescrevê-lo a partir do retorno dado pelo(a) professor(a) e 
dos novos conhecimentos construídos.

Sugerimos que os demais blocos de questões norteadoras para os ciclos de apren-
dizagem por meio da análise da QSC sejam: Q5 a Q9, Q10 a Q13, Q14 a Q17 e Q18 a Q22.

Findo todo o trabalho com os blocos de questões, o(a) professor(a) pode solicitar 
que as(os) estudantes, individualmente, escrevam um texto narrativo da experiência 
vivenciada na prática em grupo para a análise da QSC, explicitando o que aprende-
ram, o que ensinaram, como participaram e colaboraram no grupo, as dificuldades que 
tiveram ao longo do processo e sugestões de melhorias para a condução da atividade.
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Avaliação da aprendizagem
Avaliação é entendida, neste capítulo, como um processo de acompanhamento e 
reflexão sobre o ensino e a aprendizagem, a fim de julgar se as ações propostas possibi-
litam ou possibilitaram o cumprimento dos objetivos planejados, orientando a tomada 
de decisões para o aprimoramento das intenções educacionais.

A proposta de avaliação da aprendizagem aqui apresentada ancora-se na perspec-
tiva de formação integral, cujo objetivo é o desenvolvimento de todas as capacidades 
do indivíduo, e não apenas as cognitivas. Por isso, as dimensões conceituais, procedi-
mentais e atitudinais do conteúdo serão igualmente consideradas.

Nesse sentido, as(os) estudantes podem ser avaliadas(os) de forma processual e 
contínua, levando em consideração a participação nas atividades propostas, a disponi-
bilidade para trabalhar em grupos, as contribuições oferecidas para enriquecer as dis-
cussões – ideias, material de apoio, relato de experiências –, o compromisso e empenho 
com a própria formação e outros critérios avaliativos, além do que compreendem con-
ceitualmente do trabalho realizado.

Atentando para a singularidade de cada estudante, que apresenta conhecimen-
tos construídos nas diversas experiências vivenciadas no ambiente sociocultural e 
familiar, e que também é fruto de suas características pessoais, sugerimos, como pri-
meira fase avaliativa, que seja realizada uma avaliação inicial ou diagnóstica (COLL; 
MARTÍN; ONRUBIA, 2004; ZABALA, 1998), realizada a partir do levantamento do 
conhecimento prévio proposto como etapa do trabalho com a QSC.

Para isso, a(o) professor(a) precisa estar atenta(o) ao que as(os) estudantes sabem e 
o que precisam saber sobre a temática apresentada, objetivando propor e mediar ativi-
dades de modo a ajudá-las(los) a aprender. Ademais, essa avaliação inicial constitui-se 
como uma atividade de reflexão, com caráter metacognitivo, capaz de auxiliar as(os) 
estudantes na tomada de consciência acerca de seus conhecimentos, valores e práticas.

Em adição ao momento inicial de levantamento do conhecimento prévio das(os) 
estudantes, essa atenção à diversidade de saberes precisa ocorrer a cada início do tra-
balho com os blocos de questões norteadoras, quando elas(es) estão levantando hipó-
teses e definindo o que precisam estudar. Para isto, a(o) professor(a) pode circular 
pelos grupos, ouvi-las(os) ou pedir que a(o) redator(a) relate as hipóteses que foram 
levantadas e o que foi pensado para o estudo delas(es).

A avaliação requer o conhecimento, pelo(a) professor(a), de como as(os) estudan-
tes aprendem ao longo dos processos de ensino e aprendizagem, por isso, elas(es) pre-
cisam ser acompanhadas(os) e também precisam receber retorno sobre as atividades 
realizadas, sugerindo-se que sejam refeitas, com novas ajudas da(o) professor(a), para 
atender aos objetivos de aprendizagem propostos.

Para esta avaliação formativa, reguladora ou contínua (COLL; MARTÍN; 
ONRUBIA, 2004; ZABALA, 1998), o(a) professor(a) pode acompanhar as dis-
cussões que estão sendo realizadas nos grupos para a análise do caso, observar 
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atentamente as apresentações feitas a cada fechamento do ciclo de debate com o 
bloco de questões norteadoras e ler os textos escritos, examinando cuidadosa-
mente a qualidade dos argumentos construídos.

Neste processo avaliativo, de cunho formativo, podem ser inseridas atividades de 
monitorização, definidas como “[...] operações que permitem acompanhar e ir monito-
rizando o desenvolvimento da actividade, as dificuldades experimentadas, suas causas 
e possíveis soluções, e que podem envolver tarefas de replanificação [...]” (ALONSO;  
ROLDÃO; VIEIRA, 2006, p. 3111) das ações desenvolvidas por discentes e professoras(es).

Por fim, na avaliação final ou cumulativa (COLL; MARTÍN; ONRUBIA, 2007; 
ZABALA, 1998), o(a) professor(a) pode propor uma roda de conversa para, junto 
com as(os) estudantes, analisar os processos de ensino e aprendizagem vivenciados, o 
alcance dos objetivos propostos e o que, efetivamente, aprenderam. Junto a isso, tam-
bém é possível analisar essas questões a partir da narrativa escrita pelas(os) estudantes.

Como dissemos inicialmente, a avaliação é um processo de acompanhamento e 
reflexão sobre o ensino e a aprendizagem, portanto, não deve ser confundida com 
medida de expressão quantitativa, com um instrumento sancionador ou qualificador. 
Entretanto, a medida pode ser útil para definir indicadores observados nas produções 
das(os) estudantes.

Assim, como avaliação somativa (ZABALA, 1998) da aprendizagem das(os) estu-
dantes, é possível construir junto com elas(es) um barema para pontuar os textos finais 
produzidos pelos grupos. Nesse barema, recomendamos alguns critérios que podem 
ser sugeridos pela(o) professor(a): consideração a todas as questões norteadoras; pre-
cisão do conteúdo dos argumentos; estrutura coerente, coesão e organização do texto; 
gramática, ortografia e pontuação.

A participação das(os) estudantes ao longo do processo também é uma forma de 
aferição de notas. Nesse sentido, a(o) professor(a) pode, juntamente com o que foi 
observado durante as aulas, avaliar as narrativas escritas como meio para perceber a 
implicação de cada estudante nas atividades propostas. Além disso, cada estudante 
pode dar uma nota para a própria participação ao longo do trabalho (autoavaliação), 
bem como pode receber notas das(os) colegas de grupo por sua participação nas ativi-
dades realizadas (heteroavaliação).

Considerações finais

Neste capítulo, apresentamos uma proposta de ensino e aprendizagem baseada em 
uma questão sociocientífica. Por meio dela é possível trabalhar diferentes dimensões 
do conteúdo, em que o estudante possa construir conhecimentos acerca dos temas 
abordados e desenvolver sua capacidade argumentativa. 

O caso apresentado possui uma temática atual, relevante e conectada a proble-
máticas contemporâneas. Desta forma, o trabalho com esta QSC possibilita o estudo 
de conceitos como coletividade, autonomia, direitos, deveres e ética, colocando as(os) 
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estudantes em posição crítica, de tomada de decisões informadas e de reflexões a res-
peito de suas próprias posturas frente a problemas sociais, comportamentos impres-
cindíveis para uma formação cidadã.

Assim, esperamos que este capítulo possa contribuir no planejamento de proces-
sos de ensino e aprendizagem nos mais diversos espaços, auxiliando na formação de 
cidadãs(ãos) capazes de reconhecer e atuar sobre as problemáticas que cercam sua 
vida e que afetam as mais diversas esferas.
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JOANA FIDELIS DA PAIXÃO

Agrotóxicos e seus impactos ambientais: 
uma proposta para o ensino técnico

Introdução

A Lei Federal n° 7.802/1989, também conhecida como Lei dos Agrotóxicos, considera 
os agrotóxicos e afins como

os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, desti-
nados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de 
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implan-
tadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim 
de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. (BRASIL, 
1989, p. 11459)

Há vários anos o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, sendo 
que, em 2019, o país aprovou o registro de 474 novos princípios ativos. (BRASIL, 2019) 
A enorme quantidade de agrotóxicos utilizados em nossas lavouras atinge o solo, con-
tamina a água e o ar.

De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal brasileira, “Todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essen-
cial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 1988) 
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Embora a constituição imponha ao Estado o dever de defender e preservar o meio 
ambiente e a sadia qualidade de vida da população, vê-se na prática a escalada dos 
registros e autorizações para a comercialização de agrotóxicos que são proibidos em 
outros países, escancarando os conflitos de interesses envolvendo os tomadores de 
decisões e o agronegócio. Por conta dos seus riscos, para que sejam registrados, os 
agrotóxicos devem ser analisados por equipes técnicas dos Ministérios da Agricultura, 
Saúde e Meio Ambiente, mas há um projeto de lei que pretende atribuir essa compe-
tência somente ao Ministério da Agricultura.

Diante da complexa problemática envolvendo o uso de agrotóxicos nas produ-
ções convencionais, e os consequentes danos à saúde humana e ambiental decorrentes 
do uso indiscriminado desses produtos, nesta proposta de ensino é apresentado um 
material de apoio para professores de cursos técnicos profissionalizantes de Agroeco-
logia, Meio Ambiente e Agropecuária, que também pode ser adotada e/ou adaptada 
como projeto de ensino interdisciplinar para o ensino médio ou superior de cursos de 
Ciências Agrárias, Ambientais e afins. Esta proposta de ensino convida os estudantes 
a refletirem sobre os benefícios e impactos do uso de agrotóxicos, a buscarem infor-
mações e dados que subsidiem análises críticas e debates em sala de aula, visando um 
aprofundamento do conhecimento acerca dos efeitos desses produtos à saúde humana 
e ao ambiente, assim como o aprendizado sobre os cuidados e precauções imprescin-
díveis ao manuseio desses produtos.

Do pacote tecnológico da Revolução Verde à legislação brasileira 
sobre agrotóxicos

Iniciada nos Estados Unidos na década de 1950, a Revolução Verde é originária de 
políticas implementadas para abrir um novo mercado às indústrias químicas através 
da introdução de agrotóxicos na agricultura, em sistemas de monocultura altamente 
mecanizados. A Revolução Verde, portanto, é representada pelo uso intensivo de 
máquinas, fertilizantes, agrotóxicos e outros insumos na agricultura, e foi propagan-
deada como uma grande promessa de acabar com a fome no mundo e a penosidade do 
trabalho manual no campo. (FOLGADO, 2016)

Esse modelo de produção foi trazido ao Brasil na década de 1960, ganhando força 
quando, em 1965, foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNRC), que vin-
culava a obtenção de crédito agrícola à obrigatoriedade da compra de agrotóxicos e 
fertilizantes. (PELAEZ, 2010) A Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO) e o Banco Mundial foram os maiores difusores do pacote tec-
nológico da Revolução Verde, em atuação conjunta com a Organização Mundial do 
Comércio (OMC). (LONDRES, 2011)

O uso de agrotóxicos intensificou-se no Brasil na década de 1970, quando o 
governo fomentou a sua produção para garantir alta eficiência produtiva. No Bra-
sil, os agrotóxicos foram utilizados livremente até 1989, quando foi publicada a Lei n° 
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7.802, conhecida como Lei dos Agrotóxicos. (BRASIL, 1989) Desde então, uma nova 
lógica fez com que transformações acontecessem no campo, de forma que a Revolu-
ção Verde passou a ser controlada pelo capital financeiro, passando a ser chamada de 
agronegócio, que representa o modelo hegemônico de produção agrícola pela indús-
tria. (PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010)

Um fator que colaborou para colocar o Brasil no topo do ranking de consumo de 
agrotóxicos foi a liberação do uso de sementes transgênicas – geneticamente modifi-
cadas – no país. As isenções fiscais e tributárias foram concedidas ao comércio des-
ses produtos através do Convênio ICMS 100/97, quando o governo federal concedeu 
redução de 60% da alíquota de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) a todos os agrotóxicos. O Decreto n° 5.630/2005, artigo 1°, isen-
tou da cobrança do Programa de Integração Social, do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PIS-Pasep) e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) os “defensivos agropecuários classificados na posição 
38.08 da NCM e suas matérias-primas”. (BRASIL, 2005, p. 30)

Segundo a legislação brasileira, os produtos formulados só podem ser comercializa-
dos por meio do receituário agronômico prescrito por profissionais habilitados. O rótulo 
e a bula podem auxiliá-los nessa função, indicando o uso adequado e instruindo como 
diminuir os impactos adversos ao meio ambiente e à saúde humana. Apesar do cumpri-
mento dessa legislação, a maioria das informações contidas em rótulos e bulas de agrotó-
xicos não é de fácil entendimento para os usuários. (PERES; MOREIRA; 2003)

A Lei n° 7.802, de 1989, e o Decreto n° 4.074, de 2002, estabelecem que a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), juntamente com o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Renováveis (Ibama), tem como competência estabelecer parâmetros 
para rótulos e bulas de agrotóxicos e afins. De acordo com essa lei, para serem ven-
didos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são 
obrigados a exibir rótulos e bulas próprios, que contenham informações relativas aos 
perigos potenciais, compreendidos: os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do 
homem, dos animais e sobre o meio ambiente; precauções para evitar danos às pessoas 
que aplicam ou manipulam agrotóxicos, à terceiros, aos animais domésticos, à fauna, 
à flora e ao meio ambiente; símbolos de perigo e frases de advertência padronizadas, 
de acordo com a classificação toxicológica do produto; instruções para o caso de aci-
dente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros, antídotos e recomendações 
para os médicos. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2018)

No Brasil, a Lei Federal n° 7.802/1989 e o Decreto n° 4.074/2001 preconizam aos 
produtores, importadores ou exportadores de agrotóxicos o registro desses produ-
tos no Ministério do Meio Ambiente, sendo que para tal finalidade são exigidos testes 
ecotoxicológicos. A portaria Normativa Ibama n° 84, de 15 de outubro de 1996, estabe-
lece procedimentos para classificação do potencial de periculosidade ambiental para 
efeito de registro de agrotóxicos.
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Os agrotóxicos são classificados pela Anvisa do ponto de vista dos seus efeitos 
agudos. A classificação toxicológica dos agrotóxicos é feita em função de estudos 
laboratoriais com exposição oral, dérmica e inalatória. (LONDRES, 2011)

O Projeto de Lei n° 6.299/2012, que ficou conhecido como o “PL do Veneno”, visa 
modificar o sistema de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, previsto na 
Lei n° 7.802/1989 – Lei dos Agrotóxicos. De acordo com o proposto no projeto, apenas 
seriam registrados os princípios ativos, reconhecendo-se a similaridade de produtos 
equivalentes em termos físicos, químicos e toxicológicos.

Entre as mudanças propostas por esse PL está a mudança do termo “agrotóxico” 
para “defensivo fitossanitário”, além disso a lei pretende acelerar o registro de agro-
tóxicos, eliminando a exigência de processos de avaliação acurados, impossibilitando 
a prática dos estudos toxicológicos com antecipação a seu uso. As autorizações por 
similaridade, ou em período provisório, traduzem-se em verdadeiros testes de campo 
com cobaias humanas, que não levam em conta efeitos combinatórios desses produ-
tos no ambiente. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA; ASSOCIA-
ÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA, 2018)

O mercado de agrotóxicos, o comércio das commodities, a 
concentração de terras e o papel da agricultura familiar

Atualmente seis empresas – Monsanto, DuPont, Bayer, Syngenta, Dow e Basf – res-
pondem por 75% do mercado mundial de agrotóxicos, 2/3 de todas as sementes e 100% 
do mercado de sementes transgênicas. Após as fusões entre as grandes corporações do 
setor agroindustrial, Monsanto com Bayer, Syngenta com a chinesa ChemChina, estas 
tendem a concentrar mais de 2/3 do mercado mundial de sementes comerciais, 100% de 
sementes transgênicas e quase 3/4 do mercado mundial de agrotóxicos. (CENTRAL 
ÚNICA DOS TRABALHADORES; FUNDAÇÃO FRIEDRICH EBERT, 2017)

A partir dos anos 2000, o Brasil tem apresentado a maior taxa de crescimento das 
importações mundiais de agrotóxicos, transformando-se no segundo maior mercado 
nacional, e no maior importador mundial, com um valor de US$ 3 bilhões em 2013. 
(COMTRADE, 2014; PELAEZ et al., 2015) Esse volume cresceu aceleradamente no 
período entre 2000 e 2014, o que se explica, sobretudo, pelo aumento da exportação 
de produtos agrícolas para a China, em especial a soja, que absorve 50% do agrotó-
xico utilizado no país. (CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES; FUNDAÇÃO 
FRIEDRICH EBERT, 2017) Dessa maneira, o Brasil vem firmando-se no cenário inter-
nacional como grande consumidor de agrotóxicos e como exportador de commodities, 
matérias-primas de menor valor agregado, em comparação com produtos de maior 
valor agregado e tecnológicos. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLE-
TIVA; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA, 2018)

Apesar da grande produção agrícola nacional e dos recordes de exportação de 
commodities agrícolas, o agronegócio tem proporcionado a concentração de terras e 
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a dependência dos proprietários rurais por insumos produzidos por empresas multi-
nacionais. Apesar de representar parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro, esse modelo gera crises sociais e impactos ambientais como a perda da 
biodiversidade e alterações ecossistêmicas decorrentes do uso de produtos tóxicos.  
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA; ASSOCIAÇÃO BRASI-
LEIRA DE AGROECOLOGIA, 2018)

Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reve-
lam que, entre 2010 e 2014, 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes 
proprietários – quase três vezes o estado de Sergipe. Segundo o Sistema Nacional de 
Cadastro Rural (SNCR), as grandes propriedades privadas saltaram de 238 milhões 
para 244 milhões de hectares. Há 130 mil grandes imóveis rurais que concentram 
47,23% de toda a área cadastrada no Incra. (INCRA, 2012)

O agronegócio tem recebido incentivos, tais como pesquisa agrícola, assistência 
técnica, financiamentos, apoio à comercialização e os intermináveis perdões de dívi-
das e, ainda assim, não lidera a produção dos alimentos que chegam à mesa dos bra-
sileiros – a maior parte do que produz é exportada para alimentar o gado dos países 
ricos. Quem de fato produz a maior parte do que consumimos é justamente o agricul-
tor familiar. Se comparados aos investimentos voltados aos agricultores familiares e 
à produção orgânica e de base agroecológica os favorecimentos destinados ao agro-
negócio ilustram que interesses prevalecem a quem cabe dirigir os rumos da nação. 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA; ASSOCIAÇÃO BRASI-
LEIRA DE AGROECOLOGIA, 2018)

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar constitui 
a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes; res-
ponde por 35% do PIB nacional e absorve 40% da população economicamente ativa do 
país. O Censo Agropecuário de 2017, por sua vez, apresentou informações mais resu-
midas sobre a agricultura familiar. De acordo com esse censo, a agricultura familiar 
representa 77% dos estabelecimentos agropecuários e ocupa uma área de 81 milhões 
de hectares, equivalente a apenas 23% da área total dos estabelecimentos agropecuá-
rios brasileiros. (IBGE, 2017)

Os grandes lucros dos produtores convencionais só são possíveis devido ao tama-
nho das propriedades – trata-se de economia de escala. As margens de lucro em geral 
são, de fato, estreitas. A escassa relação entre os ganhos de produtividade do agrone-
gócio e a sua demanda por insumos está causando a necessidade de expansão contínua 
das áreas de lavoura para garantir a rentabilidade das explorações. Essa dependência 
da escala de produção vem impondo alterações na legislação ambiental, facilitando a 
ocupação de áreas de preservação. Também se associa a alterações na legislação fun-
diária, facilitando a ocupação de territórios de populações tradicionais, áreas indígenas 
e áreas de assentamentos de reforma agrária, pelo agronegócio exportador, causando 
a destruição de modos de vida e culturas tradicionais. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE SAÚDE COLETIVA; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA, 2018)
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O advento das sementes transgênicas e a sua dependência do uso 
de agrotóxicos

Um dos argumentos difundidos pelas empresas e pelas lideranças do agronegócio 
em defesa das sementes transgênicas era o de que, com elas, as lavouras demanda-
riam menor uso de agrotóxicos. Na época em que se discutia no Congresso Nacional 
a aprovação da Lei de Biossegurança, essa afirmação foi repetida à exaustão, inclu-
sive pela grande imprensa. Entretanto, ao contrário do que prometia a propaganda, o 
uso do glifosato no Brasil entre 2003 e 2009 saltou de 57,6 mil para 300 mil toneladas. 
(LONDRES, 2011)

A tecnologia dos transgênicos representa um modelo de produção baseado na 
crescente artificialização da natureza, altamente demandante de insumos externos e 
agrotóxicos. As sementes transgênicas são criadas a partir da introdução de partes do 
material genético de outros seres vivos nas sementes naturais, com o intuito de atri-
buir às novas sementes características existentes no genoma do organismo de origem. 
Existem atualmente, no mercado mundial, dois tipos de plantas transgênicas: plantas 
resistentes a herbicidas e as plantas inseticidas, que matam alguns tipos de insetos. 
(LONDRES, 2011)

A soja transgênica, tolerante à aplicação do herbicida glifosato, representa mais 
da metade de todos os transgênicos plantados no mundo. Segundo estimativas de 
organizações ligadas às indústrias de biotecnologia, mais de 75% das lavouras trans-
gênicas cultivadas no Brasil são de soja transgênica da Monsanto tolerante ao Roun-
dup – herbicida à base de glifosato. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2010)

As plantas inseticidas – exemplo o milho Bt – surgiram a partir da introdução de 
uma parte do gene de uma bactéria – Bacillus thuringiensis – na semente da soja, gene 
este responsável por produzir uma substância inseticida. O Brasil é o terceiro maior 
produtor de milho transgênico, com mais de 1.200 derivados, como o óleo, farinha, 
amido, cerais, salgadinhos etc., porém a maior parte da produção é direcionada à ali-
mentação animal. Ou seja, não há controle das informações sobre esses derivados – 
ovos, carne, leite etc. –, que não são rotulados devido a diversos fatores, sendo um 
deles a dificuldade de identificar a presença de transgênicos na carne. (AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2009)

De acordo com levantamento da Céleres (2017), empresa de consultoria focada na 
análise do agronegócio, sobre a safra brasileira de 2016 e 2017, 96,5% da produção de 
soja eram transgênica, correspondendo a uma área de 32,7 milhões de hectares trans-
gênicos; 88,4% da produção de milho eram transgênicas, o que corresponde a 15,7 
milhões de hectares; 78,4% da produção de algodão eram feitas com sementes trans-
gênicas, correspondendo a 789 mil hectares cultivados dessa forma, sendo o glifosato 
o ingrediente ativo mais vendido no país.
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Proposta de ensino por investigação sobre agrotóxicos

Embora seja de amplo conhecimento que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos 
do mundo em números absolutos, que esses princípios ativos estão presentes nos ali-
mentos e na água e que pesquisas e decisões judiciais recentes os associam a doenças 
como o câncer, então por que os debates sobre os níveis aceitáveis de consumo dessas 
substâncias no Brasil ainda não mobilizam toda a sociedade?

O fato é que existem “outras realidades” e “forças culturais” imperando no com-
portamento das pessoas, de forma que o acesso à informação não é o suficiente para 
promover uma mudança de atitude. Além disso, ainda que estejam disponíveis infor-
mações sobre os riscos dos agrotóxicos à saúde humana e ambiental, há uma série de 
informações controversas veiculadas pela indústria de agroquímicos, agências regula-
doras, organizações não governamentais e pela mídia, em relação à segurança do uso 
desses produtos, de maneira que está longe de haver uma unanimidade científica sobre 
os riscos do uso desses produtos.

Muitos agrotóxicos proibidos em países da União Europeia são permitidos no Bra-
sil, sendo que, em geral, para os agrotóxicos permitidos tanto na União Europeia como 
no Brasil, as concentrações aceitáveis no país sul-americano chegam a ser centenas 
de vezes mais elevadas, o que leva a outro questionamento importante: com base em 
qual critério é possível estabelecer que a quantidade de agrotóxicos tolerável à saúde 
humana em um país possa ser tão mais baixa que em outros?

Na tentativa de investigar essa problemática, esta proposta de ensino tem como 
desafio proporcionar meios para que ocorra uma mobilização e discussão ampliada 
em sala de aula sobre o tema agrotóxicos. Dessa forma, pretende-se promover uma 
reflexão crítica e abrangente a respeito dos valores culturais e pressões econômicas 
envolvendo a temática, de modo a contribuir para o entendimento da ética, direitos e 
responsabilidades, e dos aspectos político-econômicos envolvidos. Assim, esta pro-
posta de ensino foi elaborada com o intuito de estimular a motivação, curiosidade, 
criticidade dos estudantes, bem como a sua capacidade de tomar decisões, resolver 
problemas e assumir responsabilidades.

Este capítulo está estruturado por meio das seguintes seções: 1. Contextualiza-
ção da situação do uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo para auxiliar o profes-
sor no entendimento dos conteúdos e conceitos a serem aprendidos pelos estudantes;  
2. Proposta de ensino por investigação sobre agrotóxicos; 3. Objetivos de aprendiza-
gem, discriminados em conceituais, procedimentais e atitudinais, de acordo com o 
modelo das tipologias de conteúdo desenvolvido por Zabala (1998); 4. Orientações 
teórico-metodológicas para a aplicação da proposta de ensino; 5. Apresentação do 
problema concreto a ser solucionado pelos estudantes; 6. Questões norteadoras para 
auxiliar no processo de resolução do problema; e 7. Etapas propostas para a aplicação 
da sequência didática e proposta de avaliação da aprendizagem.
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Objetivos de aprendizagem
Conceituais

• Aprender o que são os agrotóxicos, como surgiram, para que servem e 
quais são os principais problemas atrelados ao seu uso;

• Conhecer os aspectos mais importantes do marco regulatório nacional 
sobre o uso e comercialização de agrotóxicos;

• Aprender quais são os tipos mais comuns de intoxicação por agrotóxicos 
e suas implicações;

• Realizar uma análise crítica e sistemática dos processos de produção agrícola 
convencional do país, apontando seus benefícios e os seus pontos negativos;

• Desenvolver a capacidade de reconhecer a real contribuição do agronegó-
cio na erradicação da fome, no Brasil e no mundo, e na soberania alimentar;

• Identificar conflitos de interesse envolvendo o uso de agrotóxicos, fertili-
zantes químicos e sementes transgênicas;

• Compreender no que consiste a avaliação e a classificação do potencial de 
periculosidade ambiental de agrotóxicos;

• Conhecer aspectos relevantes sobre a legislação e normatização referen-
tes ao registro, fracionamento e propaganda de agrotóxicos, receituário 
agronômico, devolução de embalagens vazias e as principais regras de 
segurança previstas na pulverização aérea de agrotóxicos no Brasil;

• Compreender o papel da agricultura familiar na produção agropecuária 
para o mercado consumidor nacional, para a geração de trabalho e renda, 
para a segurança alimentar e erradicação da fome, a partir da análise de 
dados e informações pesquisadas em fontes oficiais;

• Compreender as relações existentes entre os modelos de produção conven-
cional e agroecológico com o tamanho das propriedades rurais, os custos 
operacionais, ambientais e sociais de produção e os preços dos produtos.

Procedimentais
• Selecionar fontes de pesquisa confiáveis, informando a origem dos dados 

e informações coletadas, através da apresentação de citações e de refe-
rências, de acordo as normas da Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT) por meio das Normas Brasileiras (NBRs): NBR 10520 – que 
corresponde à informação e documentação, citação em documentos e 
apresentação – e NBR 6023 – referente à informação e documentação, 
referencias e elaboração –;

• Investigar a evolução das áreas de cultivo destinadas às commodities de 
exportação e os seus indicadores de produção de gêneros alimentícios 
para o abastecimento interno;
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• Identificar nos rótulos e bulas de agrotóxicos as informações mais rele-
vantes sobre o produto, reconhecer os símbolos de perigo e entender 
as precauções que devem ser adotadas para evitar acidentes com o seu 
manuseio;

• Realizar um levantamento de quais são os agrotóxicos – princípios ativos –  
permitidos no Brasil e compará-los à lista de agrotóxicos permitidos em 
países mais desenvolvidos, analisando as divergências existentes e ten-
tando explicá-las;

• Realizar pesquisa na tentativa de esclarecer os motivos pelos quais princí-
pios ativos proibidos em países da União Europeia são permitidos no Brasil 
e porque as concentrações toleráveis desses produtos, no Brasil, tendem a 
ser muito mais elevadas que em países mais desenvolvidos;

• Desenvolver a habilidade de realizar uma análise crítica a partir dos dados 
e informações encontradas nas pesquisas realizadas;

• Fundamentar argumentos, tomar decisões e defender pontos de vista 
sobre a temática estudada;

• Desenvolver a habilidade de propor soluções para os problemas discutidos;
• Desenvolver a habilidade de sintetizar informações e de elaborar textos 

consistentes.

Atitudinais
• Atuar em grupos, respeitar as opiniões divergentes e colaborar para a pro-

gressão da aprendizagem coletiva;
• Estabelecer compromisso, como o cumprimento de prazos;
• Respeitar as orientações para a elaboração dos trabalhos;
• Desenvolver senso crítico para discutir sobre a neutralidade da ciência e 

argumentos para debater questões polêmicas e controversas sobre agro-
tóxicos e transgênicos.

Orientações teórico-metodológicas para a aplicação da proposta 
de ensino sobre agrotóxicos

As temáticas ambientais passaram a ganhar mais espaço no currículo escolar nas 
últimas décadas, ao mesmo tempo em que assuntos como experimentos com animais, 
poluição ambiental e o crescimento do impacto da inovação tecnológica na infraestru-
tura social começaram a apontar para dilemas éticos, morais, econômicos e políticos. 
Nesse contexto, temas tais como agrotóxicos e transgênicos requerem abordagens 
interdisciplinares. (PAIXÃO, 2018) De acordo com Andrade e demais autores (2018), 
o tema agrotóxicos, por sua própria natureza epistemológica, tem relação com vários 
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campos do saber, já que envolve aspectos relacionados à sociedade, à economia, à polí-
tica, ao ambiente, à ciência, à tecnologia, à ideologia, à ética e à moral, podendo favo-
recer uma formação política, social e humana dos estudantes.

As atividades planejadas nesta proposta de ensino proporcionarão reflexões e 
estimularão os estudantes a pesquisarem informações de tal forma que estes serão os 
desenvolvedores do seu próprio conhecimento sobre o tema. Vale ressaltar que esta 
proposta de ensino pode ser aplicada no ensino médio, regular ou profissionalizante, e 
no ensino superior, sendo neste último caso necessário adaptá-la ao nível de ensino e 
aos objetivos a serem atingidos. Para o ensino médio, esta proposta de ensino pode ser 
aplicada de maneira interdisciplinar pelos docentes que ensinam Geografia, Biologia, 
Filosofia, História, Química, Sociologia, entre outras matérias. Para o ensino profis-
sionalizante de nível médio, pode haver uma articulação entre disciplinas como Meio 
Ambiente, Gestão Ambiental, Agroecologia, Agricultura etc.

Etapas propostas para a aplicação da SD
Propõe-se que esta sequência didática seja realizada em 11 encontros/etapas e sugere-
-se que cada encontro tenha a duração de duas horas-aula, de 50 minutos cada.  
A aplicação das etapas aqui propostas visa contribuir para a promoção de estudantes 
cientificamente letrados, ambientalmente conscientes e socialmente críticos.

Primeiro encontro
Esta proposta de ensino será iniciada com a apresentação das seguintes situações à 
turma, com o propósito de promover uma reflexão sobre problemáticas relacionadas 
ao uso de agrotóxicos:

Um médio agricultor que produz monocultivo de soja, para controlar as ervas que com-
petem com a produção, utiliza um herbicida associado ao uso de sementes transgênicas. 
Nos primeiros anos de aplicações o produto demonstrou alta eficiência no controle das 
ervas competidoras. No entanto, com o passar do tempo, essas plantas foram tornando-
-se mais resistentes ao herbicida, com consequente redução da produtividade da lavoura.  
O agricultor precisou de empréstimo bancário e, devido à dificuldade para a aquisição 
dos produtos, recorreu à prática conhecida no mercado agrícola como barter, que consiste 
na troca de insumos – sementes, agrotóxicos, fertilizantes – pela produção, ao invés do 
pagamento em dinheiro.

No momento do preparo da calda para a realização de uma das pulverizações, um empre-
gado da propriedade não utilizou os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) reco-
mendados pelo fabricante do agrotóxico e sofreu uma intoxicação. Imediatamente foi 
encaminhado para atendimento médico, sendo que a ocorrência não foi registrada como 
intoxicação pelo manuseio de agrotóxico.
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Devido a uma alteração na incidência de chuvas na região, a colheita da última safra 
da propriedade foi realizada antes do tempo previsto, de maneira que o período de 
carência do agrotóxico não foi respeitado, mas o produto foi encaminhado para o mer-
cado consumidor.

A comunidade que habita o entorno da propriedade tem relatado a ocorrência de problemas 
de saúde relacionados ao consumo de água de um córrego que atravessa essa fazenda. Há 
indícios de que a deriva técnica venha ocasionando a contaminação da água do rio.

Após a apresentação das situações envolvendo o uso de agrotóxicos, o(a) professor(a) 
pode apresentar as seguintes questões norteadoras para subsidiar a reflexão e o debate 
sobre as situações expostas: 1. É possível perceber a existência de benefícios e de pontos 
negativos em relação ao uso de agrotóxicos?; 2. A soja é uma das principais commodities 
produzidas pelo agronegócio brasileiro. Além da soja, quais são os principais produtos 
do agronegócio no Brasil, e que papel estas commodities têm exercido na erradicação da 
fome, e na soberania alimentar e energética nacional?; 3. Há conflitos de interesse envol-
vendo o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos e sementes transgênicas?; 4. Há riscos 
no manuseio de agrotóxicos? É possível evitar acidentes com o seu manuseio?; 5. Há riscos 
na pulverização da área com agrotóxicos?; 6. É possível produzir alimentos sem utilizar 
agrotóxicos? A produção seria suficiente para alimentar a população do país e do mundo?

Segundo encontro
Nesta aula os estudantes serão convidados a formar grupos para discutir, refletir e 
levantar hipóteses que contribuam para apoiar ou contradizer a assertiva de que o 
pacote tecnológico, envolvendo o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos e sementes 
transgênicas nas lavouras, tem sido eficiente na erradicação da fome. Considerando 
que o pacote tecnológico é utilizado pelo agronegócio e por pequenos e médios agri-
cultores que produzem alimentos considerados “convencionais”, primeiramente, as 
equipes deverão discutir o conceito de agronegócio e diferenciá-lo do conceito de 
agricultura familiar, visto que, caso esses conceitos sejam desconhecidos pelos estu-
dantes, estes podem considerar qualquer negócio envolvendo a agricultura como agro-
negócio, o que dificultaria a realização da atividade que será apresentada a seguir. Em 
seguida, cada equipe deverá formular, por escrito, a argumentação que reflete a opi-
nião predominante no grupo. As equipes socializarão as suas conclusões para a turma 
e o professor mediará uma discussão coletiva acerca dos argumentos expostos.

As equipes irão reunir-se novamente para planejar quais serão as fontes de pes-
quisa a serem adotadas com a finalidade de confirmar ou refutar as hipóteses levanta-
das anteriormente. Nesse momento, os alunos deverão elaborar um planejamento de 
busca e coleta de informações sobre o conceito de agronegócio e sobre dados da fome 
no Brasil e no mundo, informações sobre segurança e soberania alimentar, e sobre 
onde e por quem são cultivados os alimentos consumidos pelos brasileiros.
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Para embasar a conclusão sobre qual é a real contribuição do agronegócio na redu-
ção da fome, é importante também que as equipes planejem a coleta de dados acerca 
da produtividade do agronegócio, incluindo quais são os seus principais produtos, o 
quantitativo que é exportado e o que serve ao mercado interno.

O professor poderá mediar uma discussão acerca de quais fontes de pesquisa 
podem ser consideradas mais confiáveis para a realização da pesquisa e o porquê 
deve-se buscar fontes de dados e informações tanto quanto possível imparciais. Para 
tanto, os alunos serão questionados sobre quais são as principais fontes de pesquisa 
que vem em mente para ajudá-los na resolução da questão proposta, sendo as res-
postas registradas no quadro. Nesse momento, podem ser selecionadas as fontes de 
pesquisa tais como empresas ou organizações que representam segmentos da eco-
nomia e órgãos que representam a sociedade, e devem ser discutidos em turma a 
quais interesses as empresas representam e a quais interesses os órgãos governa-
mentais representam.

O objetivo dessa atividade é contribuir para o desenvolvimento de uma análise crí-
tica das informações que serão obtidas através do questionamento da imparcialidade 
da fonte de informação. Essa atividade deve ser concluída com a discussão, nas equi-
pes, de quais serão os critérios para a seleção de fontes de informações mais confiáveis.

Feito isso, será apresentada a atividade que os grupos devem desenvolver. Com 
base na seguinte questão: “Como o pacote tecnológico, envolvendo o uso de agro-
tóxicos, fertilizantes químicos e sementes transgênicas nas lavouras, tem contri-
buído para solucionar o problema da fome no Brasil?”, os grupos deverão elaborar 
um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “O papel do agronegócio na 
solução da fome”. É fundamental que o texto contenha os elementos principais – 
introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. O texto deve dispor de, no 
mínimo, 30 linhas e, no máximo, duas laudas. É necessário organizar a defesa de um 
ponto de vista sobre o assunto, fundamentar com explicações e argumentos resul-
tantes da pesquisa em fontes de dados oficiais, para convencer o leitor que a ideia 
defendida é plausível. Por isso, os autores devem expor e explicar as suas ideias e 
necessariamente precisam concluir o texto apresentando uma solução para ameni-
zar o problema da fome.

Os textos deverão ser entregues no terceiro encontro, quando as equipes apresen-
tarão as suas respostas à questão proposta. Essa apresentação deve ser embasada na 
apresentação dos tópicos mais relevantes que levaram à conclusão das equipes acerca 
da pergunta. Cada equipe pode ter de 10 a 15 minutos para fazer a sua exposição de 
argumentos.

Terceiro encontro
Será iniciado pela entrega dos textos pelas equipes e respectivas apresentações dos 
argumentos em resposta a qual é o papel do agronegócio na erradicação da fome no 
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país. Os textos e as apresentações serão avaliados em termos da contextualização da 
ideia, estratégias de argumentação, coerência e coesão, embasamento teórico, con-
clusão e proposta de intervenção.

Na segunda parte da aula o professor apresentará a seguinte charge:

Figura 1 – Charge sobre a retirada do símbolo de transgênicos dos rótulos de embalagens

Fonte: adaptada de Fernandes (2016).

Essa charge faz menção a um projeto de lei que propõe retirar dos produtos 
alimentícios que fazem uso de organismos transgênicos ou geneticamente modi-
ficados um selo que indica aos consumidores a presença desses organismos. Em 
seguida, o professor fará perguntas para discussão e levantamento de conhecimen-
tos prévios dos estudantes: o que são alimentos transgênicos? Há riscos no uso de 
sementes transgênicas? Caso positivo, que riscos são esses? Depois disso pode ser 
aberto um debate sobre as possíveis consequências que esses riscos podem acar-
retar à saúde pública, à biodiversidade, ao meio ambiente etc. Em equipes, os estu-
dantes devem discutir a seguinte questão: por que há uma demanda pela retirada 
desse símbolo das embalagens? As equipes terão dez minutos para formular as suas 
respostas e socializá-las. Serão concedidos mais dez minutos para o debate e siste-
matização das respostas.

O professor apresentará a seguinte assertiva à turma: “um dos argumentos mais 
difundidos pelas empresas do agronegócio em defesa das sementes transgênicas 
era o de que, com elas, as novas lavouras demandariam menor uso de agrotóxicos”. 
(LONDRES, 2011, p. 69) Em seguida, fará o seguinte questionamento: os transgêni-
cos demandam mesmo um menor uso de agrotóxicos? Os estudantes discutirão essas 
questões e o professor apresentará o seguinte cartaz:
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Figura 2 – Cartaz da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida de 2011

Fonte: adaptada de Secretaria Operativa Nacional (2011).

Após uma discussão coletiva, o(a) professor explicará que esse cartaz foi produ-
zido em 2011 e perguntará aos estudantes se a situação mudou desde então. Caso a 
resposta seja positiva, perguntará quais foram os rumos das mudanças, se para uma 
redução ou aumento do consumo de agrotóxicos. Depois, os estudantes serão questio-
nados acerca do(s) possível(is) motivo(s) dessas mudanças.

Terminada a discussão, o vídeo “As marcas te manipulam”1 do canal do YouTube 
Nerdologia será apresentado à turma. Para finalizar a atividade, os estudantes serão 
questionados sobre qual é a relação entre o vídeo, o cartaz e a assertiva. Os estudantes 
devem debater e refletir se estão de acordo com a afirmação de que o uso de semen-
tes transgênicas tem reduzido o consumo do uso de agrotóxicos, qual a relação entre 
essa afirmação feita pelo setor e a forma como as marcas nos manipulam, e se o que 
as empresas ligadas ao agronegócio afirmaram é coerente com os dados apresentados 
no cartaz. Após uma breve discussão propõe-se que o professor solicite a seguinte 
pesquisa aos grupos: realizar um levantamento dos impactos dos transgênicos para a 
saúde humana e o meio ambiente.

Quarto encontro
Será iniciado pela apresentação dos resultados da pesquisa pelos grupos. Os grupos 
devem explicar: 1. Quais foram os trabalhos científicos que embasaram a pesquisa;  

1 O vídeo “As marcas te manipulam” está disponível na web, ver: https://www.youtube.com/watch?v=4YwPyZf-DDI.
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2. Quais foram os critérios utilizados para selecionar os documentos da literatura espe-
cializada para dar suporte à pesquisa; 3. Quais são os principais impactos do uso de 
transgênicos para a saúde humana; e 4. Quais os principais impactos do uso de trans-
gênicos para o meio ambiente.

As equipes devem apresentar as suas respostas e, ao final das apresentações, deve 
acontecer um debate acerca dos principais impactos evidenciados. Na segunda parte 
da aula propõe-se a apresentação da seguinte situação-problema à turma:

Em meados de 2020 uma nuvem de gafanhotos devastou plantações no Paraguai e migrou 
para a Argentina. Especialistas explicaram que a proliferação do gafanhoto da espécie 
Schistocerca cancellata deve estar relacionada às mudanças climáticas, ao avanço do des-
matamento para a ampliação das fronteiras agrícolas monoculturais e ao uso intensivo 
de agrotóxicos. Fatores como esses têm potencial para promover um desequilíbrio ecoló-
gico das relações presa-predador, causando uma redução dos predadores naturais dos 
gafanhotos, os quais se alimentam de material vegetal e conseguem destruir plantações 
inteiras em apenas algumas horas. Diante da proximidade da nuvem de gafanhotos às 
fronteiras do sul do Brasil e a sua ameaça à atividade agrícola, o Ministério da Agricul-
tura decretou emergência fitossanitária e através da Portaria de n° 208, de 29 de junho 
de 2020, permitiu a importação de agrotóxicos para conter o inseto. A lista de inseticidas 
autorizados pela portaria inclui o acefato, proibido na União Europeia e relacionado ao 
surgimento de doenças no sistema nervoso central, e a cipermetrina e o diflubenzuron, 
considerados tóxicos para abelhas. Essa medida de ‘combate’ ao gafanhoto parece ade-
quada, suficiente e sustentável para resolver o problema?

Após os estudantes apresentarem as suas respostas à questão apresentada, o(a) 
professor(a) solicitará à turma a leitura do seguinte texto, adaptado do texto “Rachel 
Carson, ciência e coragem”, publicado na revista Ciência Hoje n° 296/2012 (PEREIRA, 
2012):

O DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) foi sintetizado em 1874, na Alemanha, mas suas pro-
priedades inseticidas só foram descobertas em 1939 pelo químico suíço Paul Hermann Müller. 
(1899-1965) Após a Segunda Guerra Mundial, o DDT começou a ser usado no combate aos 
insetos que prejudicavam as culturas agrícolas, mas em pouco mais de uma década come-
çaram a ser noticiados episódios de contaminação da água e do solo e de morte de animais.

Em 1958, Rachel Carson, que já era uma escritora conhecida nos Estados Unidos, recebeu 
uma carta de uma amiga, a jornalista Olga Huckins (1900-1968), contando sobre pás-
saros mortos em seu quintal, devido a pulverizações aéreas de DDT. Essa foi a ‘gota 
d’água’ para a decisão de escrever Primavera silenciosa. Assim, ‘Primavera silenciosa’ é 
uma das obras mais importantes do século 20, uma vez que representou o primeiro alerta 
mundial sobre os efeitos nocivos do uso de agrotóxicos e questionou os rumos da relação 
entre o homem e a natureza.

A autora sabia que o tema era polêmico e que provocaria uma reação negativa dos 
fabricantes de agrotóxicos. Para precaver-se das acusações as quais estaria sujeita, 
Rachel pesquisou muito e formou uma rede com cientistas colaboradores. Em seu livro 
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denunciou efeitos negativos do uso do DDT em plantações, visto que as aplicações não 
matavam apenas as pragas (insetos, ervas daninhas, fungos etc.) às quais se dirigia, 
mas também muitas outras espécies, inclusive predadores naturais dessas pragas. 
Além disso, o DDT atingia solo, águas, fauna e flora e adentrava na cadeia alimentar, 
chegando aos humanos.

A autora constatou que os pesticidas ameaçavam as aves, seja causando a sua morte 
ou prejudicando a sua reprodução, já que o veneno agia nas células reprodutoras dessas 
espécies. Essa foi a inspiração para o título do livro, uma vez que ‘Primavera silenciosa’ 
representa uma estação sem pássaros.

‘Primavera silenciosa’ teve impacto instantâneo, ficou mais de dois anos nas listas dos 
livros mais vendidos e repercutiu mundialmente. Enquanto a população enviava cartas 
de apoio a Carson, os fabricantes de agrotóxicos se uniram para desacreditar a autora e 
seus colaboradores.

Desde então, o DDT foi banido de vários países, a começar por Hungria (1968), Noruega 
e Suécia (1970) e Alemanha e Estados Unidos (1972). A Convenção de Estocolmo sobre 
Poluentes Orgânicos Persistentes, assinada por cerca de 180 países, restringe o uso do 
composto a casos especiais de controle de vetores de doenças. No Brasil, a fabricação, 
importação, exportação, manutenção em estoque, comercialização e uso do DDT só 
foram proibidos em 2009.

Após a leitura do texto, os alunos serão questionados: 1. De acordo com a pro-
blemática apontada no texto, é esperado que a medida de “combate” ao gafanhoto 
adotada pelo Ministério da Agricultura seja suficiente e sustentável para resolver o 
problema? 2. Novos problemas ambientais podem ser gerados após a aplicação em 
larga escala de inseticidas para combater a nuvem de gafanhotos? Se sim, quais?;  
3. O tipo de intoxicação por agrotóxicos, na época em que Rachel Carson publicou 
Primavera silenciosa, era a intoxicação aguda – provocada por doses elevadas de pro-
dutos muito tóxicos cujos sintomas surgem rapidamente – ou crônica – que surge 
meses ou anos após exposição contínua de doses baixas ou moderadas de produtos 
tóxicos?; 4. Qual o tipo de intoxicação por agrotóxicos que parece ser predomi-
nante atualmente?

Ao final da aula, propõe-se uma reflexão em torno do mito do Minotauro. Esse mito 
passou de uma geração a outra na Grécia e tinha um simbolismo de ensinar que o desres-
peito aos deuses poderia acarretar consequências desastrosas. A seguir é apresentado o 
mito do Minotauro, adaptado do texto “Mito do Progresso”, de Pierre-Henri Gouyon, 
publicado no livro Transgênicos para quem? Agricultura, Ciência e Sociedade2 (ZANONI, 2011):

2 Esse texto foi adaptado do capítulo “Mito do Progresso”, publicado nas páginas 63 a 66 do livro Transgênicos 
para quem? Agricultura, Ciência e Sociedade e refere-se à tradução da parte “Le mythe du progrés” [O mito do 
progresso], da Conferência “La biologie, la diversité et la société” [A biologia, a diversidade e a sociedade], de 
de Pierre-Henri Gouyon.
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O Minotauro é uma figura mitológica criada na Grécia Antiga. Com cabeça e cauda de 
touro num corpo de homem. De acordo com o mito, a criatura habitava um labirinto na 
Ilha de Creta que era governada pelo rei Minos, que antes de se tornar rei de Creta, havia 
feito um pedido ao Deus Poseidon para se tornar o rei. Poseidon aceita o pedido, mas em 
troca pediu a Minos que ssacrificasse um lindo touro branco. Ao receber o animal, o rei 
ficou tão impressionado com sua beleza que resolveu sacrificar outro touro em seu lugar, 
esperando que o deus não percebesse. Poseidon, chateado com a atitude do rei, resolveu 
castigá-lo! Então, fez com que a esposa de Minos, Pasífae, se apaixonasse pelo “touro” 
acabando também por ficar grávida deste. Desta união nasceu o Minotauro.

Desesperado e com muito medo, Minos pediu a Dédalos que lhe construísse um labirinto 
gigante para prender a criatura, mas todos os anos eram enviados sete rapazes e sete 
moças de Atenas para serem devorados pelo Minotauro. É preciso, portanto, livrar-se 
dele. Após o terceiro ano de sacrifícios, o herói grego Teseu resolve apresentar-se volunta-
riamente para ir a Creta matar o Minotauro. Mas permanece a dúvida: como Teseu sairá 
do labirinto após ter cumprido sua missão?

Ariadne, a filha do rei Minos, apaixonada por Teseu, resolveu ajudá-lo. Orientada 
por Dédalos, entrega-lhe um novelo de lã para que Teseu pudesse marcar o caminho na 
entrada e não se perdesse no grandioso e perigoso labirinto. Tomando todo cuidado, 
Teseu escondeu-se entre as paredes do labirinto e atacou o monstro de surpresa. Usou 
uma espada mágica, com que Ariadne o presenteara, pondo fim aquela terrível criatura. 
Teseu sai do labirinto graças ao fio de Ariadne, mas, infelizmente, a esqueceu no caminho.

Minos, furioso, resolve castigar Dédalos, encarcerando-o no labirinto junto ao seu filho 
Ícaro. Para escapar, Dédalo fabrica asas e foge com o seu filho, mas este se aproxima 
muito do sol e morre, para o desespero de seu pai.

Após a leitura do mito do Minotauro, o(a) professor(a) pode começar uma refle-
xão acerca do problema inicial dessa mitologia e a solução encontrada para o pro-
blema. O objetivo dessa atividade é estimular os estudantes à reflexão de como uma 
necessidade ilegítima do rei Minos levou a uma solução técnica que causou um novo 
problema, e assim sucessivamente. Para alcançar esse objetivo, o professor pode pro-
por as seguintes questões norteadoras: 1. A invenção do labirinto como solução téc-
nica de Dédalos para aprisionar o Minotauro foi o suficiente para resolver o problema 
do rei Minos?; 2. Dédalo consegue resolver o problema de Ariadne de encontrar uma 
saída do labirinto para Teseu? A solução técnica encontrada foi satisfatória?; 3. Dédalo 
consegue resolver o problema de fugir do labirinto com o seu filho? A solução técnica 
encontrada foi satisfatória?

Após a apresentação dessas questões, os alunos devem discuti-las em equipes e as 
conclusões devem ser socializadas para toda a turma. Nesse momento, o(a) professor(a) 
explicara à turma que, mais adiante, as discussões sobre o mito do Minotauro serão reto-
madas e associadas ao tema agrotóxico. Em seguida, as seguintes questões norteadoras 
serão apresentadas aos estudantes: 1. De onde surgiram os agrotóxicos?; 2. Os agrotóxicos 
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foram “inventados” para solucionar qual(is) problema(s)? O(s) problema(s) foi(ram) 
solucionado(s)?; 3. Após todas as tentativas de solucionar o problema, ele foi resolvido?;  
4. As sementes transgênicas foram desenvolvidas para solucionar qual(is) problema(s)?; 
O(s) problema(s) foi(ram) solucionado(s)?; 5. Quais são os prejuízos atrelados aos proble-
mas causados?; 6. Os custos desses prejuízos estão sendo pagos por quem? Quem paga a 
conta desses prejuízos foi quem os causou?; 7. Quem causou esses prejuízos? Com o apoio 
de quem?; 8. A literatura científica aponta possíveis alternativas e soluções para contornar 
esses problemas?; 9. Há controvérsias científicas sobre essas soluções?

Essas questões serão debatidas em equipes, sendo as respostas obtidas socializa-
das para a turma, quando serão apresentados os argumentos que sustentam as respos-
tas. Os estudantes serão estimulados a estabelecer uma analogia entre a interpretação 
do mito do Minotauro e a questão dos agrotóxicos e das sementes transgênicas, atra-
vés da identificação do(s) problema(s) que levou(ram) à necessidade da produção de 
agrotóxicos e, posteriormente, sementes transgênicas; da reflexão da(s) causa(s) do(s) 
problema(s) apontados pelos estudantes; e da análise da eficiência e eficácia da(s) 
solução(ções) adotadas para resolvê-lo(s).

Como atividade extraclasse, os estudantes deverão realizar pesquisas para apri-
morar as respostas às questões norteadoras apresentadas anteriormente. As respostas 
dos grupos devem ser entregues ao professor na aula seguinte, sendo que as fontes de 
pesquisa devem ser devidamente citadas e referenciadas.

Quinto encontro
Será iniciado com apresentação das respostas que foram aprimoradas a partir de pes-
quisas realizadas. Com base nas respostas às questões da aula anterior, para a conso-
lidação da aprendizagem, os estudantes deverão elaborar em grupos um caso fictício 
sobre agrotóxicos e transgênicos, embasado na mitologia grega do Minotauro. Para 
tanto, as equipes deverão organizar os problemas e as soluções identificados na ativi-
dade realizada anteriormente, e então definir qual será o cenário, os personagens, o 
contexto e a narrativa para “contar uma estória”.

Caso necessário, para mediar o desenvolvimento desse texto, o professor pode 
apresentar aos alunos um problema e uma solução exemplificativos. E a partir do pro-
blema-exemplo pedir aos estudantes que imaginem como seria o cenário, quem seriam 
os personagens e como uma estória poderia ser inventada a partir desse contexto.  
A seguir são apresentados dois exemplos de problemas e suas respectivas soluções, 
como subsídio ao professor. Problema 1 – A instalação de grandes monoculturas aumen-
tou a disseminação de pragas agrícolas. Solução 1 – O uso dos agrotóxicos enquanto 
solução técnica para o controle de pragas; Problema 2 – A contaminação ambiental e ris-
cos à saúde humana e outros prejuízos decorrentes do uso de agrotóxicos. Solução 2 –  
O desenvolvimento de sementes transgênicas para, dentre outras promessas, reduzir 
o consumo de agrotóxicos.
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Ao final da aula, as equipes deverão realizar a apresentação dessas estórias para a 
turma, sendo que, ao término de cada apresentação, os alunos e professor(a) podem 
fazer comentários. As equipes deverão entregar ao(à) professor(a) a atividade da aula 
anterior e o texto elaborado em sala de aula.

Sexto encontro
Diante dos fatos controversos envolvendo agrotóxicos e transgênicos discutidos até 
este momento, o professor pode iniciar a aula promovendo uma discussão sobre a pro-
blemática envolvendo a tese da neutralidade científica e a mais recentemente difun-
dida ideia do negacionismo científico. Para tanto, o(a) professor(a) pode apresentar a 
seguinte situação: em entrevista concedida ao Jornal da Cultura em 11 de maio de 2020, 
intitulada “Os negacionistas da pandemia do Coronavírus”, o médico e diretor do Hos-
pital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Arnaldo Lichtenstein, fez a seguinte 
explicação sobre o negacionismo da covid-19: 

Não é um negacionismo da ciência isso, é uma linha de raciocínio muito dife-
rente e cruel. Sabe-se que quando 70% das pessoas pegarem a doença o vírus 
arrefece, não é preciso parar a economia, os idosos em sua maioria vão morrer, 
os doentes também, e vão ficar os jovens e atletas. Isso se chama eugenia, 
lembre-se de que o sistema político mundial usava isso.

Em seguida, o(a) professor(a) pode perguntar aos alunos se a ciência pode ser uti-
lizada tanto para fins benéficos quanto maléficos. Os estudantes responderão à ques-
tão e o(a) professor(a) pode complementar a pergunta questionando-os se descobertas 
científicas já foram utilizadas para o cometimento de crimes contra a humanidade ou 
se a ciência pode negligenciar doenças que acometem populações de baixo poder 
aquisitivo. Por fim, o(a) professor(a) pode questionar a turma se é possível afirmar que 
a ciência é neutra e, portanto, desprovida da influência de interesses econômicos e 
valores sociais, incluindo os valores espúrios.

Considerando que os resultados científicos e suas aplicações práticas nem sempre 
são benéficos e os avanços tecnológicos por si sós ainda não resolveram e não estão 
em vias de solucionar os principais problemas da humanidade, após a discussão inicial, 
o(a) professor(a) pode esclarecer à turma a necessidade de se questionar a neutralidade 
dos resultados científicos e seus produtos, mas também de valorizar a sua importância. 
Nesse sentido, o(a) professor(a) pode lançar a seguinte pergunta: a ciência é parte do 
problema, mas ela também é parte da solução? Com base nessa questão será realizado 
um debate sobre os perigos e as possíveis consequências do negacionismo científico e 
o importante papel da ciência na busca de soluções para os mais variados problemas. 
Para associar as discussões conduzidas até aqui à temática desta proposta de ensino, 
os alunos deverão responder às seguintes perguntas apresentando argumentos para 
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a defesa da sua tese: 1. Agrotóxicos e transgênicos têm sido alvo de debates e con-
trovérsias? Quais?; 2. As pesquisas que levaram à obtenção desses produtos envolve-
ram custos elevados?; 3. Esses produtos têm demonstrado ter função social positiva?; 
4. Há consequências negativas do uso desses produtos para a saúde humana e o meio 
ambiente?; 5. Há problemas éticos envolvendo a utilização desses produtos?

As equipes apresentarão as suas respostas e será aberto um espaço para discussão 
sobre se os resultados de pesquisas científicas e seus produtos são neutros, inquestio-
náveis, livres de controvérsias ou interesses.

Na segunda parte da aula haverá um aprofundamento da desmitificação da neutra-
lidade da ciência a partir da análise do caso concreto da Chapada do Apodi, no Ceará. 
O professor deve apresentar à turma um breve histórico do que ocorreu na Chapada 
do Apodi, como mostra o trecho seguinte:3

O monocultivo da banana na Chapada do Apodi, assim como em outras regiões, 
enfrentou o problema da sigatoka amarela, doença endêmica causada pelo fungo Mycos-
phaerella musicola, Leach, que, ao infectar as folhas, provocava sua morte prematura, 
ocasionando a diminuição do fruto e perdas de até 50% na produção. O controle da 
doença tem sido feito através da aplicação de fungicidas, sendo a pulverização aérea con-
siderada pelos empresários o método mais vantajoso de combate ao fungo. Nos 2.950 hec-
tares destinados ao cultivo da banana, tem-se, aproximadamente, o lançamento de 73.750 
litros de calda tóxica a cada pulverização. Como eram realizadas no mínimo seis pulve-
rizações durante a quadra chuvosa, estima-se um lançamento anual de 442.500 litros de 
calda tóxica no meio ambiente (MARINHO et al., 2011).

O lançamento dos agrotóxicos por via aérea atinge comunidades fora das áreas de plan-
tação e é responsável pelas frequentes queixas relacionadas aos incômodos de saúde 
logo após a aplicação, mesmo quando são seguidas as regras da aviação para esse fim.  
Os principais sintomas percebidos são ‘característicos da exposição a venenos, princi-
palmente cefaleias, vômitos, náuseas e alergias, além de relatos sobre a morte de animais 
sempre que a ‘chuva de venenos’ acontece’. (MARINHO et al., 2011) Há indícios de que 
a contaminação ambiental seja uma estratégia de expropriação das terras adotada pelo 
agronegócio como forma de expulsar os camponeses de suas terras. Foi o caso da comu-
nidade do Km 69, apresentado por Lima [e demais autores] (2011). De acordo com os 
autores, essa comunidade quase foi destruída em decorrência da pulverização de enxofre 
na direção das comunidades. Grande parte das famílias foi obrigada a vender suas terras 

3 Este texto foi elaborado a partir de informações publicadas na tese de doutorado de Alice Pequeno Marinho, 
intitulada Contextos e contornos da modernização agrícola em municípios do Baixo Jaguaribe-CE: o espelho do (des)
envolvimento e seus reflexos na saúde, trabalho e ambiente e do texto “Dimensão socioambiental em área de agro-
negócio: a complexa teia de riscos, incertezas e vulnerabilidades”, de autoria de Alice Pequeno Marinho e cola-
boradores, publicado em Agrotóxicos, trabalho e saúde (2011).
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por um preço irrisório, ou mesmo a abandoná-las devido aos frequentes problemas de 
saúde ocasionados pelo contato com essa substância tóxica. (MARINHO, 2010)

A partir do caso da Chapada do Apodi, propõe-se que o(a) professor(a) apresente 
à turma as assertivas listadas a seguir e solicite que os alunos pesquisem e analisem se 
estas assertivas se referem aos mitos ou se são afirmações verdadeiras.

• Assertiva 1: não existia vida na Chapada do Apodi antes do agronegócio 
chegar;

• Assertiva 2: o agronegócio é moderno e traz o progresso para nós, pois 
gera emprego e renda, produz alimentos para acabar com a fome no Brasil 
e potencializa a riqueza do país;

• Assertiva 3: é possível usar venenos com toda segurança. Os pequenos 
agricultores é que são o problema! Nem usam os equipamentos de prote-
ção. O efeito do veneno é só no dia em que se pulveriza;

• Assertiva 4: o agronegócio preocupa-se com o meio ambiente;
• Assertiva 5: o agronegócio promove o desenvolvimento local;
• Assertiva 6: não há problemas com o uso de agrotóxicos, porque “as auto-

ridades estão cuidando da gente”;
• Assertiva 7: não existe outra forma de produzir que não seja a do 

agronegócio.

Em seguida, os estudantes farão as apresentações das análises e das justificativas. 
Na análise, a equipe deve refletir sobre o processo vivido pelas populações locais da 
Chapada do Apodi e a alteração da sua historicidade. Por fim, o(a) professor(a) pode 
explicar à turma que essas assertivas, de acordo com Rigotto e demais autores (2012), 
correspondem a mitos difundidos pelo setor do agronegócio, e, portanto, não estão 
livres de controvérsias ou interesses. A análise da equipe deve ser registrada em um ou 
dois parágrafos – mínimo cinco linhas e máximo dez linhas.

Na terceira parte da aula os estudantes serão questionados se há diferenças entre o 
uso de agrotóxicos no Brasil e outros países. O objetivo desta atividade é promover um 
conhecimento sobre as diferenças no consumo de agrotóxicos entre o Brasil e países 
desenvolvidos, e uma reflexão acerca dos motivos pelos quais essas diferenças exis-
tem. Depois que os estudantes apresentarem as suas respostas, o(a) professor(a) pode 
propor a realização de uma pesquisa extraclasse na qual os estudantes realizarão uma 
análise comparativa do indicador de desenvolvimento humano de países desenvolvi-
dos com o Brasil. A atividade também abrangerá uma pesquisa que permita uma aná-
lise da situação atual da liberação de agrotóxicos nesses países selecionados e no Brasil.

A pesquisa requisitada nesta atividade será baseada apenas no levantamento do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), um índice que serve de comparação entre 
os países, com o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade 
de vida oferecida à população. A partir desse indicador, as equipes deverão selecionar 
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três países desenvolvidos e ao menos quatro princípios ativos (agrotóxicos) permitidos 
nesses países, e fazer uma análise comparativa dos resultados do IDH entre esses paí-
ses e o Brasil, assim como dos limites máximos aceitáveis desses agrotóxicos em cada 
um desses países com os valores máximos permitidos no Brasil.

As equipes deverão elaborar um texto interpretativo desses resultados, compa-
rando a situação desses países em relação ao Brasil e buscando interpretar e argu-
mentar os motivos pelos quais as divergências ocorrem, considerando na análise as 
informações sobre as pressões sociais exercidas nos países selecionados, acerca dessa 
temática, na tentativa de esclarecer os motivos pelos quais alguns países são mais flexí-
veis na liberação de agrotóxicos que outros.

As fontes de coleta dos dados devem ser informadas e os argumentos e interpre-
tações apresentadas devem ser baseadas na pesquisa realizada em literatura especia-
lizada, que deve ser citada e referenciada de acordo com as normas da ABNT (2002a, 
2002b). Essa atividade deve ser apresentada pelo professor ao final da quinta aula 
quando os alunos deverão sanar dúvidas e dividir atribuições nas equipes. No encon-
tro seguinte, os alunos deverão apresentar os trabalhos à turma.

Sétimo encontro
Terá início com as apresentações dos trabalhos iniciados na aula anterior e com a 
entrega dos textos solicitados pelo professor. Após a socialização dos trabalhos, 
haverá um momento de discussão e sistematização dos resultados. Depois disso, o 
professor explicará aos estudantes que neste encontro cada equipe discutirá um tema 
abordado em uma estrofe da música “Reis do Agronegócio” do cantor e compositor 
Chico César. Para dar início a essa etapa da aula, o professor apresentará a música à 
turma, por escrito, em áudio ou de ambas as formas. Depois disso, algumas estrofes 
servirão de ponto de partida para que os estudantes, em grupos, analisem, reflitam e 
discutam sobre duas questões relacionadas a determinado assunto que o compositor 
abordou na estrofe, e formulem uma opinião inicial do grupo.

Estrofe para análise da Equipe 1:

Vocês se elegem e legislam, feito cínicos

Em causa própria ou de empresa coligada:

O frigo, a multi de transgene e agentes químicos

Que bancam cada deputado da bancada

Té comunista cai no lobby antiecológico

Do ruralista cujo clã é um grande clube

Inclui até quem é racista e homofóbico

Vocês abafam, mas tá tudo no youtube
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Questões para reflexão e resposta da Equipe 1:
• Quando o compositor menciona a existência de um lobby do agronegócio, 

a que isso se refere?
• Como esse lobby atua?

Estrofe para análise da Equipe 2:

Vocês que enxotam o que luta por justiça

Vocês que oprimem quem produz e quem preserva

Vocês que pilham, assediam e cobiçam

A terra indígena, o quilombo e a reserva

Vocês que podam e que fodem e que ferram

Quem represente pela frente uma barreira

Seja o posseiro, o seringueiro ou o sem-terra

O extrativista, o ambientalista ou a freira

Questões para reflexão e resposta da Equipe 2:
• Como o agronegócio exerce influência na questão da demarcação das ter-

ras indígenas?
• Qual é a posição do Brasil no ranking de assassinatos de ambientalistas?

Estrofe para análise da Equipe 3:

Eu vejo a liberdade dada aos que se põem

Além da lei, na lista do trabalho escravo

E a anistia concedida aos que destroem

O verde, a vida, sem morrer com um centavo

Com dor eu vejo cenas de horror tão fortes

Tal como eu vejo com amor a fonte linda

E além do monte o pôr-do-sol porque por sorte

Vocês não destruíram o horizonte... Ainda

Questões para reflexão e resposta da Equipe 3:
• Qual é a relação do trabalho escravo no Brasil com o agronegócio?
• No que consiste a anistia concedida aos produtores rurais?
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Estrofe para análise da Equipe 4:

Seu avião derrama a chuva de veneno

Na plantação e causa a náusea violenta

E a intoxicação ‘né’ adultos e pequenos

Na mãe que contamina o filho que amamenta

Provoca aborto e suicídio o inseticida

Mas na mansão o fato não sensibiliza

Vocês já não tão nem aí co’aquelas vidas

Vejam como é que o ogrobiz desumaniza.

Questões para reflexão e resposta da Equipe 4:
• Quais são as principais regras de segurança previstas na regulamentação 

da pulverização aérea de agrotóxicos no Brasil?
• No que consiste a deriva técnica e quais são os seus riscos à saúde humana 

e ambiental?

Estrofe para análise da Equipe 5:

Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão

Mortos pelo grão-negócio de vocês

Pelos milhares dessas vítimas de câncer

De fome e sede, e fogo e bala, e AVCs

Saibam vocês que ganham ‘cum’ negócio desse

Muitos milhões, enquanto perdem sua alma

Que eu me alegraria se afinal morresse

Esse sistema que nos causa tanto trauma.

Questões para reflexão e resposta da Equipe 5:
• Há evidências da relação entre o consumo de agrotóxicos e a incidência de 

câncer na população?
• Quais são os principais entraves às pesquisas científicas que investigam 

essa relação?

Após uma análise inicial das estrofes nas equipes, os estudantes deverão discutir sobre 
as questões propostas e registrar as suas opiniões sobre o assunto. O(a) professor(a) 
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poderá mediar o processo de construção das respostas nos grupos. Ao responderem 
as questões, os estudantes devem associar as suas respostas ao que está sendo tra-
tado na estrofe, na tentativa de interpretar o que o compositor apresentou na música.  
A cada apresentação, o professor mediará a discussão, questionando os demais alunos 
acerca da sua concordância com as respostas apresentadas e solicitando contribuições 
adicionais. Nesse momento, o professor também poderá contribuir com a discussão, 
sinalizando aspectos a serem aprofundados.

No segundo momento, havendo disponibilidade de internet para que os alunos 
possam pesquisar sobre o assunto através dos seus dispositivos móveis, a consulta será 
permitida. Caso contrário, a pesquisa será solicitada como atividade extraclasse, a fim 
de que os estudantes compreendam melhor o assunto e aprimorem as suas respostas 
às questões, tornando-as mais robusta. As respostas das equipes devem ser entregues 
por escrito no encontro seguinte.

Oitavo encontro
Será iniciado pelas reapresentações das respostas às questões formuladas no encontro 
anterior, após a realização de melhorias, mediante pesquisa realizada extraclasse.  
Na ocasião, os estudantes devem esclarecer quais foram os principais achados, resul-
tantes da investigação, ressaltando os pontos de convergência com as respostas apre-
sentadas no encontro anterior e aqueles que divergem do raciocínio inicial, embasado 
somente nos seus conhecimentos prévios. Essa atividade terá a duração de 30 minutos.

Na segunda parte da aula o professor apresentará os seguintes temas às equipes: legis-
lação e normatização referentes ao registro de agrotóxicos, receituário agronômico, fra-
cionamento de agrotóxicos, devolução de embalagens vazias, propaganda de agrotóxicos 
e pulverização aérea. Cada equipe ficará responsável pela pesquisa e estudo do regra-
mento de um desses tópicos e da preparação de uma apresentação desses assuntos:

Equipe 1 – Tema: condições em que a legislação proíbe o registro de agro-
tóxicos – A equipe deve preparar uma apresentação para informar à turma as 
condições em que a legislação proíbe o registro de agrotóxicos.

Equipe 2 – Tema: fracionamento de agrotóxicos – A equipe deve preparar 
uma apresentação demonstrando como ocorre o fracionamento de agrotó-
xicos. Deve explicar em que condições o fracionamento é permitido, quais são 
os riscos dessa prática e como uma denúncia pode ser feita.

Equipe 3 – Tema: receituário agronômico – A equipe deve preparar uma 
apresentação informando o que é o receituário agronômico, quais são os pro-
fissionais habilitados a emiti-lo, o que deve estar contido na receita, as situa-
ções em que o receituário é emitido de forma irregular, os riscos dessa prática 
aos agricultores e consumidores, informar o que é o período de carência e 
como denunciar as irregularidades.
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Equipe 4 – Tema: devolução de embalagens vazias – A equipe pode preparar 
uma apresentação explicando o que é a tríplice lavagem de embalagens de agro-
tóxicos, quais são as obrigações do usuário, do comerciante e do fabricante, o 
que pode ser feito com as embalagens vazias, o que é o Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias (InpEV) e como funciona o programa de 
recolhimento de embalagens de agrotóxicos.

Equipe 5 – Tema: propaganda de agrotóxicos – A equipe deve preparar uma 
apresentação para explicar como a propaganda de agrotóxicos pode ser veicu-
lada de acordo com a legislação e quais tipos de propagandas desses produtos 
são proibidas no Brasil. Embora a propaganda comercial de agrotóxicos não 
seja livre – devido aos perigos que essas substâncias representam –, de acordo 
com a Lei n° 9.294/96 e Decreto n° 2.018/96, as propagandas são permitidas se 
direcionadas apenas aos agricultores e pecuaristas.

Equipe 6 – Tema: pulverização aérea – A equipe pode preparar uma apresen-
tação para explicar como funciona a regulamentação nacional para a pulveri-
zação aérea de agrotóxicos.

Após a distribuição dos temas entre as equipes, estas devem reunir-se para pla-
nejar a busca das leis, regulamentações e demais fontes de pesquisa para o preparo 
das apresentações. As equipes terão até o final deste encontro para pesquisar sobre o 
assunto, anotar as informações mais relevantes e definir o formato das apresentações, 
que deverão ser feitas no encontro seguinte. As apresentações podem consistir na pro-
dução de um rap, uma paródia, um cordel, ou ainda uma encenação representando um 
caso fictício ou um caso concreto etc.

Nono encontro
Será iniciado com as apresentações das equipes. Ao final de cada apresentação o(a) 
professor(a) poderá fazer questionamentos à turma acerca das questões mais rele-
vantes sobre os temas, a fim de aferir se as apresentações foram elucidativas ao ponto 
de informar os aspectos mais relevantes da legislação e regulamentação concernente 
aos temas trabalhados.

Décimo encontro
Nesse encontro o(a) professor(a) fará a leitura para a turma da seguinte situação:

O milho transgênico carrega toxinas inseticidas e é tolerante aos herbicidas glifosato e 
2,4-D. A produção desse milho foi liberada com base em experimentos realizados em can-
teiros e em reações manifestadas por ratos alimentados com esses grãos por até noventa 
dias. Depois disso, o milho transgênico passou a ser cultivado em milhões de hectares.  
O herbicida 2,4-D tem como contaminante a dioxina, substância altamente tóxica, 
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cancerígena e desreguladora endócrina, que causa danos ao sistema reprodutivo. No 
Brasil, não há laboratórios públicos aptos a realizar testes com contaminantes como esse, 
sendo as análises conduzidas pela própria indústria que produz os agrotóxicos.

Após a leitura, o(a) professor(a) iniciará uma discussão acerca do assunto tra-
tado no texto e apresentará, individualmente, as seguintes questões para discussão:  
1. Qual é a função da realização de experimentos com animais em laboratórios, antes de 
autorizar o registro e a comercialização de agrotóxicos?; 2. Experimentos conduzidos 
com animais de laboratório são capazes de reproduzir todas as variáveis envolvendo a 
exposição de seres humanos a esses produtos?; 3. No meio ambiente os ingredientes ativos 
de um agrotóxico podem interagir com outras substâncias químicas? Caso positivo, quais 
efeitos podem decorrer dessa interação? Isso é testado nos experimentos com cobaias?

Em seguida, os estudantes devem refletir sobre essas questões, discutir em grupo 
possíveis respostas com base em seus conhecimentos prévios, e registrá-las. Depois, 
os estudantes devem pesquisar quais procedimentos são requeridos para a autorização 
do registro e comercialização de agrotóxicos e para a liberação de sementes transgê-
nicas. Com embasamento nesses estudos, as respostas para essas questões devem ser 
reformuladas. Ao final do encontro as respostas devem ser apresentadas à turma. Os 
estudantes devem explicar como eles achavam que esses processos ocorriam e expli-
car como de fato ocorrem, esclarecendo quais foram as fontes de pesquisa utilizadas.

Décimo primeiro encontro
Nesse encontro será tratada a legislação que rege o conteúdo a ser descrito em rótulos 
e bulas de agrotóxicos, com destaque para:

A Lei n°7.802, de 11 de julho de 1989 (BRASIL, 1989), que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, 
a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e 
a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

O Decreto n°4.074 de 4, de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002), que regulamenta a Lei 
n°7.802, de 11 de julho de 1989, e dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 
a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propa-
ganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotó-
xicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

A aula será iniciada pela análise de pictogramas que constam de bulas de agrotó-
xicos, conforme determina a legislação. Os pictogramas são uma composição gráfica 
que pode incluir um símbolo e outros elementos, tais como uma borda, um padrão 
de fundo ou uma cor, destinados a transmitir informações específica. No caso de 
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agrotóxicos, os pictogramas tratam da classificação e comunicação de perigos físicos 
à saúde e/ou ao meio ambiente e das medidas adequadas de prevenção à intoxicação 
ou de minimização do risco.

Em equipes, os alunos devem analisar os pictogramas de um a oito, apresentados a 
seguir, e tentar deduzir qual é a informação que está sendo passada por cada um deles. 
Essa atividade deve ser feita somente com base na interpretação das imagens, sem a 
realização de pesquisa.

Após essa análise, os estudantes deverão socializar as suas percepções acerca das 
mensagens que são veiculadas pelos pictogramas. Será dada uma atenção maior às ima-
gens que apresentarem maiores disparidades quanto às interpretações pelas equipes. 
Em seguida, o(a) professor(a) questionará à turma quais são os pictogramas voltados 
ao armazenamento, manuseio e aplicação de agrotóxicos e quais são os de orientações 
gerais de proteção individual. Esses tipos de pictogramas podem ser anotados no qua-
dro e os alunos deverão indicar a numeração para cada categoria. Essa atividade pro-
moverá uma análise inicial dos pictogramas, que será retomada mais à frente.

Figura 3 – Pictogramas comumente presentes em bulas de agrotóxicos

1 2 3 
4 

5 6 7 
8 

9 10 11 12 

 
Fonte: montagem feita pela própria autora a partir de pictogramas encontrados em diferentes bulas de agrotóxicos.4

4 Ver: https://maissoja.com.br/entenda-o-rotulo-do-defensivo-agricola/.
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De acordo com a legislação, deve constar na parte inferior do rótulo do agrotó-
xico uma faixa colorida nitidamente separada do restante do rótulo. A cor da faixa 
deverá corresponder à classificação toxicológica do produto formulado conforme 
disposto no item 1.6 do anexo VIII do Decreto n° 4.074/2002. No Brasil, a classifi-
cação dos agrotóxicos é realizada em função da toxicidade aguda e deve ser deter-
minada e identificada com os respectivos nomes das categorias e cores nas faixas do 
rótulo dos produtos em quatro classes: 1. Classe I (Produto Extremamente Tóxico) 
faixa vermelha; 2. Classe II (Produto Altamente Tóxico) faixa amarela; 3. Classe III 
(Produto Moderadamente Tóxico) faixa azul; e 4. Classe IV (Produto Pouco Tóxico) 
faixa verde.

O(a) professor(a) levará para a sala de aula quatro bulas de agrotóxicos, sendo 
cada bula pertencente a uma classe toxicológica distinta. Cada equipe deverá receber 
uma bula para análise. Os estudantes de cada equipe deverão observar os pictogra-
mas específicos ao longo desta faixa colorida, que tratam das medidas de prevenção à 
intoxicação adequadas ou de minimização do risco de intoxicação, recomendados pela 
FAO, e conforme item 1.9 do anexo VIII do Decreto n° 4.074/2002.

As primeiras informações que os alunos devem verificar é qual é a classificação 
toxicológica do agrotóxico em questão e a cor da faixa. Em seguida, devem analisar 
os pictogramas à esquerda da imagem de uma “caveira”, acompanhada da informação 
“cuidado veneno”. O(a) professor(a) deve explicar que esses são os pictogramas repre-
sentativos de precauções durante a preparação da calda ou durante o manuseio e deve 
solicitar aos alunos a indicação de qual(is) é(são) o(s) pictograma(s) de armazenagem e 
qual(is) é(são) o(s) EPI para manuseio. Logo depois, deverão explicar os pictogramas e 
a ordem em que os EPI devem ser vestidos.

De maneira similar, deverão analisar os pictogramas da direita. O professor deve 
explicar que esses são os pictogramas de precauções durante a aplicação do produto e 
solicitar aos alunos que sinalizem quais pictogramas orientam o uso de EPI para apli-
cação do agrotóxico e quais representam as recomendações de banho após aplicação. 
Logo depois, deverão explicar os pictogramas e a ordem de vestimenta. Os alunos 
terão 15 minutos para realizar essa atividade, e os representante(s) de todas as equipes 
devem socializar os resultados com a turma.

O professor deve solicitar aos estudantes a leitura de algumas frases de advertên-
cia para a tomada de precauções gerais que constam em bulas de agrotóxicos, como 
a seguir: “Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e a aplicação do pro-
duto”; “Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, 
animais e pessoas”; “Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de pro-
teção individual (EPI) recomendados”; “Não aplique próximo de escolas, residências 
e outros locais de permanência de pessoas e de áreas de criação de animais. Siga as 
orientações técnicas específicas de um profissional habilitado”; “Caso ocorra contato 
acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socor-
ros e procure rapidamente um serviço médico de emergência”; “Mantenha o produto 
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adequadamente fechado, em sua embalagem original, em local trancado, longe do 
alcance de crianças e de animais”. Depois da leitura, o professor pode apresentar à 
turma a seguinte charge:

Figura 4 – Charge para reflexão sobre o uso de agrotóxicos

Fonte: adaptada de Suporte Geográfico (2018).

Após a observação da charge e a leitura das frases, o(a) professor(a) pode fazer os 
seguintes questionamentos: 1. Se forem atendidos todos os pressupostos recomenda-
dos nas frases apresentadas anteriormente, em sua opinião, haverá ou não riscos de 
exposição ao agrotóxico para quem realiza o preparo da calda?; 2. E para quem aplica o 
produto?; 3. E para o consumidor final?; 4. E para o meio ambiente?

Em seguida, o(a) professor(a) pode fazer o seguinte questionamento sobre o con-
ceito de Limite Máximo de Resíduo (LMR), que é o parâmetro agronômico estabe-
lecido pela Anvisa que corresponde à quantidade máxima de resíduos de agrotóxico 
legalmente aceito no alimento em decorrência da aplicação em uma cultura agrícola e 
expresso em miligramas do agrotóxico por quilo do alimento (mg/kg): qual é o limiar 
toxicológico para determinar se o risco é ou não aceitável? A ideia é fazer com que 
os alunos reflitam se esse limite visa a medição de boas práticas no campo ou a saúde 
humana e ambiental.

Os alunos também devem refletir sobre como são estabelecidos os limites máxi-
mos de agrotóxicos em alimentos. A avaliação toxicológica é o procedimento reali-
zado pela Anvisa para avaliação do risco para a saúde humana decorrente da exposição 
à substância em análise. É uma das etapas obrigatórias no processo de registro de 
agrotóxicos. O limiar toxicológico de aceitação do risco é a concentração abaixo 
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da qual essa substância não causa efeitos adversos. A ideia é fazer com que os alu-
nos reflitam, pesquisem, debatam e compreendam o conceito de limiar toxicológico,  
questionando-os(as): se o LMR de agrotóxico em alimentos e o limiar toxicológico 
estiverem em conformidade com a legislação, é possível assegurar que existe dose 
segura e uso seguro para agrotóxicos?

Os estudantes devem pesquisar informações divergentes sobre o assunto, anali-
sando a fonte dessas informações quanto à existência de possíveis conflitos de inte-
resse. Caso tenham dúvidas, podem pesquisar o que são conflitos de interesse e como 
estes podem ser identificados. Ao final das exposições dos estudantes, o(a) professor(a) 
pode levantar uma discussão acerca das extrapolações dos resultados de experimen-
tos realizados em condições laboratoriais com cobaias, os quais não analisam conjun-
tamente os efeitos do produto em todas as vias de exposições possíveis ao ser humano 
– dérmica, inalatória, reprodutiva etc. – e também não consideram a interação desses 
pesticidas com outros produtos presentes no ambiente – que podem causar efeitos adi-
tivos, sinérgicos, antagônicos. Assim, se as discussões em sala de aula não considera-
rem essas questões, o(a) professor(a) pode provocá-las. As respostas a essas questões 
devem ser socializadas pelas equipes e o professor deve sistematizar as exposições 
realizando o encerramento desta sequência didática.

Avaliação da aprendizagem

Propõe-se aos(às) professores(as) que a avaliação da aprendizagem seja realizada 
de forma processual, com base na análise dos produtos de cada atividade entregue 
ou apresentada. Também é recomendado que os critérios de avaliação de cada ati-
vidade sejam apresentados aos alunos, bem como as respostas às atividades sejam 
analisadas coletivamente, de maneira que os estudantes possam compreender quais 
foram os pontos fracos dos produtos apresentados e melhorá-los a cada nova ativi-
dade realizada.

Caso os(as) professores(as) considerem necessário e/ou apropriado, pode ser con-
cedida uma segunda oportunidade para a melhoria de determinado produto que não 
tiver sido bem elaborado, seja pela dificuldade de compreensão ou de articulação dos 
integrantes da equipe, ou pela deficiência de embasamento técnico-científico para 
subsidiar as argumentações, ou por quaisquer motivos que venham a ser considerados 
como pertinentes e plausíveis para justificar a concessão de uma segunda oportuni-
dade para a entrega e/ou apresentação do produto.

Considerações finais

Espera-se que este capítulo contribua para viabilizar a atuação interdisciplinar, sobre-
tudo entre professores que coadunam com o desejo de trabalhar de forma integrada 
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em uma experiência de prática educativa, que seja relevante e significativa para os 
alunos e contextualizada com a realidade que os cercam. Esse material poderá ser apli-
cado também por professores(as) que ingressaram no ensino técnico profissionali-
zante para ministrar disciplinas da área ambiental ou das ciências agrárias.

Diante disto, acredito que o compartilhamento de uma proposta de ensino elabo-
rada a partir de uma metodologia ativa de produção do conhecimento é uma inicia-
tiva que tem função social relevante, no sentido de contribuir no apoio a docentes e 
na preparação de estudantes para lidar com questões controversas de maneira infor-
mada, tolerante e moral, através do reconhecimento autodirigido das contradições e 
insuficiências que permeiam a temática, alcançando as conclusões que a investigação 
autônoma, a construção de uma perspectiva crítica pessoal e o seu próprio desenvol-
vimento cognitivo permitam.

Dessa forma, os estudantes estarão aptos a fundamentar opiniões e a mobilizar 
conteúdos no sentido de desenvolver competências e habilidades para analisar os 
impactos dos agrotóxicos ao meio ambiente e à saúde humana, bem como desenvolver 
senso crítico no que concerne às questões sociais, morais e éticas relativas a essa temá-
tica tão contemporânea. Encoraja-se que as discussões em sala de aula sejam, tanto 
quanto possíveis, relacionadas às situações particulares da comunidade do entorno.
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Sequência didática para o ensino de 
avaliação de impactos ambientais 

Introdução

Educação, segundo a Constituição Federal (CF) de 1988 (art. 225) (BRASIL, 1988), é 
um direito que deve ser garantido a todos, sendo um dever do Estado e da família, 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Amparada na CF, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n° 9.394/96, no seu título II, art. 2°, 
acentua como princípios e fins da educação nacional observar que esta deve ser inspi-
rada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, ter por finali-
dade o pleno desenvolvimento do educando, além do seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O ensino médio apresenta-se nesse contexto como formação limiar de integração 
entre mundo do trabalho, a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos, 
o desenvolvimento para autonomia intelectual e o pensamento crítico. (BRASIL, 1996)  
A partir de um universo de possibilidades, que corresponde à etapa final da educação 
básica, encontra-se articulada a ideia do trabalho como princípio educativo, inserindo-se 
principalmente no ensino complementar da educação profissional técnica de nível médio.

A educação profissional ainda busca por consolidação formativa. Inúmeros são os 
impasses advindos das mudanças promovidas pela reforma do ensino médio no artigo 36  
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da LDB que trata da organização curricular (ARAUJO, 2019), instrumentalizada a par-
tir de cinco diferentes itinerários formativos, sendo o quinto ponto, formação técnica 
e profissional, apresentando latente necessidade de aprofundamento de pesquisas e 
ressignificação das práticas.

Apesar desses contrassensos, segundo o último censo do Escolar de 2018, o ensino 
profissional apresentou um aumento de 3,9% de matrículas em relação ao ano de 2017, 
sendo as modalidades que mais cresceram foram a concomitante, com 8%, e a inte-
grada ao ensino médio, 5,5%. (INEP, 2018)

A educação profissional deve ser fundamentada no processo de transformação cons-
ciente, onde a natureza assume significados práticos para a humanidade através de resul-
tados da atividade da vida, mas também produção do meio de vida. (FOSTER, 2005) Dessa 
forma, é estabelecida na sociedade a ideia de governança ambiental, em que todos os ato-
res envolvidos – governo, empresas, sociedade civil – direta e indiretamente na trans-
formação do meio participam ativamente na construção de parâmetros para as políticas 
relacionadas aos impactos ambientais em função da coletividade e da sustentabilidade.

Assim, os alunos de cursos técnicos poderão gerir ações de convivência com meio 
ambiente a partir de uma visão consciente. Portanto, os processos educativos que se 
deve impulsionar aos estudantes terão sentido à medida que ajudem a conservar, pro-
mover e fomentar a vida. (GUTIÉRREZ; PRADO, 2013)

Nessa perspectiva, encontra-se instituída como parte do processo educativo, bem 
como componente essencial e permanente, a Política Nacional de Educação Ambiental 
(Pnea), Lei n° 9.795/99. No seu art. 1º define que essa educação deverá ser pautada nos 
processos em que o indivíduo e a coletividade construam valores sociais, conhecimen-
tos, habilidades, atitudes e competências voltadas para conservar o meio ambiente, 
tê-lo como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sus-
tentabilidade. Acentuando no art. 8º, § 3°- III, “o desenvolvimento de instrumentos e 
metodologias, visando à participação dos interessados na formulação e execução de 
pesquisas relacionadas à problemática ambiental”. (BRASIL, 1999, p. 1)

O processo dessa formação ocorre pelo produto das relações sociais e de pro-
dução e a escola surge como um espaço institucionalizado (MOURA; LIMA FILHO; 
SILVA, 2015) onde se deverão ofertar as transversalidades curriculares.

[...] temas concretos da vida que espontaneamente aparecem quando se fala sobre 
ela, sobre seus caminhos, remetem a questões que sempre são as das relações do 
homem: com o seu meio ambiente, a natureza, através do seu trabalho; com a 
ordem social da produção de bens sobre a natureza, com as pessoas e grupos de 
pessoas dentro e fora dos limites das comunidades, da vizinhança, do município, 
da região; com os valores, símbolos, ideias. (BRANDÃO, 1985, p. 37-38)

Preconiza, nesse contexto, a importância à reflexão do estudante, em todas as 
esferas da vida, do real significado de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Um indicativo crítico a essa reflexão se encontra na Constituição de 1988, no capítulo 
VI, art. 225, quando esta coloca expressa a imposição ao poder público e à coletividade 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, demostrando uma sin-
gular necessidade de preservação e estudos contínuos.

A “Carta de Belgrado”, documento considerado até o momento como um marco 
conceitual no tratamento das questões ambientais, aprovada no Seminário Interna-
cional sobre Educação Ambiental em 1975, estabelece que a meta básica da educação 
ambiental seja aprimorar as relações ecológicas, e isso inclui o ser humano consigo 
mesmo e com a natureza. (UNESCO, 1975)

No entanto, para isso constituir-se efetivamente no ensino e na aprendizagem, é 
preciso aprofundamento de estudos que façam uma correlação de conhecimentos pré-
vios dos alunos a uma sistematização de ensino com conteúdo inovador, que proble-
matize os impactos da atividade humana sobre o meio, com vistas a propor alternativas 
que respeitem e promovam uma consciência integradora e mobilizadora, partindo do 
individual para o coletivo, transformando os recursos internos pessoais em catalisado-
res de uma sinergia social transformadora. (GUTIÉRREZ; PRADO, 2013)

É necessário que os estudantes demonstrem sua capacidade de fazer algo constru-
tivo com o conhecimento adquirido, envolvendo uma técnica adequada de abordagem 
para descobrir e aplicar informações necessárias, processo este chamado de “pensa-
mento crítico” ou soluções de problemas. (BLOOM et al., 1972) Ensinar com foco em 
rotinas, técnicas ou outros procedimentos operacionais e administrativos atenua a 
reprodução de traços negativos, ou seja, o adestramento em uma determinada habi-
lidade. (SAVIANI, 2007)

O horizonte que deve nortear a organização do ensino médio é o de propiciar 
aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na 
produção, e não o mero adestramento em técnicas produtivas. Não a formação 
de técnicos especializados, mas de politécnicos. (SAVIANI, 2007, p. 161)

Nesse sentido, partindo da possibilidade de uma intervenção educativa reflexiva, 
onde o planejamento, a aplicação e a avaliação pedagógica se apresentem como “[...] 
conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para realização de certos 
objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos profes-
sores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 17), é que elegemos uma sequência didá-
tica para conduzir à reflexão sobre os impactos ambientais e sua adequada gestão, na 
busca de examinarmos as relações interativas que esse recurso poderá proporcionar 
no desenvolvimento da prática, como também a ressignificação da função social do 
ensino e do conhecimento na maneira como se aprende. (ZABALA, 1998)

O ensinar e o aprender no ensino médio ainda carecem de significação e direção, 
e é nesse sentido que propomos o estudo da utilização do recurso didático da sequên-
cia didática na intencionalidade de uma intervenção reflexiva, planejada e aplicada, a 
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partir de um instrumento que ofereça um ensino de qualidade capaz de promover a 
aprendizagem significativa. (ZABALA, 1998)

O estudo de impactos ambientais no ensino médio por um lado abre uma discus-
são acerca da necessidade do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a salva-
guarda ambiental, convidando os estudantes a uma reflexão sobre as implicações da 
instalação e operação de empreendimentos sobre os meios antrópico, biótico e físico. 
Por outro lado, aproxima o conhecimento especializado do exercício da cidadania, 
das questões éticas, das conquistas dos movimentos ambientalistas e de representação 
popular em defesa de direitos coletivos e difusos.

Para a compreensão do contexto histórico em que se insere o estado da arte dos Estu-
dos de Impactos Ambientais (EIA) é importante entender em que cenários esses impactos 
passaram a ser considerados significativos, quando, em decorrência da Revolução Indus-
trial, a profissionalização de trabalhadores para atender ao setor produtivo passou a ser 
priorizada pelos estados, ocasionando profundas transformações sociais e ambientais.

Impactos ambientais
Os sumérios, por volta do ano 5 a.C., são retratados pelos historiadores como o povo 
que deu origem a função administrativa, a partir da criação de um processo prático de 
planejamento para identificar problemas e encontrar soluções em atividades comer-
ciais. (IFRAH, 1997) Porém, foi com a Revolução Industrial e os estudos de Taylor, 
um engenheiro americano, que os processos administrativos se tornam ciência. Com 
os impactos da Revolução Industrial houve a organização dos sistemas nacionais de 
ensino, portanto, a Revolução Industrial correspondeu a uma Revolução Educacional. 
(SAVIANI, 2007)

No início do século XX, o interesse do empresariado com a educação de jovens 
trabalhadores determinou um movimento fundamental para alfabetização de indi-
víduos oriundos da zona rural que migravam para cidades como São Paulo e Rio de 
Janeiro. (BATISTA, 2015) Através da Lei n°1.184, de 3 de dezembro de 1909, foram cria-
das escolas noturnas para a educação dos jovens filhos dos operários. (BATISTA, 2015)

Esta lei determinou a criação de escolas noturnas, na capital e no interior, 
especificando que elas deveriam localizar-se nas proximidades das fábricas 
e atenderem, exclusivamente, aos meninos operários ou filhos de operários.  
A prioridade de instalação dessas escolas seria daquelas que tivessem aco-
modações oferecidas pelas empresas, e o professor seria sempre provido pelo 
governo estadual. A articulação com as fábricas deveria se dar, também, na 
definição do horário escolar. (CUNHA, 2005, p. 141)

Esse contexto demostra como a profissionalização encontra-se historicamente 
entrelaçada à educação do trabalhador, ao passo que o setor industrial ascende no país 
e, com isso, aumenta significativamente os problemas ambientais. 
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Uma grande parte desses problemas decorre da maneira como as empresas e orga-
nizações exercem as suas atividades. Não tem como desassociar problemas ambientais 
de empresariado, pela utilização de recursos do meio ambiente para produzir bens e 
serviços, e consequentemente, pelos resíduos que geram direta ou indiretamente na 
sociedade. (BARBIERI, 2004)

A abordagem para EIA ainda possui uma predominância técnico-científica,  
privilegiando-se o conhecimento pragmático sobre o resultado da ciência e o social. 
Assim, sente-se a falta da valorização de uma aprendizagem significativa sobre os pro-
cessos históricos e os aspectos filosóficos socioambientais, de uma contextualização 
crítica em uma perspectiva holística.

Para proporcionar o ensino de EIA dentro de uma perspectiva crítica dos modelos 
em que tais estudos são conduzidos e, assim, proporcionar a formação de sujeitos não 
apenas especializados para o trabalho, mas conscientes de sua atuação no mundo em 
uma visão ambiental holística, envolvê-los com problemas relacionados ao meio e pro-
mover em sala de aula a tomada de atitudes pautadas em inteligência ecológica, com-
binando habilidades cognitivas e empatia por toda forma de vida (GOLEMAN, 2010), 
é uma proposta desafiadora para o ensino de questões socioambientais.

Meio ambiente é o meio de vida. Seu conceito no campo do planejamento e gestão 
ambiental é amplo, multifacetado e maleável, pois seu alcance perpassa as políticas públi-
cas, as ações empresariais e as iniciativas da sociedade civil. (SÁNCHEZ, 2006) Na CF/88, 
capítulo VI do Meio Ambiente, art. 225, respalda que “todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida”. 
Subentende-se que o conceito de ambiente oscila entre dois polos, de fornecedor de 
recursos e de meio de vida, faces de uma só realidade. (SÁNCHEZ, 2006)

A sociedade extrai os recursos, essenciais à sua sobrevivência, do ambiente (SÁN-
CHEZ, 2006), logo, os problemas ambientais são decorrentes do uso desse meio 
ambiente, provocados pelo ser humano, que produz os bens e serviços que necessi-
tam e os despejos de materiais e energia não aproveitados. (BARBIERI, 2007) A con-
sequência dessa ação é a geração de impactos socioambientais, onde, na forma da lei, 
é exigido “[...] para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de sig-
nificativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade”. (BRASIL, 1988)

Segundo artigo 1° da Resolução n° 001/86 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), os efeitos dos impactos afetam direta ou indiretamente “a saúde, 
a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 
condições estéticas e sanitárias ambientais; e a qualidade dos recursos ambientais”. Em 
várias jurisdições, estudar impacto ambiental inclui também seus efeitos nos planos 
econômicos, social e cultural. (SÁNCHEZ, 2006)

Para que ocorram as transversalidades no ensino de impactos ambientais é pre-
ciso uma metodologia que interligue objetivos educacionais, “memória, pensamento 
e solução de problemas” (BLOOM et al., 1972, p. 2) ao planejamento de aula e aos 
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pressupostos da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, para além da profissiona-
lização técnica.

Segundo Zabala (1998), é preciso um pensamento prático, mas com capacidade 
reflexiva, identificando a fonte sociológica ou socioantropológica, a fonte epistemo-
lógica, a fonte didática e a fonte psicológica no âmbito da intervenção educativa, para 
que objetivos educativos sejam organizados e avaliados.

O quadro comparativo seguinte demonstra uma correlação nas questões de cons-
ciência, propósito e afetividade, no que se referem aos objetivos da “Carta de Bel-
grado”, às competências para o trabalho organizacional e ao desenvolvimento da 
aprendizagem pelos pressupostos da sequência didática.

Quadro 1 – Transversalidades das aplicações de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes

CARTA DE BELGRADO 
(UNESCO, 1975)
MEIO AMBIENTE – NECESSITA

GESTÃO POR COMPETÊNCIA 
DE DURAND (1998)
ORGANIZAÇÃO – REQUISITA

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE 
ZABALA (1998)
EDUCAÇÃO – ENSINA

Conhecimentos
Compreensão básica sobre o 
meio, a presença da humanidade 
e sua responsabilidade crítica em 
relação ao ambiente.

Conhecimentos
Informações, capacidade de 
aprender – formação educacional.

Conceituais
Conhecimentos prévios, 
significância e funcionalidade de 
aprendizagem, que provoquem 
uma atividade mental.

Habilidades
Propiciar condições para adquirir 
habilidades para solucionar 
problemas ambientais.

Habilidades
Técnicas, conhecimento tácito, 
esquemas, modelos mentais –
experiência profissional.

Procedimentais
Ações que envolvam 
procedimentos, técnicas ou 
estratégias para que o conteúdo 
possa ser aprendido junto com 
a capacidade de poder utilizá-lo 
quando conveniente. Prática 
guiada.

Atitudes
Criar vínculos entre sujeito e 
ambiente e motivação para 
participação em busca da 
proteção e melhoria.

Atitudes
Determinação, valores, 
responsabilidade, 
comprometimento, motivação, 
confiança, iniciativa, rede social – 
atributos pessoais.

Atitudinais
Componente afetivo atuando 
de forma determinante na 
aprendizagem, sentido e 
solidariedade, respeito às minorias, 
rede de relação.

Fonte: elaborado pelos autores.

Proposta de sequência didática

Para uma educação dialógica problematizadora e participante, a ação pedagógica 
deverá apresentar-se emancipatória, contribuindo para que o sujeito seja autor da sua 
própria história. (FREIRE, 2003)
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Nesse sentindo, a seguir abordaremos uma proposta de aplicação de uma sequên-
cia didática na temática de EIA, com 10 encontros. Cada encontro terá 2 horas-aulas, 
sendo que cada hora-aula possui duração de 50 minutos, perfazendo um total de 100 
minutos por encontro.

Esta sequência foi desenvolvida a partir de uma metodologia ativa, a qual “fornece 
as condições necessárias à ampliação da capacidade para a prática do objeto de aprendi-
zagem, levando, assim, o estudante a uma prática reflexiva e criativa e não meramente 
executora” (VALER; BROGNOLI; LIMA, 2017, p. 2787, grifo nosso), com objetivos de 
aprendizagem baseados nas orientações de Zabala (1998), ou seja, conceituais, proce-
dimentais e atitudinais, como descritos a seguir:

Quadro 2 – Objetivos da sequência didática em ensino de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA)

CO
N

CE
IT

U
A

IS

Desenvolver a capacidade de identificar impactos ambientais e aprender no que consiste a AIA;

Conhecer e recordar conceitos e informações socioambientais da região ou município onde estão 
inseridos;

Conhecer o processo e os instrumentos legais que norteiam a AIA no Brasil;

Conhecer as principais medidas mitigadoras utilizadas para evitar ou diminuir os impactos ambientais 
adversos da exploração do usufruto do meio ambiente;

Conhecer as principais medidas potencializadoras dos impactos ambientais positivos de um dado 
empreendimento;

Conhecer o processo e os instrumentos legais que norteiam a gestão de impactos ambientais no Brasil.

PR
O

CE
D

IM
EN

TA
IS

Explicar, representar e esquematizar as etapas e os métodos de AIA, avaliando a importância da 
implantação e monitoramento de medidas de gestão ambiental;

Explicar, representar e esquematizar os métodos e as etapas de AIA;

Analisar e interpretar códigos específicos da gestão ambiental, como mapas, quadros, tabelas e gráficos, 
considerando-os como elementos de representação de fenômenos ambientais;

Propor e discutir soluções para os impactos ambientais negativos gerados pela implantação de 
determinado empreendimento;
Propor e discutir soluções para potencializar os impactos ambientais positivos gerados por 
determinado empreendimento;
Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas enunciadas;
Sistematizar informações relevantes para compreensão de situações-problema;
Debater situações-problema com correção e clareza, a partir de dados e informações verídicas.
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A
TI

TU
D

IN
A

IS
Prestar atenção às orientações, realizar as pesquisas e atividades no tempo pré-determinado, disposição 
para solucionar dúvidas e auxiliar no aprendizado dos demais membros do grupo;

Disposição para trabalhar em equipe, ser proativo, debatendo e argumentando sobre os conteúdos;

Respeitar as opiniões divergentes, atuar na resolução de conflitos e na construção do trabalho coletivo;

Avaliar a importância da implantação e monitoramento de medidas de proteção do meio ambiente.

Fonte: adaptado de Zabala (1998).

A intenção desse planejamento de ensino é que, através de uma construção com-
partilhada do conhecimento apresentado, discutido e direcionado pelos estudantes, 
estes consigam enxergar os padrões ocultos que conectam a atividade humana ao 
fluxo da natureza como um todo, entendendo nosso verdadeiro impacto sobre ela e 
assim poder aprender o que podemos fazer para melhorá-la. (GOLEMAN, 2010)

Etapas da proposta da sequência didática em impactos ambientais
1° Encontro – Impacto ambiental e resolução administrativa de problemas

No primeiro encontro os alunos serão convidados a analisar o caso do desastre do 
Golfo do México. Para tanto, sugere-se que assistam previamente ao filme Horizonte 
Profundo, disponível em plataformas tais como Netflix. Esse filme ajudará no enten-
dimento do contexto a ser trabalhado, mas não é imprescindível ao entendimento da 
atividade. Para a realização da atividade, será necessário que os estudantes assistam 
ao documentário sobre a explosão da plataforma Deepwater Horizon, que detalha 
um caso real de um grande vazamento marinho de petróleo, a partir de uma reconsti-
tuição feita com base no testemunho oficial dos sobreviventes.

Propõe-se que o documentário seja apresentado à turma pelo professor, em sala de 
aula. Trata-se de um documentário de aproximadamente 50 minutos, que está disponí-
vel no YouTube, com o título Segundos fatais – Explosão na Deepwater Horizon.1

A seguir é apresentado um resumo da situação do caso a ser analisado pelas equipes:
Em 2010, a plataforma Deepwater Horizon, da petrolífera inglesa British Petro-

leum (BP), explodiu e provocou a morte de sete trabalhadores e o vazamento de cerca 
de 5 milhões de barris de petróleo no mar. No acidente, o petróleo vazou no Golfo do 
México durante 87 dias, espalhou-se por mais de 1.500 km no litoral norte-americano, 
contaminou e matou milhares de animais. Os impactos socioeconômicos envolveram 
a perda de dezenas de bilhões de dólares das indústrias da pesca e do turismo na costa 
sul dos Estados Unidos.

1 Ver em: https://www.youtube.com/watch?v=diyNic-WTus.
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A Deepwater Horizon era uma sonda petrolífera de quinta geração, semissubmer-
sível, de posicionamento dinâmico e de águas ultra profundas, cujas brocas perfura-
vam o leito marinho, enquanto outros tipos de torres e plataformas eram utilizadas 
para produzir petróleo de poços já perfurados. A torre tinha 121 metros de compri-
mento por 78 metros de largura e era uma das maiores sondas de perfuração de águas 
profundas. A sonda poderia operar em águas de até 2.400 metros de profundidade e 
tinha uma profundidade máxima de perfuração de 9.100 metros. A torre podia alojar 
até 130 membros da tripulação.

Após a apresentação da situação através do documentário, os estudantes serão 
convidados a responder às seguintes questões:

1. Quais foram as principais falhas encontradas na preparação e resposta a 
emergências?;

2. Quais procedimentos de monitoramento e medição operacionais deve-
riam ter sido seguidos para evitar o desastre?;

3. Quais foram as não conformidades identificadas?;
4. Quais foram as principais falhas na análise crítica da alta administração 

das empresas envolvidas?;
5. Os testes de pressão foram realizados para acompanhar qual aspecto 

ambiental significativo? Qual foi o impacto ambiental significativo decor-
rente deste aspecto?;

6. Quais foram os principais problemas de comunicação que contribuíram 
para a ocorrência do desastre?;

7. Quais registros foram negligenciados durante o processo que levou ao 
acidente? (ex.: informações relativas a produtos, atividades de inspeção e 
calibração);

8. Quais medidas preventivas do acidente deveriam ter sido tomadas?;
9. Pode-se dizer que ocorreu um problema de pontual ou sistemático?

Essa atividade demandará a pesquisa, por parte dos alunos, do significado de 
termos relacionados aos EIA, tais como o que “preparação e resposta a emergên-
cias” representam? O que significa “análise crítica da alta administração”? O(a) 
professor(a) pode orientá-los a realizar a pesquisa, com base nas demandas das equi-
pes, bem como conversar com os alunos a respeito do entendimento do que foi soli-
citado a ser respondido.

Depois da exposição coletiva das respostas às questões apresentadas, debate e 
sistematização dos resultados obtidos, o(a) professor(a) poderá apresentar o seguinte 
problema, baseado na situação estudada: como a administração da empresa deveria ter 
agido no sentido de planejar suas atividades, cumprir suas funções com responsabili-
dade, aperfeiçoando o seu nível de gestão, atendendo aos anseios públicos relaciona-
dos às suas atividades e resguardando a sua relevância institucional?
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2° Encontro – Percepções do conceito de governança
O segundo encontro será iniciado com a apresentação das respostas das equipes à 
questão proposta para análise ao final da aula anterior. Sempre visando uma partici-
pação ativa dos alunos, os estudantes serão convidados, pelo(a) professor(a), a partici-
parem de um brainstorming sobre “O que é governança?”, ou seja, uma tempestade de 
ideias a partir de  imagens expostas através de fotos espalhadas pela sala, ativando seus 
conhecimentos prévios, onde eles exponham sugestões, elucidem paralelos de con-
textos vividos ou que tenham visto, onde as palavras que lhe venham a mente sobre o 
que seja governança seja colocada em um quadro comparativo.

Quadro 3 – Comparativo de percepções do conceito de governança

O QUE É GOVERNANÇA?

O QUE SEI/ PERCEBO... O QUE É...

Fonte: elaborado pelos autores.

Após esse momento de preenchimento da primeira parte do quadro – O que sei/ 
percebo... –, o segundo convite será para os estudantes refletirem sobre as transforma-
ções do mundo através do vídeo “Governança: nossa relação com o poder”.2 E, assim, 
completarão a segunda parte do quadro (O que é...).

Em seguida, o(a) professor(a) coletará todas as impressões que os estudantes obti-
veram e questionará à turma sobre como a resolução do problema apresentado no iní-
cio da sequência didática contribuiu para o entendimento do conceito de governança 
pelos integrantes das equipes. 

Com base nas respostas que forem sendo fornecidas pelos estudantes, o(s) 
professor(a) avaliará se as atividades propostas até o momento foram exitosas no sen-
tido de contribuir para que estes percebessem, através das atividades realizadas nos 
dois primeiros encontros, que governança é um conjunto de processos que contri-
buem para que as pessoas e organizações civis participem mais ativamente das deci-
sões políticas, sejam elas governamentais ou empresariais, o que pode contribuir para 
uma melhoria da qualidade socioambiental. 

Quanto mais próximas forem as respostas em relação ao entendimento do con-
ceito de governança, melhor será o conhecimento da turma em relação à importância 
do respeito à defesa do meio ambiente, à paz e à justiça. (UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO, 2019)

2 Ver em: http://iptv.usp.br/portal/struts/video.action;jsessionid=2493218048AFEEF27D0E385DFB8462C2? 
idItem=4006.
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Depois disso, os estudantes também serão questionados a respeito de como as ati-
vidades até então realizadas contribuíram para o entendimento da importância da rea-
lização de EIA e quais são os objetivos desses estudos. Dessa forma, será promovido 
um debate em sala de aula para responder a essas questões com base nos conhecimen-
tos prévios dos estudantes e nos conhecimentos adquiridos com os estudos realiza-
dos até o momento. O entendimento de que os EIA geralmente visam proteger o meio 
ambiente e contribuir para a construção da governança indicarão que os objetivos edu-
cacionais traçados estão sendo atingidos.

Após a discussão do problema central envolvendo os impactos ambientais causa-
dos por falhas sistêmicas e do exercício da governança por parte de uma empresa de 
petróleo, assim como da atividade realizada sobre governança, o(a) professor(a) levan-
tará as seguintes questões:

a) Você já ouviu falar em Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)?;
b) O que é Avaliação de Impacto Ambiental e qual a sua importância?;
c) Quais os pressupostos legais da avaliação de impacto ambiental no 

Brasil? 

Após a realização da discussão, o(a) professor(a) organizará a turma em grupos 
de até cinco pessoas e solicitará que cada equipe comece a preencher o campo “Como 
concebemos hoje” do quadro síntese seguinte:

Quadro 4 – Como concebemos hoje a importância da Avaliação de Impacto Ambiental

CONCEITO/IMPORTÂNCIA
COMO CONCEBEMOS 
HOJE?

COMO CONCEBEMOS APÓS 
A PESQUISA E DISCUSSÃO EM 
SALA?

Avaliação de Impacto Ambiental

Importância da Avaliação de 
Impacto Ambiental

Fonte: elaborado pelos autores.

Como atividade a ser apresentada na aula seguinte, os alunos deverão realizar pes-
quisas sobre o conceito e a importância da AIA para aprofundar os seus conhecimen-
tos sobre esse instrumento. E deverão preencher o campo “Como concebemos após 
a pesquisa e discussão em sala?” do quadro síntese apresentado anteriormente, para 
subsidiar a discussão que será realizada no encontro posterior.

O objetivo dessa atividade é que os estudantes compreendam que a AIA é uma 
ferramenta que ajuda empresas a desenvolver projetos e realizar mudanças estruturais 
e para que aprendam que a análise do risco de problemas ambientais visa basicamente 
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evitar, reduzir, neutralizar ou compensar  efeitos negativos de um empreendimento 
sobre o meio ambiente.

3° Encontro – Afinal, o que são impactos ambientais?
Começará com o(a) professor(a) convidando as equipes a apresentarem as suas impres-
sões quanto à pesquisa realizada e a ampliarem a sua visão quanto ao conceito e impor-
tância da AIA.

Após as discussões realizadas, o(a) professor(a) solicitará que as equipes discutam 
sobre qual caminho deverá ser percorrido por uma organização para que esta con-
siga viabilizar a liberação da instalação de um empreendimento de impacto ambiental 
significativo.

Depois de iniciada a discussão pelas equipes, o(a) professor(a) pode fazer alguns 
questionamentos para enriquecer essa discussão, tais como:

• O que são impactos ambientais?;
• O que são impactos ambientais significativos?;
• Os impactos ambientais são sempre negativos ou existem impactos 

ambientais positivos?;
• Que tipo de empreendimento pode ser considerado como sendo de 

impacto ambiental significativo?;
• A quem compete conceder a autorização para a localização e instalação 

do empreendimento?;
• Em resposta à solicitação de autorização para a localização e instalação do 

empreendimento, que tipos de estudos podem ser solicitados ao empreen-
dedor para subsidiar a aprovação ou o indeferimento do requerimento?;

• Existem normas, regulamentos, resoluções ou leis que determinem regras 
para a instalação de empreendimentos de significativo impacto ambiental?;

• A população que pode vir a ser diretamente afetada pela instalação e ope-
ração do empreendimento tem ou não o direito a participar do processo 
de decisão pela instalação e operação do empreendimento?;

• Em que situações a aprovação para a instalação ou operação do empreen-
dimento provavelmente será indeferida?;

• Ao término do processo de avaliação da solicitação de localização ou ope-
ração da atividade ou empreendimento, em caso de aprovação do projeto, 
a autorização é concedida de que maneira?

Após as discussões realizadas em sala de aula envolvendo as respostas às ques-
tões apresentadas anteriormente, o(a) professor(a) solicitará que os estudantes pes-
quisem se as informações e suposições levantadas pelas equipes estão de acordo 
com regras nacionais. Como atividade de ampliação do repertório de informações, 
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o(a) professor(a) solicitará que façam uma pesquisa para tentar responder as seguin-
tes questões:

Para tanto, solicitará que os estudantes pesquisem:

• Como ocorre o processo de licenciamento ambiental de atividades e 
empreendimento de significativo impacto ambiental no Brasil?;

• Quais são as leis, decretos, resoluções e demais instrumentos legais que 
dispõem sobre esse assunto?;

• Qual é a relação entre AIA e o processo de licenciamento ambiental?;
• A quem compete criar normas e critérios para o licenciamento de ativida-

des efetivas ou potencialmente poluidoras?;
• O que é um Estudo de Impacto Ambiental (EIA)?;
• O que é um Relatório de Impacto Ambiental (Rima)?;
• Quais são os tipos de empreendimentos e atividades que demandam a ela-

boração de EIA e Rima?

4 ° Encontro – Trabalhando as etapas da AIA
Este encontro será iniciado pela socialização dos resultados da pesquisa solicitada 
na aula anterior, seguida pela discussão e sistematização dos resultados. Em seguida, 
o(a) professor(a) apresentará o mesmo problema trabalhado no início da aplicação da 
sequência didática:

Qual caminho deverá ser percorrido por uma organização para que esta consiga viabi-
lizar a liberação da instalação de um empreendimento de impacto ambiental significativo?

O(a) professor(a) deve solicitar que os estudantes, reunidos em grupos, montem 
um esquema representativo dos processos e etapas de AIA. Depois, o(a) professor(a) 
solicitará que os esquemas elaborados por cada equipe sejam socializados para a turma. 
Após todas as apresentações, o(a) professor(a) conduzirá uma construção coletiva de 
um esquema, na lousa ou em papel metro, com base nos esquemas apresentados pelos 
grupos.

Para conduzir essa atividade, o(a) professor(a) pode iniciar com o seguinte questio-
namento: Na AIA do empreendimento, que pergunta precisamos fazer inicialmente? 
Para o direcionamento das etapas do licenciamento ambiental, de acordo com a legis-
lação brasileira, é preciso definir inicialmente se o empreendimento tem potencial para 
causar impactos ambientais significativos. Então essa deve ser a primeira pergunta a 
ser feita: se o empreendimento pode causar tais impactos. Então o(a) professor(a) esti-
mulará a turma até que essa resposta – ou uma resposta aproximada – seja alcançada. 

Depois disso, poderá questionar a turma: a partir desta pergunta, quais são as res-
postas possíveis? Os alunos responderão que não, talvez, sim. Então o(a) professor(a) 
perguntará: caso a resposta seja não, como devemos proceder? Se for sim? E se for 
talvez? Assim o esquema coletivo será montado. A Figura 1 apresentada a seguir 
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representa uma possibilidade de esquema que pode servir de modelo para que o(a) 
professor(a) faça a mediação dessa construção coletiva.

Figura 1 – Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

Fonte: adaptada de Sánchez (2006, p. 96).

5 ° Encontro – Impactos nos aspectos do meio físico, biótico e antrópico
Terá início com o(a) professor(a) abordando numa aula expositiva conceitual demons-
trações de impactos nos aspectos do meio físico, biótico e antrópico.
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Após esse momento, em dupla, os alunos confeccionarão um mapa mental sobre 
os conceitos aprendidos.

6 ° Encontro – Analisando um empreendimento
Para realizar o sexto encontro, o(a) professor(a) deve orientar que os estudantes, em 
casa, coletem informações na internet sobre EIA, Rima e o Termo de Referência (TR) 
correspondente ao empreendimento de seu interesse, em especial algum que tenha 
sido realizado em sua região ou município. O(a) professor(a) deve orientar que os estu-
dantes organizem o material coletado, inclusive o TR que orientou o EIA, e sugere-se a 
utilização da sala de informática da instituição para socialização e discussão das infor-
mações coletadas.

No sexto encontro, os alunos deverão formar equipes e fazer um checklist do TR a 
partir do EIA escolhido, procurando discutir com sua equipe a importância do atendi-
mento dos itens listados no TR, identificando e enumerando os impactos relacionados 
aos itens duvidosos e específicos do meio físico, biótico e/ou antrópico.

Quadro 5 – Modelo de Checklist

Impacto Pesquisado
Nome do Empreendimento:
Categoria Econômica:
Localização:

MEIO [    ] físico [    ] biótico [    ] antrópico

AÇÃO GERADORA Referente à identificação das causas do impacto.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE
Descrição do processo de modificação do meio ambiente e os elementos afetados, 
condições atuais e resultantes.

CLASSIFICAÇÃO

Compreende a qualificação das modificações ambientais resultantes da obra, 
classificados em:

Categoria [    ] Negativos [    ] Positivos

Tipo [    ] Direto [    ] Indireto

Área de Abrangência [    ] Local [    ] Regional

Duração [    ] Temporário [    ] Permanente [    ] Cíclico

Reversibilidade [    ] Reversível [    ] Irreversível

Magnitude [    ] Forte [    ] 

Médio

[    ] 

Fraco

[    ] Variável

Prazo [    ] Curto [    ] 

Médio

[    ] Longo

MEDIDAS 
MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS

Descrever ou sugerir prevenções de impactos negativos ou reduzir sua magnitude, e 
potencializar quando o impacto é positivo.

Fonte: elaborado pelos autores.
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7° Encontro – Introdução a medidas mitigadoras
No sétimo encontro, as equipes devem formar uma roda de conversa para apre-
sentar, discutir e socializar as informações mais relevantes à análise dos impactos do 
empreendimento de cada grupo, assim como as análises dos TRs, indicando se o Rima 
conseguiu cumprir o seu papel de informar com clareza sobre o empreendimento pes-
quisado, os impactos ambientais que serão gerados e as medidas mitigadoras e poten-
cializadoras dos impactos benéficos.

No final deste encontro, o(a) professor(a) deve informar que as equipes devem 
refletir sobre as medidas mitigadora propostas no Rima analisado para que possam 
propor, se acharem que é preciso, contrapropostas de medidas mitigadoras.

8° Encontro – Impactos benéficos e governança ambiental
No oitavo encontro será realizada uma mesa redonda, onde os participantes de cada 
equipe irão montar e expor uma contraproposta de medidas mitigadoras, abrindo uma 
discussão sobre cada empreendimento investigado. Após a discussão, será realizada uma 
sistematização de aspectos que podem complementar a contraproposta de cada equipe ou 
daqueles que podem ser excluídos da contraproposta, para que esta consiga potencializar 
eficazmente os impactos benéficos, proporcionando uma melhor governança ambiental.

9° Encontro – Especificando a análise do meio antrópico
No nono encontro será realizada uma roda de conversa, onde os participantes de cada 
equipe irão discutir sobre os impactos ambientais do empreendimento no meio antró-
pico, enfatizando as questões socioeconômicas que envolvem o contexto da formação 
em nível técnico, avaliando e propondo soluções relativas a assuntos que estão impli-
cados na AIA, tais como:

• Melhoria (ou não) da qualidade de vida da população;
• Aumentos da arrecadação de tributos;
• Possível valorização ou desvalorização dos imóveis afetados;
• Dinamização da economia local;
• Geração de empregos diretos e indiretos;
• Exploração da mão de obra;
• Promoção de desenvolvimento sustentável para população;
• Geração de conflitos (entes públicos, privados e população local).

10° Encontro – Concepções de AIA através da Matriz Swot
O décimo encontro será utilizado para reflexões conjuntas sobre o processo de  
ensino-aprendizagem. O(a) professor(a) utilizará a última aula para que os estudantes 
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possam responder a seguinte questão: entender sobre AIA é importante para a sua 
vida em sociedade?

Utilizando uma adaptação de umas das principais técnicas de planejamento 
estratégico administrativo, os alunos serão convidados a colocar suas concepções 
sobre AIA a partir da Matriz Swot, também conhecida por Análise Fofa. Está fer-
ramenta tem a de função auxiliar, identificar forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças de um determinado empreendimento, ação ou entendimento de um pro-
jeto ou ciclo de aprendizagem.

Quadro 6 – Aplicando a Matriz Swot

Fonte: elaborado pelos autores

Após preenchimento da Matriz Swot, os alunos serão convidados a socializar 
suas concepções, discutindo as diferentes percepções, os pontos de convergências, se 
houve ou não um melhor aproveitamento das aulas quando foram envolvidos direta-
mente na sua construção. Neste momento o(a) professor(a) pode apresentar um for-
mulário onde os estudantes voluntariamente validarão ou não o instrumento didático 
trabalhado participado ativamente com o(a) professor(a).

Quadro 7 – Formulário de Validação da sequência de ensino em AIA

O INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA ALIAÇÃO D

ÓTIMO BOM REGULAR

A
 E

sc
ol

a 
e 

a 
Se

qu
ên

ci
a 

D
id

át
ic

a

Proposta de Ensino X Público Alvo;

Clareza da proposta;

Adequação do tempo/disciplina;

Compatibilidade entre a infraestrutura da escola e as 
atividades propostas;

Acessibilidade aos referenciais bibliográficos 
propostos.
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Pr
ob

le
m

at
iz

aç
ão

Problema integrador da proposta de ensino;

A problematização e as perspectivas coloquial e 
científica;

Possibilidades de contextualização do problema;

Relação do problema com a realidade social e 
ambiental da comunidade escolar;

Contextualização do problema.

El
em

en
to

s d
e 

En
sin

o 
e 

A
pr

en
di

za
ge

m

Objetivos da sequência didática e sua correlação 
com a proposta de ensino;

Conteúdos de aprendizagem;

Metodologias e estratégia de ensino;

Organização e encadeamento das ações didáticas;

O problema e sua resolução.

Fonte: adaptado de Guimarães e Giordan (2011).

Avaliação da aprendizagem

A avaliação da sequência didática deve ser processual e qualitativa, considerando o 
desempenho individual e coletivo, através da observação do trabalho em equipe, dis-
cussões e realização das tarefas sugeridas pelos estudantes em colaboração ao desen-
volvimento do assunto pelo professor.

Considerações finais

A sequência do planejamento curricular em EIA busca promover uma aprendizagem de 
resultados de consciência ambiental e cultural sustentável, ou seja, ensinar e aprender 
identificando problemas e propondo soluções significativas sobre impactos ambien-
tais através da aplicação participante de docentes e discentes para elaboração de um 
planejamento em AIA, a partir de uma situação-problema que envolva informações da 
região em que se encontram após estudos, levantamentos e reflexões compartilhadas.

Este planejamento de ensino deverá incluir em sua construção uma análise pro-
blematizadora, a partir dos conhecimentos prévios dos indivíduos, integrando a esses 
saberes à aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos.

A sequência didática proposta encontra-se inserida num campo de estudo multi-
disciplinar, ressaltando, sobretudo, os desafios da formação de cursos técnicos integra-
dos ao nível médio, que clamam pela construção de uma nova significação educacional 
que proporcione o entendimento dos estudantes acerca do seu papel em sociedade 
enquanto sujeito de representações e de tomadas de decisões que a impactam, suas 
contribuições enquanto organizador de processos e, consequentemente, reflexões 
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ao meio de vida profissional que escolheram atuar e dos recursos que utilizaram para 
compô-lo.

Trabalhar através da metodologia ativa, onde os estudantes tenham abertura para 
propor e reorganizar o direcionamento do conteúdo proposto pelo professor, com a 
ênfase em identificação e resolução problemas ambientais que estão inseridos no seu 
contexto de vida cotidiana, é a implicação principal da proposta de construção de um 
conteúdo sequenciado, que haja retroalimentação diante dos resultados, além da apli-
cação prática da ciência da administração no tocante à gestão de qualidade do produto 
em processo e acabado.

Assim, o docente deve considerar a necessidade de um novo olhar nas práticas de 
ensinar e aprender, nesse nível de ensino em especial – médio integrado ao técnico –,  
em que o número de evasão possui um histórico significantemente maior do que o 
ensino fundamental e a educação infantil.

O que se propõe é uma ação educativa significativa, e se faz necessário desen-
volver práticas de ensino utilizando recursos pedagógicos inovadores e conheci-
mento contextualizado, com metodologias de aprendizagens que estimulem o aluno, 
que correlacione políticas educacionais, projeto político-pedagógico, experiências de 
aprendizagem e planejamento de ensino.

O desafio que está posto é a promoção de uma aprendizagem que traga sensibi-
lidade abrangente nas interconexões entre atividades humanas, os sistemas da natu-
reza e as complexidades de seu uso, de maneira que as práticas educativas contribuam 
para desenvolver, nos estudantes, habilidades cognitivas de empatia ao meio ambiente 
e inteligência ecológica.
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MARIA ARLINDA DE ASSIS MENEZES

Movimentos sociais e meio ambiente: como e 
de que vive o homem?

Introdução

A questão da terra no Brasil configura-se como um desafio antigo e complexo para a 
sociedade e instituições públicas. Compreendida em suas diferentes dimensões con-
ceituais, terra, território, para cada grupo envolvido nestes espaços, a preservação e 
posse destes configuram-se como querela que se assenta entre o espaço de vivência e 
o Congresso Nacional, passando pela esfera criminal, em muitas das vezes.

O Brasil constituiu-se como Estado-nação dentro de uma lógica latifundiária. 
Água, terra, vegetação abundante são marcas do nosso país, mas essa imagem idílica 
só o é vista de fora. Ao aprofundar o conhecimento sobre a questão fundiária e o meio 
ambiente no Brasil é possível perceber uma tensão constante, uma relação desigual, 
um desrespeito pelo uso dos recursos, pela preservação do meio ambiente e pelo res-
peito à vida de quem toma para si essa tarefa.

Compreendendo a importância de descortinar dentro da história do Brasil as ori-
gens dos movimentos da população civil relacionados à terra, ao meio ambiente, aos 
direitos sociais para o agricultor e a luta dos protetores do meio ambiente, o objetivo 
desta proposta de ensino é partir de situações reais e, numa perspectiva de ensino por 
investigação, apresentar uma sequência de atividade que pode contribuir com os(as) 
docentes das áreas das Ciências Agrárias e Meio Ambiente para as reflexões e ações a 
serem desenvolvidas em sala de aula e demais espaços de aprendizagem. A aplicação 
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desta sequência visa proporcionar mais uma possibilidade de lidar com temas tão rele-
vantes, mas a partir da atuação dos estudantes como sujeitos ativos no processo.

Assim, partir de situações reais, numa perspectiva de ensino por investigação, 
garante ao estudante as bases prático-conceituais para transpor elementos constitu-
tivos de determinadas situações para a compreensão de outras, gerando a possibili-
dade de maior entendimento e inferência na realidade da qual faz parte. O estudante 
não pode perder de vista que a sociedade é movimento, é fluida, mas guarda perma-
nências em seus processos de transformação. Conquistar a possibilidade de identificar 
essas estruturas e conjunturas, que determinam os eventos atuais, é retirar do homem 
a venda da alienação.

Através de uma prática educativa transformadora, os estudantes serão munidos 
com os instrumentos para a libertação das amarras do desconhecimento. Reflexão é, 
portanto, condição muito importante dentro do processo de aprendizagem que busca 
a autonomia do sujeito. E ela só é possível quando esse sujeito é parte do processo, não 
apenas um receptáculo vazio a ser preenchido.

A organização desta sequência didática tem como objetivo propor situações de 
reflexão entre os estudantes, mediadas pelo docente, embasada em diferentes textos 
e partindo de situações reais. Os estudantes serão estimulados a encontrar os nexos 
socio-históricos entre os materiais propostos e construir proposições sobre ações a 
serem desenvolvidas. Considerando que a proposta pode ser adaptada a estudantes de 
diferentes níveis em seus processos formativos, caberá ao docente ajustá-las ao perfil 
da turma.

Esse tipo de proposta de atividade garante o maior envolvimento dos estudantes e 
constrói aprendizagens que sejam, efetivamente, significativas. Ainda garante a inter-
nalização da prática do trabalho em equipe, com respeito às diferenças e aos diferentes 
tempos de cada um, com o ganho de mais uma competência, que é a possibilidade de 
se relacionar com outras pessoas de forma harmônica durante a resolução de um pro-
blema, ou seja, constrói possibilidades de interações interpessoais.

Este capítulo está estruturado da seguinte forma:

1. Revisão de literatura. Serão apresentados cinco textos para a fundamen-
tação do(a) docente no processo de condução da atividade. O texto inicial 
tratará das origens da questão fundiária no Brasil, país que surge em uma 
lógica latifundiária, escravista e monocultora. As brechas para o acesso à 
terra por pessoas não abastadas foram sendo cada vez mais dificultadas. 
Serão apresentadas legislações que serviram a este fim: dificultar o acesso 
a terras devolutas, a luta do pequeno agricultor frente aos gigantes latifún-
dios e como essa questão tornou-se política de estado com a Lei de Ter-
ras. Ainda na revisão de literatura, o(a) docente poderá utilizar parte dos 
textos, buscar outros textos, analisar com os estudantes com vistas a gerar 
uma discussão e introduzir a temática, ampliando o conhecimento e a 
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possibilidade de reflexão e ação sobre a atualidade do Brasil e mundo refe-
rente à necessidade de proteger o meio ambiente e os custos sociais que 
isso gera. E, por fim, um caso real de julgado sobre crime contra ambien-
talista. Os movimentos sociais no Brasil relacionados à terra foram e são 
alvos de pistoleiros e as mortes ocorridas, em muitos dos casos, não são 
resolvidas ou demoram muito tempo no processo de tramitação judicial. 
Os estudantes podem refletir sobre o planeta e a necessidade de proteger 
o meio ambiente, conceito muito amplo e fundamental para a manutenção 
da vida, mas que tem sido relegado a segundo plano, frente aos apelos do 
capitalismo;

2. Pensando o ensino por investigação sobre movimentos sociais e meio 
ambiente;

3. Objetivos de aprendizagem em suas dimensões conceitual, procedimental 
e atitudinal;

4. Pressupostos teórico-metodológicos da abordagem do ensino por 
investigação;

5. Apresentação dos problemas a serem solucionados;
6. Questões norteadoras para auxiliar no processo de resolução do problema;
7. Etapas propostas para a aplicação da sequência didática;
8. Proposta de avaliação da aprendizagem.

Revisão de literatura

Texto 1 
O sentido e o valor da terra

Na história do Brasil, ainda no governo monárquico, a questão da terra já se mostrava 
algo complexo. José Bonifácio e o padre Antônio Feijó buscaram alternativas para solu-
cionar o problema dos sesmeiros e dos posseiros. O regime de sesmaria foi o modelo 
utilizado para a distribuição de terras no período colonial, havendo as determinações 
de obrigações a serem cumpridas. Era um processo burocrático e lento, ocorrendo, na 
prática, a posse irregular da terra, para somente depois se conseguir a posse legal. Com 
o não cumprimento de muitos dos acordos, dentre eles o de cultivar as terras, surgiu 
a figura do posseiro, o pequeno lavrador, que com o tempo passou a ameaçar a figura 
do sesmeiro. Paulatinamente, o posseiro tornou-se o grande fazendeiro. Essa realidade 
gerou a inversão da situação de alguns sesmeiros que foram assumindo o papel de pos-
seiros. (CAVALCANTE, 2005; FRAGOSO; FLORENTINO; FARIA, 1998)

Sem a condição de haver um controle acerca da distribuição de terras no país, 
várias discussões surgiram e, nesse bojo, a proposta de José Bonifácio, que acreditava 
ser necessária uma nova legislação sobre a sesmaria. Ele propôs, então, que as terras 
concedidas no regime de sesmarias, mas não cultivadas, deveriam retornar para o 
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patrimônio nacional, ainda que o antigo dono pudesse ficar com pequena parte, desde 
que logo a cultivasse. Propôs também a regularização das terras adquiridas por posse 
e, caso não fossem cultivadas, o posseiro as perderia. Incluía em seu projeto uma polí-
tica de venda de terras e a proibição de novas doações. Segundo Cavalcante (2005), 
esse projeto não foi colocado em prática. Legalmente, a concessão de sesmaria foi sus-
pensa em 1822, através da Resolução nº 76, de 17 de julho, do príncipe d. Pedro. Na prá-
tica, a pausa nas concessões não ocorreu e os problemas perduraram.

Segundo Fragoso, Florentino e Faria (1998), as concessões ultrapassaram esse 
período, havendo algumas datadas de 1840. Eles atentam para o fato de que, na colô-
nia, o acesso à terra não se dava apenas através das sesmarias. Em muitos casos, a ocu-
pação pura e simples foi o que de fato ocorreu e a coroa tinha interesse em que isso se 
desse, pois em muito beneficiavam a produção, desde que tais posses não conflitassem 
com interesses dos mais enriquecidos. Geralmente, as áreas de maior interesse e ten-
são eram os espaços propícios às culturas agroexportadoras.

A proposta do padre Feijó pretendia democratizar o acesso à terra e lidar com 
a questão da defesa do direito de propriedade, para que fosse possível deter ou pelo 
menos minimizar os efeitos da concentração fundiária. (CAVALCANTE, 2005) Para 
legitimar as posses, os sesmeiros deveriam já possuir as terras por um período superior 
a dez anos. Estes deveriam cultivá-las dentro de cinco anos depois de regularizadas ou 
poderiam vendê-las. Como já era uma realidade a incorporação de grandes áreas sem 
o devido trabalho, por posseiros e sesmeiros, na prática essa proposta visava possibili-
tar a posse da terra, parcelada em áreas menores, por outros cidadãos.

Esse parcelamento proposto por Feijó baseava-se na unidade familiar. O que de 
fato ocorreu durante a regência de Feijó foi a realização de parte de seu projeto ini-
cial, que, na prática, configurou-se como passos até se chegar à Lei de Terras, de 1850. 
Em 1838, foi solicitado pela câmara um levantamento das terras devolutas. Em 1842, o 
Ministro do Império, Cândido José de Araújo Viana, solicitou à Seção dos Negócios 
do Império do Conselho de Estado propostas para a regularização da questão das ses-
marias e para a política de colonização. Em 1843, foi encaminhado para apreciação dos 
deputados o projeto atendendo à solicitação de 1842. Projeto de Lei desenvolvido por 
Bernardo Pereira de Vasconcelos e José Cesário de Miranda Ribeiro e lido na Câmara 
dos Deputados, em 3 de janeiro, pelo representante da Província do Rio de Janeiro, 
Joaquim Manoel Pereira da Silva. (CAVALCANTE, 2005; MOTTA, 1988) Motta (1998) 
cita que a proposta se pautou pela defesa de uma agricultura que estaria ameaçada pela 
ruína e decadência, problema a ser resolvido com a substituição do braço do africano 
escravo pelo do imigrante pobre. Para tanto, era preciso que este mesmo imigrante não 
se tornasse proprietário.

Os projetos de Feijó e Bonifácio visavam estimular a imigração. A preocupação 
de ambos era conter os abusos dos sesmeiros e dos grandes posseiros, que incorpora-
vam grandes glebas de terras, mas não as cultivavam. (CAVALCANTE, 2005) Segundo 
Fragoso, Florentino e Faria (1998), “tanto um ex-escravo, quanto um português branco 
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pobre tinham na lavoura de alimentos sua possibilidade de sobrevivência, com even-
tual passagem pelo setor de serviços de vilas e cidades”. Essas pessoas trabalharam 
em zonas de produção de alimentos, o que ajuda a compreender a dinâmica da eco-
nomia na colônia. Não só de culturas destinadas à exportação se trabalhava a terra. 
Era necessário produzir gêneros para suprir a demanda interna. Fragoso, Florentino e 
Faria (1998) destacam que não se deve confundir lavoura de subsistência com produ-
ção de alimentos. No segundo caso, tais lavouras poderiam ser encontradas em dife-
rentes pontos da colônia, tendo sido utilizado, em algumas áreas, inclusive, grande 
número de escravos.

A luta pela terra no Brasil: origens
Acredita-se relevante a lembrança de que o governo brasileiro, ainda nos tempos da 
monarquia, ocupou-se cuidadosamente de impedir legalmente a posse das terras pelos 
negros que conseguissem a alforria. Ante a iminente corrida para a abolição completa 
da escravidão, forçada tanto interna quanto externamente, o governo promulgou a Lei 
de Terras, Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, 38 anos antes do fim oficial da escra-
vidão. Nesse ano foi promulgada a Lei Eusébio de Queirós, que proibia o tráfico de 
escravos. A promulgação dessa lei foi muito em razão da pressão realizada pela Ingla-
terra, que em 1845 promulgou o Bill Aberdeen, lei que lhe garantia poder de polícia nos 
mares, podendo abordar embarcações de qualquer bandeira para averiguar a presença 
de cativos.

Segundo texto da citada Lei de Terras, era proibido apossar-se de terras devolutas, 
sendo, inclusive, passível de prisão aqueles que adentrassem tais terras e passassem a 
produzir nestas e passíveis de multas por negligência as autoridades que não punissem 
tais fatos, à exceção de terras que estivessem em áreas limítrofes com outros países, 
numa faixa de 10 léguas, as quais seriam cedidas gratuitamente, como cita o art. 1º da 
Lei nº 601 de 1850: art. 1º “Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro 
título que não seja o de compra”. (BRASIL, 1850) A lei incube-se de explicar quais são 
as terras devolutas.

Assim, os ex-escravos e os que futuramente foram alforriados quando da pro-
mulgação da legislação não poderiam tornar-se nem mesmo pequenos agricultores, 
fato que garantiria tanto o sustento próprio como ainda contribuiria para a produção 
de gêneros alimentícios, em terras que não estavam servindo para outros usos, por-
que dificilmente poderiam comprá-las. Era, simplesmente, uma questão de exclusão 
social, uma vez que não houve qualquer preocupação da monarquia em garantir uma 
indenização pelos anos trabalhados como escravos. Antes, desde 1808, a monarquia 
já incentivava a vinda de imigrantes da Ilha dos Açores para a Capitania do Rio de 
Janeiro, conforme atesta o decreto de 1º de setembro de 1808.

O art. 18 da Lei de Terras de 1850 reforça a afirmação sobre o incentivo da imigra-
ção, que passava por uma política de higienização, com intuito de um novo processo de 
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miscigenação, baseado na experiência recente que, porém, não se efetivou. Havia, no 
entanto, um embate entre os grandes proprietários de terras e o governo no sentido de 
coibir a posse das terras, inclusive pelos imigrantes, o que garantiria que os mesmos em 
aqui chegando, trabalhassem como empregados, ao invés de tornarem-se proprietários.

Depreende-se, então, que a Lei de Terras foi resultado de pressões políticas relacio-
nadas à questão agrária no Brasil. É certo, como constatou Cardoso (1990), que a exis-
tência de escravos cultivando gêneros alimentícios e, em poucos casos, conseguindo 
com a venda do excedente comprar a alforria de toda a família foi real, até porque se 
acreditava que negros que tinham um pedaço de terra para cultivar, não fugiam, nem 
se rebelavam. Mas daí a perceber a preocupação da monarquia em conceder títulos de 
terras aos ex-escravos ao invés de trazer os imigrantes, não se tem notícia. Curiosa-
mente, foi no ano de 1964, período do governo dos militares, mais especificamente de 
Castelo Branco, que o Estatuto da Terra foi promulgado.

Foi com a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que pela primeira vez abordou-se  
a função social da terra, se pensou em melhor distribuição das terras do país para fazer 
justiça social, via reforma agrária, e sobre política agrícola. No art. 2º, §1º, consta des-
crição de quando a terra exerce sua função social.

Cabia ao poder público promover e criar as condições para o acesso à terra pelos 
trabalhadores rurais. Nessa mesma lei, em seu art. 4º, há a definição do que era enten-
dido por propriedade familiar.

Bursztyn (2008), no entanto, traz uma discussão sobre as políticas para o Nordeste, 
especificamente aquelas destinadas a acabar com os problemas da seca. Para o autor, as 
políticas nada mais foram do que uma retroalimentação do poder local-poder central.  
Na prática, poucas mudanças para o contexto do pequeno agricultor, pois as verbas des-
tinadas acabaram sendo canalizadas pelos coronéis com o aval do Estado, reforçando as 
estruturas clientelistas e paternalistas, típicas do coronelismo. Esses fatores, somando-
-se a outros, ditaram a cadência das migrações rumo ao sudeste. Esse contexto também 
contribuiu para o processo de favelização do Rio de Janeiro e São Paulo, que se enchiam 
de emigrantes ante o esgotamento das possibilidades destes de se manterem no campo.

Russo (2008) citou sobre o Estatuto da Terra: em 30 de novembro passado, a Lei  
nº 4.504 – o Estatuto da Terra – completou 44 anos. Era apenas o primeiro dos 20 
anos da ditadura que proclamou, mas não cumpriu o estatuto. Uma lei avançada para 
a época e que ainda hoje guarda contemporaneidade civilizatória, ao dispor sobre o 
cumprimento da função social da propriedade, que inclui, além do conceito econômico 
de produtividade, o respeito ao meio ambiente, à legislação trabalhista e ao bem-estar 
social, sob pena de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.

Movimentos sociais: as ligas camponesas
As Ligas Camponesas foram associações de trabalhadores rurais criadas inicialmente 
no estado de Pernambuco, posteriormente na Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, 
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Goiás e em outras regiões do Brasil, que exerceram intensa atividade no período que se 
estendeu de 1955 até a queda de João Goulart em 1964. (CAMARGO, 1982) O Nordeste 
brasileiro foi um dos celeiros do movimento pela terra, pela reforma agrária e pelos 
direitos civis do homem do campo. Nas décadas de 1940 e 1950 vários movimentos 
pela terra precederam o que ficou conhecido como Ligas Camponesas, muito influen-
ciadas pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), que depois passou a ser chamado de 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

As Ligas Camponesas tiveram origem em 1 de janeiro de 1955, no Engenho Galiléia, 
em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Cento e quarenta famílias viviam na pro-
priedade, um engenho inativo. Esse movimento das famílias autodenominou-se Socie-
dade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco (SAPPP). O termo “liga” foi 
cunhado pela imprensa. Coube aos setores conservadores, na imprensa e na Assem-
bléia, batizar a sociedade de liga, temerosos de que ela fosse a reedição de outras ligas 
que, em período recente (1945-1947), haviam proliferado abertamente na periferia do 
Recife e nas cidades satélites. (CAMARGO, 1982) 

Segundo Camargo (1982) e Antônio Calado, em reportagens para o Jornal da 
Manhã, difundiu a lenda de que o objetivo para a criação da liga era arrecadar fundos 
para enterrar os mortos que estavam em vala comum. Camargo cita que há uma outra 
versão, mais completa que essa, que atribui à criação da liga o objetivo de arrecadar 
fundos para investir em benefícios como educação e saúde, assistência jurídica, além 
de auferir recursos para a compra de adubos que melhorariam a produção, tendo, por-
tanto, finalidades assistenciais. Ainda segundo a autora, o dono do engenho, Oscar de 
Arruda Beltrão, havia sido escolhido como presidente de honra.

Os planos do filho do dono do engenho, no entanto, eram outros. Desejava implan-
tar nas terras inativas do engenho outra atividade, a pecuária. Temendo a consolidação 
de um núcleo de produção, reagiu ao movimento. Nesta e em outras propriedades, 
para deslocar a mão de obra já sem utilidade imediata, e para tornar a terra mais lucra-
tiva, lançou-se mão então do aumento generalizado no preço do foro, o que teve como 
consequência imediata a luta comum contra o aumento da renda da terra e contra as 
ameaças mais diretas de expulsão (CAMARGO, 1982).

É nesse ínterim que Francisco Julião Arruda de Paula, advogado em Recife, entra 
no contexto das Ligas Camponesas. Segundo Camargo, Francisco Julião havia nota-
bilizado-se por uma original declaração de princípios em defesa dos trabalhadores 
rurais, a Carta aos foreiros de Pernambuco, de 1945. (CAMARGO, 1982) A defesa de 
Julião deu vitória aos camponeses. Em 1959, foi aprovada a proposta de desapropria-
ção do engenho, tendo sido o governador Cid Sampaio quem a encaminhou à Assem-
bléia Legislativa. “A questão deu notoriedade aos camponeses de Galileia e, ainda mais, 
transformou o primeiro núcleo das ligas camponesas no símbolo da reforma agrária 
que os trabalhadores rurais almejavam” (CAMARGO, 1982, p. 74)

Esse evento foi responsável diretamente pela ampliação do número de ligas no 
Nordeste e em outros estados. Comitês regionais foram criados pelas ligas e um 
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jornal, em 1962, cujo nome era A Liga, porém este não teve repercussão, uma vez que 
os leitores se restringiam aos próprios partidários. Por muito tempo a existência de 
um sindicato foi o desejo do homem do campo. Segundo Camargo (1982), apesar do 
Decreto-Lei nº 7.038, promulgado por Getúlio Vargas em novembro de 1944 como 
extensões da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), previsse a sindicalização rural, 
esta só vem, efetivamente, a ser reconhecida a partir de 1962. Seria uma alternativa 
às ligas que estavam diretamente relacionadas à atuação de Francisco Julião. As fina-
lidades das ligas eram prioritariamente assistenciais, sobretudo jurídicas e médicas, 
e ainda de autodefesa, nos casos graves de ameaças a quaisquer de seus membros.  
As mais comuns eram aquelas que, contrariando o Código Civil, obrigavam à expulsão 
sem indenização pelas benfeitorias realizadas, e nesse sentido específico, a ação das 
ligas parece ter sido bastante eficaz. 

Era um dos objetivos das lideranças conseguir, a médio e longo prazos, fortalecer 
a consciência dos direitos comuns, que compreendiam, por exemplo, a recusa em acei-
tar contratos lesivos, a exemplo do cumprimento do cambão – dia de trabalho gratuito 
para aqueles que cultivavam a terra alheia – e outras prestações cujas características 
são do modo de produção de tipo feudal. (CAMARGO, 1982) A conformação das ligas 
garantia a ampla participação de diferentes categorias de trabalhadores, de meeiros a 
pequenos produtores, todos identificados como camponeses, sendo essa uma forma de 
diferenciarem-se do adversário que lhes era comum, chamado de latifúndio improdu-
tivo e decadente. (CAMARGO, 1982)

Essa amplitude de categorias participantes das ligas e a identificação de um obje-
tivo comum, qual seja, a posse e o usufruto da terra, levou a um fortalecimento, 
enquanto coletividade, das reivindicações acerca da reforma agrária.

Camargo (1982) cita que esse fortalecimento gerou um efeito colateral que, em 
certa medida, anularia os esforços conjuntos, pois, a partir dessas ações pela posse e 
uso da terra, o Estado buscou reforçar a ação sindical em detrimento das ligas. Vale 
salientar, no entanto, que esse sindicato estava atrelado aos interesses do Estado, 
enquanto as ligas eram consideradas um movimento autônomo, que jamais buscou 
colaborar com o Estado. Essa situação gerou um poder maior às organizações sindicais 
para controlarem o movimento camponês. A partir daí, redefiniu-se o papel das ligas, 
que passaram muitas vezes a expressar os interesses mais autônomos da base campo-
nesa que representavam, em detrimento de uma liderança populista ligada a camadas e 
interesses políticos externos ao campesinato enquanto classe: estudantes, intelectuais, 
jornalistas, militantes de partidos políticos de origem urbana etc.

Enquanto isso, a liderança intermediária, e de origem camponesa, manifestou 
muitas vezes sinais mais evidentes de autonomia. Nesses casos, ora coexistiam, ora 
eram absorvidas pelas organizações sindicais, mas, ao serem incorporadas, induziam 
os sindicatos a adotar – sob pena de perder o controle sobre seus próprios associados –  
as reivindicações básicas de luta pela terra as quais esses mesmos sindicatos eram ini-
cialmente pouco sensíveis. (CAMARGO, 1982)
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Camargo (1982) destaca o papel do sindicato que diversificou a plataforma das 
ligas e que, entre outras ações, procurou que se fizesse aplicar o Estatuto do Traba-
lhador Rural (BRASIL, 1963), que foi revogado pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973. 
A autora destaca a importância das lideranças intermediárias, que em muitos casos 
se mostraram mais autônoma. Liderança esta constituída por pequenos proprietários, 
gente de pouca formação educacional, muitos eram artesãos nas horas livres, o que 
lhes garantia essa possibilidade de liderança. Ela destaca isso em Galiléia, Zezé da Gali-
léia, João Virgínio e José Francisco; em Sapé, João Pedro Teixeira, Pedro Fazendeiro, 
Elizabeth Teixeira e João Severino Gomes. (CAMARGO, 1982)

A imagem de Francisco Julião, de alcance nacional, atraiu seguidores, estudan-
tes, intelectuais e políticos. A autora ainda destaca que o momento político de libe-
ralização proposto por Kubistchek e a ascensão do populismo marcaram a criação 
das ligas camponesas que passavam a ideia de serem parte de um único e amplo 
projeto. Com o golpe de 1964, as ligas foram desarticuladas, mas as suas reivindi-
cações foram mantidas e incorporadas pelos sindicatos rurais que vigoraram entre 
1965 e 1983.

Francisco Julião, um homem nascido no campo, em um engenho, citou que as 
suas raízes traziam parte da explicação para a relação que manteve com a causa cam-
ponesa. Em entrevista concedida à Aspásia Camargo, ele explica que se sentia inco-
modado quando seus companheiros de brincadeira saiam com a enxada e ele com 
os livros, demarcando o papel social destinado a cada um. Mudar essa realidade foi 
uma obstinação.

Após formar-se, convidou alguns amigos para abraçarem a causa camponesa. 
Chamado de louco, pois os camponeses não poderiam pagar pelo serviço, nem mesmo 
com voto, sendo que a maioria era analfabeta, respondeu que sabia disso, mas deve-
riam ter ideais. “Tomei o meu Código Civil e fui para o campo. Eu partia da ideia de que 
era preciso criar entre os camponeses a consciência de seus direitos”. Julião também 
havia sido motivado pela observância do descompasso entre o Código Civil e a reali-
dade. “Verifiquei que havia um verdadeiro choque entre o Código Civil que a gente 
acabara de estudar na universidade e uma espécie de código de lei consuetudinária que 
existia no campo”. (CAMARGO, 1982, p. 4)

Definição legal da agricultura familiar 
A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, art. 3º, seções I, II, III e IV, define o conceito 
de agricultor familiar. Apesar da lei citar módulo fiscal e da literatura acerca do tema 
discorrer sobre módulo fiscal e módulo rural, na prática, o termo utilizado pela já não 
mais existente Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) é apenas o de 
módulo rural. Para cada município o tamanho do módulo rural é diferente. No caso de 
Catu, no estado da Bahia, o módulo possui nove hectares, em Alagoinhas, que também 
fica no estado da Bahia, 30 hectares.
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O conceito de módulo rural é derivado do conceito de propriedade familiar e, 
sendo assim, é uma unidade de medida, expressa em hectares, que busca exprimir a 
interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a forma 
e condições do seu aproveitamento econômico.

O módulo fiscal é a unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada 
município, considerando os seguintes fatores: tipo de exploração predominante 
no município; renda obtida com a exploração predominante; outras explorações 
existentes no município que, embora não predominantes, sejam significativas em 
função da renda ou da área utilizada; e conceito de propriedade familiar. (FEDE-
RAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE  
PERNAMBUCO, 2010)

Embora os conceitos de módulo rural e módulo fiscal sirvam para identificar se 
uma determinada propriedade faz parte da agricultura familiar, é importante salientar 
que o tamanho das terras irá variar, de município para município, considerando a defi-
nição de módulo fiscal, o que implica na condição de trabalho na terra. Maiores áreas, 
tendencialmente, podem gerar rendas mais significativas uma vez que há espaço para 
trabalhar diferentes culturas e criar animais, por exemplo.

Conclusão
O agricultor familiar já caminhou significativamente em busca de seus direitos, do 
autorreconhecimento enquanto ser político, porém velhas amarras ainda prendem o 
seu caminhar, como o acesso à formação e informação. A luta para que o acesso à terra 
seja dado àqueles que necessitam, diminuindo, assim, as desigualdades sociais e per-
mitindo que o homem do campo possa nele continuar, bem como o aprimoramento de 
políticas públicas desvinculadas dos ranços do poder, para que, efetivamente, atendam 
ao público alvo ainda são desafios complexos da atualidade.

Outro grande desafio é a proteção aos que dedicam suas vidas a cuidar do meio 
ambiente, para que o país possa ter segurança alimentar, mas preservando o meio 
ambiente.

Texto 2
Amor pela terra, dor pela vida

Em meio a tantos movimentos que buscam a proteção do planeta, habitat do ser em 
todas as suas dimensões: inorgânico, orgânico e ser social, em meio a tantos acordos 
internacionais que visam a proteção do meio ambiente, compreendido em sua acepção 
mais ampla, as mesmas questões quando o tema é a terra se arrastam por séculos, 
metamorfoseadas, pois a sociedade é movimento e, enquanto estrutura cambiante, 
suas mazelas também se matizam de diferentes cores, sem, no entanto, se tornarem 
menos cruéis. Não apenas no Brasil, que infelizmente ocupa protagonismo em 
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vulnerabilidade ambiental, mas em outros espaços historicamente explorados dentro 
do modo de produção capitalista, dedicar a vida à proteção do meio ambiente pode ser 
muito perigoso.

“Brasil, o país mais letal para defensores da terra e do meio ambiente” (AMBIEN-
TEBRASIL, 2018), “Os heróis cotidianos do meio ambiente. Ecologistas da América 
Latina enfrentam ameaças. Brasil é o país mais perigoso, segundo a ONG Global Wit-
ness” (FOWKS, 2014), “As mortes na Amazônia revelam a dimensão do desmatamento 
no Peru. O país perde 250 milhões de dólares por ano devido à extração florestal ilegal, 
segundo a Interpol”. (FOWKS, 2014)

O Brasil é uma das lideranças mundiais do agronegócio. Do açúcar à carne suína, 
o país ocupa os cinco primeiros lugares no ranking mundial de produção e exportação. 
Ainda que se tenha uma área territorial muito significativa para atender a esse ramo 
comercial, a necessidade do avanço da fronteira agrícola, a inserção de agrotóxicos 
e a perene luta por obter áreas consagradas à proteção ambiental aos territórios de 
grupos étnicos, como indígenas, que gozam do direito originário à terra, constitucio-
nalmente garantido, e aos povos quilombolas, são noticiados com certa frequência no 
Brasil. No Congresso Nacional, a bancada ruralista tem se tornado eficiente e, assim, 
os avanços na área de proteção ao meio ambiente não são uma realidade. Em maté-
ria veiculada pelo Correio Brasiliense, em abril de 2019, é citado que, em três meses, o 
governo Bolsonaro aprovou a colocação de 121 novos agrotóxicos. Mas será que esses 
produtos são realmente necessários? Essa é a melhor e mais eficiente forma de produ-
zir? É assim que o mundo produz? Esses produtos são utilizados nos demais países pro-
dutores de gêneros alimentícios?

Quando a produção de alimentos está sustentada em produtos questionáveis, é 
necessário colocar na balança a validade disso, o efeito que causa, ou seja, o adoeci-
mento da população. “No Brasil, estamos consumindo o equivalente a 7,3 litros de 
agrotóxicos por pessoa todo ano. No Paraná, o índice é ainda pior: chega a 8,7 litros 
de agrotóxicos por pessoa todo ano”. (ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE VÍTIMAS 
EXPOSTAS AO AMIANTO, 2017)

São dados tão alarmantes que apontam para contaminação até do leite materno, 
devido à ingestão de quantidade alta em diferentes alimentos pela mãe. 

Além dos inúmeros agrotóxicos aprovados, que se constituem em desafios para 
os ambientalistas, ainda há a questão da proteção aos espaços consagrados exclusi-
vamente ao meio ambiente, como as áreas de matas ciliares, as nascentes de rios, as 
Áreas de Proteção Permanente (APP) e as Reservas Legais (RL), exigência legal a ser 
cumprida pelos fazendeiros, mas não sem queixas. A saúde do agricultor que lida, em 
muitos casos, com esses químicos sem os devidos cuidados, tais como uso de equipa-
mentos específicos, sem a atenção para a não contaminação das águas, faz com que 
eles se tornem vítimas desses produtos com maior intensidade do que os consumido-
res finais. Assim, a conscientização do agricultor para que busque outras formas de 
produzir não é vista com bons olhos por quem quer difundir essa prática controversa.
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Dos 2.184 produtos consolidados no país, 715 são classificados como extre-
mamente tóxicos e 309 como altamente tóxicos. São esses os produtos que 
mais podem causar consequências graves à saúde de trabalhadores rurais e 
adoecer a população consumidora de alimentos contaminados. O contato 
com os agroquímicos – inclusive os de menor nível de toxicidade – pode 
causar desde intoxicação aguda, com fraqueza, vômitos, tontura e convul-
sões, até intoxicação crônica: alterações cromossomiais, alergias, doença 
de Parkinson, má formação fetal e câncer, tudo em curto, médio ou longo 
prazo. (CAETANO, 2019)

Outra questão importante a ser ressaltada é que essas práticas de produção em 
larga escala, baseada no uso de agrotóxicos, tem se tornado um caso de saúde pública, 
o que onera os cofres do país e torna a vida das pessoas que precisam de serviços médi-
cos muito complicada, haja vista a carência desse setor ainda presente nos dias atuais e 
mais ainda em localidades distantes dos grandes centros, onde a ausência de médicos é 
a realidade. Sem deixar de mencionar os cortes nas áreas de saúde propostos pelo atual 
governo federal. Seria a ampliação das áreas destinadas ao cultivo e à pecuária o cami-
nho para um desenvolvimento do país em bases sustentáveis? Com o uso de tecnologia 
de ponta não seria possível aumentar a produção utilizando a mesma área?

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), con-
firmados por relatório da National Aeronautics and Space Administration (Nasa), de 2017, 
o Brasil utiliza apenas 7,6% de seu território com lavouras, somando 63.994.479 hec-
tares. Cabe destacar que um hectare corresponde a 10.000m. (EMBRAPA, 2017) Já as 
pastagens ocupam 19,7% do território. As áreas que são ocupadas por vegetação nativa 
preservada somam 61% do território nacional. (VIEGAS, 2017)

Esses dados foram divulgados em 2017, na abertura da colheita de Mato Grosso 
do Sul.

Dos 850.280.588 hectares que compõem o território brasileiro, 11% são de áreas 
de vegetação nativa em propriedades rurais, como as RL e APPs; 17% são de 
vegetação nativa em unidades de conservação; 13% são de vegetação nativa em 
terras indígenas e 20% de vegetação nativa em terras devolutas, relevos, águas 
interiores, etc, o que totaliza os 61%. (VIEGAS, 2017)

Quando apresentados de maneira objetiva, racional, sem as conexões que existem 
entre os atores sociais, os riscos à saúde pelas práticas recorrentes, todos os conflitos e 
mortes somem; e há quem defenda a ampliação dessas áreas. Por exemplo, os 13% des-
tinados às reservas indígenas estão sendo ameaçados porque se considera terra demais 
para índio de menos. Ora, não se aplica ao território indígena, ao sentido que essa área 
tem para os povos originários, os mesmos instrumentais de análise e valor que o mer-
cado possui. O território é sagrado, tem na ancestralidade e na relação com a natureza 
uma dimensão holística, existencial, não é comercial.
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Os outros 39% do território brasileiro, conforme o levantamento da Embrapa, 
estão distribuídos entre as áreas ocupadas pelas lavouras e florestas plantadas, 
com 8%; pastagens 19,7% e cidades, macrologística, infraestrutura, energética, 
mineradoras e outras, com 11,3%. ‘Nestes 8% de áreas cultivadas está toda a 
cana-de-açúcar, todo o reflorestamento, os grãos, a citricultura, enfim, tudo 
o que plantamos. Essa agricultura deste tamanho, que preocupa o mundo e 
que faz um monte de coisa utiliza somente 8% do território brasileiro, ima-
gina se utilizasse 20%, o que também não seria nada, comparando com outros 
países, imagina o tamanho que poderia ser esse setor’, ressaltou o pesquisador. 
(VIEGAS, 2017)

Nesse mesmo evento foram apresentados dados comparativos entre o Brasil e 
outros países, tanto da América quanto da Europa, que cultivam em áreas de margens 
de rios. No Brasil é proibido cultivo em APP e em áreas destinadas à RL.

A história tem mostrado que a prática não tem sido muito alinhada com os pre-
ceitos legais, e a Amazônia vem sendo desmatada, assim como o desrespeito às áreas 
próximas a grandes rios. Assim segue também nas invasões de territórios e lutas cons-
tantes entre fazendeiros e indígenas e a luta pela reforma agrária, haja vista a atuação 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Assim, os dados numéri-
cos não podem ser a única variável a ser considerada quando o tema é a questão fun-
diária, o meio ambiente e os movimentos sociais no Brasil que atuam nessas linhas 
devem também ser levados em conta.

A violência que assola o país, destinada a quem se propõe a preservar o meio 
ambiente, está consubstanciada, em parte, nesses dados apresentados. Divulgar o 
excesso de agrotóxicos, o desrespeito aos limites legais, conscientizar o agricultor 
sobre práticas não agressivas e autossustentáveis de produção, dentro da lógica agroe-
cológica, por exemplo, apontar a atuação das madeireiras que têm destruído as flo-
restas, as invasões de APP, são ingredientes explosivos para a vida de muitas pessoas, 
várias delas já vivendo sob proteção da Justiça, longe de suas raízes e de suas atividades.

Texto 3
Proteção do meio ambiente e justiça social: é possível?

Um dos grandes expoentes da proteção ao meio ambiente, morto em 22 de dezembro de 
1988, em uma emboscada nos fundos de sua casa, assassinado a mando de Darly Alves, 
grileiro de terras e que já havia cometido outros atos de violência em diferentes partes do 
Brasil, Chico Mendes não foi o primeiro homem no Brasil a morrer pela luta, mas tornou-
-se, senão o maior, um dos mais conhecidos mundialmente, líder do sindicalismo rural e 
criador de um modelo de interação harmônica entre o homem e meio ambiente.

Na distante Amazônia, numa realidade de homens e mulheres analfabetos, Chico 
Mendes “aprendeu a ler, escrever e a pensar aos 16 anos, com Euclides Fernandes 
Távora, refugiado político que morava próximo da colocação da sua família”. (CARTA 
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CAPITAL, 2019) Assim, a observação e inquietação de Chico Mendes contra as injus-
tiças vividas no campo, contra a exploração do meio, se deram muito precocemente.

Em 1975, Chico Mendes iniciou sua atuação no sindicato, em Brasiléia, o primeiro 
do Acre. Fazendo parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sua voz 
começava a ecoar e incomodar. Desde 1970 que, com o esmorecimento da atividade 
da borracha e o início da pecuária na região, o interesse pela terra só se ampliava e se 
concentrava nas mãos de poucos. Com a especulação fundiária e o desmatamento de 
grandes extensões de terras, a permanência dos seringueiros na floresta era inviável.

Em 1976, sob a liderança de Wilson Pinheiro, presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Brasiléia, os seringueiros começaram uma reação contra a situa-
ção instalada. A resistência consistia em impedir a atuação dos grileiros, numa ação 
perigosa e executada por todos os seringueiros e suas famílias. Dirigindo-se à área em 
risco de desmatamento, eles desmontavam os acampamentos dos peões e paravam os 
motosserras. A esse ato chamavam “empates às derrubadas”.

Essas atuações custaram a vida do presidente do sindicato, Wilson Pinheiro, assas-
sinado em 1980, dentro da sede, em Brasiléia. A morte do companheiro, no entanto, 
não parou Chico Mendes. Em 1983, tornou-se, por meio de eleição, presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri e “intensificou sua luta pelos direitos dos 
seringueiros, pela defesa da floresta e pela luta política contra a ditadura e pelos direi-
tos dos trabalhadores”. (CARTA CAPITAL, 2019)

A convivência de Chico com a floresta e o conhecimento que adquiriu sobre 
como obter da natureza os meios de vida instigaram sua curiosidade e deram 
origem a uma teoria que seria, mais tarde, comprovada: a de que os benefícios 
derivados da manutenção da floresta são maiores do que o valor que se obtém 
com a sua derrubada.

Foi essa matriz ideológica formada pelo sindicalismo, pela defesa dos direitos 
humanos, pelo respeito à floresta que marcou a identidade de Chico Mendes 
como líder político e que transcendeu sua localidade e conquistou o respeito 
internacional. (CARTA CAPITAL, 2019)

Compreender que os benefícios derivados da manutenção da floresta são maiores 
do que o valor que se obtém com a sua derrubada foi uma tomada de consciência de 
seu papel enquanto sujeito histórico e sobre o que significa a natureza, seu potencial e 
o potencial da relação homem/meio.

Chico Mendes foi o responsável pelo Encontro Nacional de Seringueiros ocor-
rido em 1985. O resultado mais importante desse encontro foi a criação do Conselho 
Nacional dos Seringueiros (CNS) como entidade representativa e a elaboração de uma 
proposta de reforma agrária inovadora: as Reservas Extrativistas.

Chico Mendes ia tornando-se mais conhecido e mais visado. A projeção interna-
cional veio por meio de um documentário, em 1987, de um cinegrafista inglês, Adrian 
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Cowell. O documentário retratou esse encontro nacional e a vida cotidiana de Chico 
Mendes em defesa da floresta e dos seringueiros.

Apesar do reconhecimento mundial sobre sua teoria, Xapuri tornava-se cada vez 
mais território inóspito para Chico Mendes e para os seringueiros. As ações de resis-
tências, ou seja, os embates levaram muitos deles à prisão e a efetivação das reservas 
extrativistas se perdiam na burocracia do Estado.

Morto em uma emboscada, a luta de Chico Mendes não morreu com ele. Atual-
mente, os mesmos 48 seringais de Xapuri da época de Chico Mendes continuam ativos e 
dentro da lógica de interação harmônica homem/meio ambiente. Julio Barbosa, da Asso-
ciação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes em Xapuri 
(Amoprex), cita: “para nós, hoje, os seringais têm um peso ainda maior. [...] eles trou-
xeram melhora de vida, proteção ambiental e do território”. (CARTA CAPITAL, 2019)

Após 30 anos do assassinato do famoso líder sindicalista, a morte de lideranças 
ambientalistas e as ameaças às áreas de proteção do Brasil ainda são realidade. Refletir 
sobre as razões que levam ao desejo de destruição do meio ambiente, escamoteadas de 
crescimento econômico, através da redução de áreas protegidas e aumento de áreas 
produtivas, bem como do extermínio de lideranças, é fundamental para compreender 
a temática dos movimentos sociais e o meio ambiente. A destruição e a violência não 
podem ser os únicos caminhos escolhidos. De que forma é possível continuar produ-
zindo, de maneira equilibrada e harmônica, sem o uso de venenos, com alternativas 
de defensivos agrícolas de bases naturais, para garantir a segurança alimentar no Bra-
sil? E a tecnologia de ponta, qual o seu papel para garantir essa autonomia e segurança 
alimentar? Quando os defensores do meio ambiente serão vistos como aliados e não 
como ameaças? Esse é o grande desafio!

Texto 4
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Presentes em quase todo o Brasil, o MST é referência no mundo da luta pela demo-
cratização da terra, pela possibilidade de nela produzir. O MST está organizado em 
24 estados nas cinco regiões do país. No total, são aproximadamente 350 mil famílias 
que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. 
Mesmo depois de assentadas, estas famílias permanecem organizadas no MST, pois 
a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. 
(MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2019)

Como apresentado no primeiro texto desta sequência didática, a questão fundiá-
ria no Brasil remonta aos primórdios da história registrada sobre o país, ou seja, com a 
colonização portuguesa.

Compreendendo que a terra possui uma função social, pensar a sua democrati-
zação pressupõe compreender o desenvolvimento do país considerando todas as suas 
variáveis. A segurança alimentar não se consolida apenas com a produção em larga 
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escala, do agronegócio, em muito destinada à exportação. Já é senso comum, bem 
como informação embasada em pesquisa, que mais de 70% dos alimentos que chegam 
à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar.

Esse pequeno produtor não possui condições de competir com a grande proprie-
dade e, com as históricas dificuldades de acessar a terra e o crédito, ele espera na ação 
do Estado essa viabilização, por meio da reforma agrária e de políticas de incentivo e 
linhas de crédito. Destaca-se que a reforma agrária é realizada em terras improdutivas, 
que desrespeitam a constitucionalidade da função social da terra, apresentada no art. 
5º XXIII, da Constituição Federal (CF): XXIII – a propriedade atenderá a sua função 
social. (BRASIL, 1988) A forma como se dará esse procedimento está apresentada nos 
art. 184 e 185 da CF.

E o que vem a ser função social da terra? Essa definição também está descrita na 
CF de 1988, em seu art. 186:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simul-
taneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado;

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente;

II – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalha-
dores. (BRASIL, 1988)

Segundo o site do próprio MST na internet, esse movimento é considerado her-
deiro natural de movimentos pela terra que o antecedem na história. Mas sua história 
com identidade própria remete aos anos de 1970, em plena Ditadura Militar, quando, 
diante das contradições do modelo agrícola presente no país, as primeiras ocupações 
se deram.

A primeira grande demonstração de força do MST remonta ao ano de 1981, mais 
especificamente ao dia 25 de julho. Foi organizado em Porto Alegre um ato público 
que conseguiu reunir mais de 15 mil pessoas. Esse ato foi seguido de manifestações em 
todo o Brasil.

“Novos focos de resistência à ditadura das armas e das terras surgiram: posseiros, 
arrendatários, assalariados, meeiros, atingidos por barragens”. (MOVIMENTO DOS 
TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2019) Essa passagem contribui para o 
entendimento sobre a composição desse movimento social, sobre seu amálgama, sobre 
sua trama. Um povo que escolheu a luta pelo acesso à terra, que é alvo de comentários 
superficiais e negativos, pois é visto como invasores de propriedades por muitos, sem 
que embasem as ações do movimento na própria legislação. “As ocupações de terra se 
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tornaram instrumento de expressão camponesa e de contestação ao autoritarismo”. 
(MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2019)

No Sul do Brasil, ainda nesse período de 1981, um acampamento formado pelos mili-
tantes, que se tornou símbolo da luta pela terra, recebeu o nome de Encruzilhada Natalino. 
Cercados pelo Exército Brasileiro, a tensão chegou a limites inimagináveis. A sociedade 
civil, à época, abraçou a luta porque também era alvo da falta de democracia.

Apesar da repercussão, nacional e internacional, a reforma agrária não foi feita 
naquela área e a desapropriação da referida área da Encruzilhada Natalino não 
aconteceu.

Em 1982 essa questão foi resolvida com a intercessão da Igreja Católica, que con-
seguiu uma outra área para abrigar aquelas famílias. Era um espaço de 108 hectares em 
ronda alta. Foram 208 dias de cerco e resistência à repressão militar.

Foi então em 1984 que efetivamente o histórico e experiência dessas ações dos 
trabalhadores rurais pela democracia e pela terra convergiram para um encontro que 
ficou conhecido como o Primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, ocorrido em Cascavel, no Paraná. Ali, decidiram fundar um movimento campo-
nês nacional, o MST, com três objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma 
agrária e lutar por mudanças sociais no país.

“Queremos ser produtores de alimentos, de cultura e conhecimentos. E mais do 
que isso: queremos ser construtores de um país socialmente justo, democrático, com 
igualdade e com harmonia com a natureza”. (MOVIMENTO DOS TRABALHADO-
RES RURAIS SEM TERRA, 2019)

O MST é um movimento político e socialmente articulado. Possui um jornal e 
cartilhas. Possui escolas próprias e um modelo de educação que, nas linhas de Paulo 
Freire, busca conscientizar seus membros para que não se tornem massa de manobra. 
Um povo esclarecido não se permite alienar.

Como a questão da luta pela democratização da terra não é exclusiva do Brasil, 
em 1983 foi criado um movimento internacional com o objetivo de coadunar as ações 
de camponeses e pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres 
camponesas e comunidades indígenas dos cinco continentes: foi a Via Campesina.

Em 1985, o país vivia a esperança da redemocratização. O Plano Nacional da 
Reforma Agrária (PNRA) de 1985 previa a aplicação rápida do Estatuto da Terra para 
assentar 1,4 milhão de famílias. Com o fracasso desse plano, o MST percebeu que o 
Estado estava aparelhado para responder os interesses dos grandes latifundiários e, 
assim, a luta seria árdua. No governo Sarney, apenas 6% da meta de assentamentos foi 
cumprida, após as pressões das ocupações das terras.

No governo que seguiu a Sarney, o de Collor, a repressão ao MST se acirrou. Com 
a promulgação da Lei Agrária, a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispôs 
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, 
o processo foi dificultado. Em seus arts 6º e 7º é possível identificar uma tentativa de 
esvaziamento do movimento, pois o Estado, por si só, sem a pressão dos movimentos 
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sociais, dificilmente agirá, ainda mais na questão fundiária, tão complexa. O fato da 
participação de pessoas já assentadas em movimentos outros não significa que vão 
sobrepor posses de terras, mas reforçar o movimento para que o mesmo tenha força e 
alcance seus objetivos.

§ 6o O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho posses-
sório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo 
não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua 
desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência; e deverá ser 
apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qual-
quer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações.

§ 7o Será excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal quem, 
já estando beneficiado com lote em Projeto de Assentamento, ou sendo pre-
tendente desse benefício na condição de inscrito em processo de cadastra-
mento e seleção de candidatos ao acesso à terra, for efetivamente identificado 
como participante direto ou indireto em conflito fundiário que se caracterize 
por invasão ou esbulho de imóvel rural de domínio público ou privado em 
fase de processo administrativo de vistoria ou avaliação para fins de reforma 
agrária, ou que esteja sendo objeto de processo judicial de desapropriação em 
vias de imissão de posse ao ente expropriante; e bem assim quem for efetiva-
mente identificado como participante de invasão de prédio público, de atos de 
ameaça, seqüestro [sic] ou manutenção de servidores públicos e outros cida-
dãos em cárcere privado, ou de quaisquer outros atos de violência real ou pes-
soal praticados em tais situações. (BRASIL, 1993, p. 2350)

O MST é um coletivo atuante e que possui um histórico de lutas pela terra reco-
nhecido nacional e internacionalmente. Seu jornal, em 1986, recebeu o prêmio Vladi-
mir Herzog.

Esse foi um texto que objetivou apresentar o surgimento desse movimento no Bra-
sil, mas sua história é muito maior do que o que está aqui descrito!

Sobre a Via Campesina, como já dito, é um movimento internacional, que surgiu 
em 1993, por um grupo de representantes camponeses – homens e mulheres – de qua-
tro continentes, em Mons, na Bélgica. Esse movimento reúne milhões de camponeses, 
pequenos e médios agricultores, sem-terra, jovens e mulheres rurais, povos indígenas, 
migrantes e trabalhadores agrícolas em todo o mundo.

A defesa da agricultura camponesa para a soberania alimentar como uma forma de 
promover a justiça social e dignidade e a oposição forte ao agronegócio, que destrói as 
relações sociais e da natureza, são a bandeira desse movimento.

Cabe destacar que na Via Campesina as mulheres desempenham um papel crucial. 
“O movimento defende seus direitos e igualdade de gênero. Lutar contra todas as for-
mas de violência contra as mulheres” (VIA CAMPESINA, 2019) e os jovens agriculto-
res atuam como uma força inspiradora no movimento.
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A Via Campesina é um movimento grande, possui 181 organizações locais e nacio-
nais em 81 países da África, Ásia, Europa e América, representando cerca de 200 
milhões de agricultores. “É um movimento político, autônomo, plural, multicultural, 
em sua demanda por justiça social, permanecendo independente de qualquer partido 
político, de qualquer tipo de afiliação econômica ou outra”. (VIA CAMPESINA, 2019)

As lutas da Via Campesina são pela defesa da:

1. Soberania alimentar, luta pela reforma agrária e fundiária;
2. Promoção da Agroecologia e defesa de sementes locais;
3. Promoção dos direitos camponeses e luta contra a criminalização dos 

camponeses.

Texto 5
Estado do Ceará – Poder judiciário

Justiça conclui julgamento da morte de ambientalista de Limoeiro do Norte
22 de março de 2017
A 2ª câmara criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) concluiu, nesta terça-feira 
(22/03), o julgamento de recurso que trata do assassinato do ativista ambiental e líder 
comunitário José Maria Filho (Zé Maria de Tomé). O colegiado decidiu, por maioria, 
manter a submissão de Francisco Marcos Lima Barros ao julgamento do júri popular, e 
pela despronuncia (não ser levado a júri) de João Teixeira Júnior e José Aldair Gomes 
Costa, mas negando a absolvição sumária deles.

Durante sessão, o relator do caso, desembargador Martônio Pontes de Vasconce-
los, acolheu divergência levantada pelo desembargador Haroldo Correia de Oliveira 
Máximo, que, na sessão passada, dia 15, votou pelo improvimento total do recurso 
de Francisco Marcos Lima Barros e pela despronuncia de João Teixeira Júnior e José 
Aldair Gomes Costa.

O relator disse ter percebido que a “linha de raciocínio mencionada na divergência 
parcial”, suscitada pelo desembargador Haroldo Máximo, é de que, diante das provas 
apuradas, não seria possível a pronúncia dos recorrentes João Teixeira Júnior e José 
Aldair Gomes Costa. O magistrado entendeu também que, com “base no mesmo subs-
trato fático probatório”, seria inviável a absolvição sumária deles.

Ainda na sessão de hoje (22), a desembargadora Francisca Adelineide Viana, que 
havia pedido vista do processo no último dia 15, apresentou voto dando total improvi-
mento ao recurso dos réus. A magistrada entendeu que haveria indícios “suficientes” 
nos autos para a pronúncia de todos os acusados.

O processo foi inicialmente levado a julgamento na 2ª Câmara Criminal no último 
dia 22 de fevereiro. O recurso teve pedidos de vista dos desembargadores Haroldo 
Máximo e Francisca Adelineide.
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O Caso
De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), em 21 de abril de 2010, José 
Maria Filho foi assassinado com 25 tiros de arma de fogo. O crime ocorreu por volta 
das 15h, na localidade Sítio Tomé, Limoeiro do Norte, e teria tido como mandante o 
empresário João Teixeira Júnior, com o apoio de José Aldair e Francisco Marcos.

O MPCE ressalta que o líder comunitário era envolvido nas causas sociais de 
sua comunidade e reivindicava melhorias de condições de vida para as famílias de 
pequenos agricultores na Chapada do Apodi. Entre as várias reivindicações, des-
taca-se o combate ao uso abusivo de agrotóxicos, principalmente por meio de pul-
verização aérea, denúncia de contaminação da água com agrotóxicos e ocupação 
irregular de grandes empresas em áreas públicas. Por causa das reivindicações 
sociais, teria feito vários desafetos, entre os quais João Teixeira Júnior, proprietário 
da empresa Frutacor.1

Pensando o ensino por investigação sobre movimentos sociais e 
meio ambiente

A reflexão sobre os movimentos sociais e o meio ambiente, em especial no contexto da 
América Latina e mais especificamente do Brasil, são de significativa relevância, pois 
perpassam pelo processo de descortinar uma relação necessária, mas perigosa, qual 
seja, a preservação do meio ambiente e o que ela tem implicado historicamente. Peri-
gosa porque vai de encontro com interesses de grupos monopolizadores de capital e 
poder, cujos interesses confrontam questões como preservação, diminuição de agro-
tóxicos, fim dos desmatamentos, democratização da terra e melhoria das condições 
de vida do homem do campo. Importante porque o ambiente é esgotável e passível de 
extinção de muitas espécies, tornando a sobrevivência futura muito comprometida. 
Assim, pensar sobre essas questões, sobre o viés da cultura e diversidade, da luta, dos 
diferentes sentidos que a terra tem para os diferentes povos configura-se como um 
campo amplo e instigador para a investigação, garantindo possibilidades de aprendi-
zagem significativa.

Essa temática, por seu turno, trará confrontos éticos e morais, pois a vida, em mui-
tos casos, não tem valor e a violência e a crueldade mostram sua face. É contraditório 
perceber que as pessoas que lutam pela preservação do meio ambiente, necessário à 
vida de todos, são as vítimas e o lado frágil desse processo. Mas essa fragilidade se apre-
senta do ponto de vista da morosidade da Justiça, porque as ações que esses grupos têm 
protagonizado são repletas de resistência, garra, determinação e coragem, mas, acima 
de tudo, de amor ao meio ambiente, por entender que é possível viver sem destruir, que 
preservar é mais lucrativo e, assim, novos caminhos para o futuro se descortinam.

1 Texto retirado na íntegra do site do TJCE, para isso ver: Ceará (2017), na lista de referência. 
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Objetivos de aprendizagem em suas dimensões conceitual, 
procedimental e atitudinal

A perspectiva de que o ensino pode e deve ser mais que apenas a transmissão de con-
teúdos, mas a construção de condições teóricas e materiais de inferência na realidade 
pautam a proposta desta sequência didática.

O ensino das ciências que estabelece mudanças nas interações professor e aluno 
não está pautado na mudança da relação de autoridade: o professor continua a 
ser a autoridade epistêmica e social em sala de aula, mas ele permite o trabalho 
intelectual dos estudantes rumo a seu desenvolvimento. (SASSERON, 2015, p. 117)

Essa abordagem didática pressupõe o desenvolvimento de competências concei-
tuais, procedimentais e atitudinais. O estudante deixa de ser sujeito passivo e passa a 
ter um papel de protagonista em seu processo de desenvolvimento, a partir da análise 
de situações reais, de forma crítica, reflexiva e metodológica. Nesse processo, o papel 
do professor agiganta-se na medida em que media essa relação e possibilita a efetiva-
ção da aprendizagem significativa, ao contrário de tornar-se supérflua.

Pensar na construção da distinção entre fazer e compreender é algo maior do que 
pode supor a aparência simples dessa afirmativa. Para chegar à essência dessa intera-
ção, a tarefa não é simples.

Se todo conhecimento é resposta a uma questão (BACHELARD, 1996 apud SAS-
SERON, 2015), quais os procedimentos para o ensino por investigação? Como, de fato, 
apresentar um problema para ser resolvido pelos estudantes, sem cair na simplificação 
de propor exercícios, onde o espaço para a reflexão é ínfimo ou inexistente, configu-
rando-se mais como um treinamento do olhar e operar?

Krulik e Rudinik (1980 apud SASSERON, 2015) citam que “um problema é uma 
situação, quantitativa ou não, que pede uma solução para a qual os indivíduos implica-
dos não conhecem meios ou caminhos evidentes para obtê-la”.

Essa definição conduz aos ensinamentos de Piaget sobre desequilibração e equili-
bração, como etapas do entendimento da situação, portanto, etapas da construção do 
conhecimento. O sujeito tem papel ativo na construção de sua aprendizagem. E esse 
processo se dá, pelo menos, em duas etapas iniciais, que são a acomodação e a assimi-
lação. Quando uma pessoa se depara com algo novo, desconhecido, ela busca em seu 
“arquivo pessoal” referências para identificar o novo. Algumas pessoas podem pas-
sar pelo processo de negação da novidade, mas parte significativa se inquieta e busca 
interpretar esse novo. Mas quando as informações que possui não dão conta de res-
ponder a essa questão, ela então está frente a um conhecimento para o qual não pos-
sui dados e, assim, precisará buscar novas referências para passar a conhecer, sendo 
esse o processo constante da vida e da aquisição de conhecimento. Isso é o que Pia-
get chamou de acomodação. O conhecimento não existe pronto, é necessário a sua 
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construção contínua, numa perspectiva circular, de dentro para fora e de novo para 
dentro do sujeito. O processo chama-se “equilibração majorante”. Da necessidade de 
aprender à interpretação do novo, ocorrem a equilibração: quando conheço; e a dese-
quilibração: quando o novo se apresenta e se torna necessário interpretá-lo.

O ensino por investigação pode ser percebido de três formas distintas, quais sejam:

1. Um conjunto de competências para serem desenvolvidas pelos alunos;
2. Um resultado cognitivo que os alunos têm que alcançar;
3. Uma abordagem que possibilita a construção do próprio conhecimento.

Atuar no ensino por investigação pressupõe planejamento e acompanhamento sis-
temático das etapas propostas. Por seu turno, os estudantes necessitam ampliar a con-
cepção de aula para além da transmissão de conteúdos e da sua repetição. Pensar em 
conjunto, refletir sobre uma situação, encontrar caminhos possíveis, necessita de com-
petências interpessoais também.

Isso posto, os objetivos de ensino para esta atividade estão assim organizados:

Conceituais
• Compreender as permanências e transformações sócio-históricas rela-

cionadas à questão fundiária no Brasil;
• Identificar as relações entre o homem, o meio e o capital na complexa 

interação do modelo econômico capitalista;
• Identificar a atuação dos movimentos sociais ligados à terra e ao meio 

ambiente, suas motivações e os impactos para a sociedade e para a natureza;
• Apropriar-se de conceitos relacionados ao tema abordado, como movi-

mentos sociais, desenvolvimento, sustentabilidade, preservação, legisla-
ção específica, entre outros, para compreender a relação entre o homem, 
as classes sociais e seus interesses e a terra.

Procedimentais
• Criar, coletivamente, as estratégias para a solução dos problemas 

apresentados;
• Construir o plano de ação como etapa da própria construção do conheci-

mento, gerando parte do produto.

Atitudinais
• Internalizar a prática da leitura como uma das mais produtivas formas de 

adquirir conhecimento;



movimentos soCiAis e meio Ambiente 225

• Atuar com respeito e responsabilidade para que as etapas e a solução 
do problema proposto se configurem como um caminho construtor de 
conhecimento significativo;

• Valorizar o trabalho a ser realizado;
• Atentar para as etapas planejadas, cumprindo-as;
• Valorizar o diálogo como processo de construção, respeitando opiniões 

divergentes;
• Valorizar as etapas da investigação, a metodologia empregada, como 

parte da construção da epistemologia das ciências;
• Participar da atividade de maneira produtiva, conhecendo o transcurso 

das ações, colaborando nas etapas previstas e corroborando o debate e a 
reflexão sugerida.

Pressupostos teórico-metodológicos da abordagem do ensino 
por investigação

O ensino por investigação pressupõe a dinâmica da resolução de um dado problema. 
Refletir sobre uma questão, intuir sobre os possíveis caminhos a seguir, elaborar as 
estratégias, criar uma forma original de resolver a questão dada que se apresenta 
como algo novo, são passos de uma metodologia que tem se apresentado como um 
diferencial no processo de ensino e aprendizagem das ciências. Cabe destacar que 
uma situação-problema traz consigo a possibilidade real de diferentes formas de 
abordagem e resolução, assim, o docente precisa estar atento e preparado para esses 
possíveis caminhos-respostas que serão apontados pelos estudantes.

Carvalho (2011 apud SASSERON, 2015) apresenta as quatro etapas que fundamen-
tam a apresentação da proposta investigativa, quais sejam:

1. O problema para a construção do conhecimento;
2. A passagem da ação manipulativa para a ação intelectual na resolução do 

problema;
3. A tomada de consciência;
4. A construção de explicações.

Assim, de acordo com os pressupostos da abordagem do ensino por investigação 
aqui citados, o início da proposta deve ocorrer com a apresentação do problema, o 
qual necessita ser adaptado pelo docente para o perfil de sua turma. Isso posto, vamos 
aos problemas! Cabe o destaque para o fato de serem apresentados três problemas, 
o que se justifica ante a amplitude da temática central, qual seja, meio ambiente e as 
questões sociais.
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Apresentação dos problemas a serem solucionados

Problema 1
No início da década de 1990, um grupo de indivíduos moradores de um município 
baiano passou a compor uma tribo indígena, tendo aumentado consideravelmente o 
número de habitantes da mesma. O referido grupo vivia em terras que estavam em 
questão, pois eram requeridas por fazendeiros da região.

O aumento da população indígena, naquele momento, gerou desconfianças na 
comunidade local, mas a disputa com fazendeiros já era bastante antiga e corria há 
tempos na Justiça o pedido de reintegração de posse pelos fazendeiros.

A área está definida como APP. Os indígenas passaram a produzir grãos, nos mol-
des da produção em áreas não indígenas, o que acabou sendo denunciado pelos fazen-
deiros – inclusive questionando se os indivíduos eram mesmo indígenas – ao Ministério 
Público, que acatou a denúncia e abriu investigação.

Por que razão apenas na década de 1990 aqueles indivíduos resolveram se juntar 
aos povos indígenas da região?

Por que o Ministério Público abriu investigação, uma vez que os indígenas produ-
zem em terras sobre as quais eles têm a posse? 

Questões norteadoras para auxiliar no processo de resolução do problema 1:
• Qual o contexto histórico em que se deu o problema?;
• O que define um brasileiro como partícipe de um determinado grupo 

étnico distinto?;
• Quais as legislações sobre indígenas e sobre as regras de posse e uso de 

seus territórios?;
• É possível reintegração de posse em área de APP?

O que esperar da atuação dos estudantes nesse problema proposto –  
possibilidades:

Os estudantes devem analisar essa situação e construir argumentações para explicar 
cada fato exposto, pesquisar e buscar informações em fontes que sejam consideradas 
válidas; Aqui é importante a atuação docente atentando para o cuidado com as fontes 
buscadas, em apontar caminhos e mecanismo para que os estudantes identifiquem 
se a fonte é confiável, bem como as normas de citação dessas fontes utilizadas; eles 
devem embasar seus argumentos na legislação sobre indígenas; considerar os tipos de 
sementes ou algum produto que podem estar sendo utilizados de maneira a confrontar 
a legislação; identificar as possíveis formas de creditar a definição de etnia; amparar 
as argumentações na histórica relação indígenas e meio ambiente e nos embates com 
invasores de áreas demarcadas.



movimentos soCiAis e meio Ambiente 227

Problema 2
Uma comunidade de agricultores do município de Aporá, localizado no leste da 
Bahia, obteve informações, através de um técnico agrícola, sobre produção baseada 
em defensivos naturais. Acostumados a trabalhar com defensivos tradicionais, e con-
siderando que o adoecimento de alguns membros da comunidade tem sido recorrente 
quando utilizam esses produtos, a comunidade tem pensado em realmente mudar a 
forma de produzir. Cada agricultor possui quatro módulos fiscais, sendo 40 famí-
lias no total. Além disso, eles têm ciência de que produtos naturais, produzidos sem 
veneno, têm sido procurados por grandes redes de mercado e por pessoas interessadas 
em uma vida saudável.

Ao passarem a vender seus produtos produzidos sob essa nova perspectiva, as 
vendas aumentaram, pois o apelo de produto orgânico é realmente muito bom. Mas 
os agricultores receberam notificação de que estavam atuando de maneira irregular.

Quais as possíveis justificativas presentes na notificação e de que forma a comuni-
dade pode lidar com a situação?

Questões norteadoras para auxiliar no processo de resolução do problema 2:
• Como as informações técnicas chegarão à comunidade?;
• Eles são considerados agricultores familiares?;
• O que são defensivos naturais?;
• O que são defensivos químicos?;
• Existe possibilidade de produzir comercialmente e de forma diversificada 

em qualquer tamanho de área?;
• Como uma comunidade pode pensar a gestão de seus negócios de forma 

a se inserir no mercado de forma mais competitiva e estruturada, garan-
tindo regularidade na produção e oferta?;

• Há amparo em programas de crédito do governo para auxiliar o agricul-
tor familiar?

O que esperar da atuação dos estudantes nesse problema proposto –  
possibilidades:

Os estudantes devem considerar a definição de defensivos naturais e contrapor aos 
químicos; eles podem introduzir na resolução do problema os defensivos biológicos; 
podem apontar o que há de positivo e de negativo em seus usos; há também a possibili-
dade de apontar maneiras de agregar conhecimento técnico ao grupo com vistas a des-
fazer as dúvidas e medos, e aqui se pode observar a valorização do técnico agrícola; os 
estudantes podem observar a viabilidade das áreas de cada agricultor e a possibilidade 
de diversificar a produção; ao analisar programas governamentais, eles podem indicar 
a possibilidade de acesso a crédito – e onde eles se inserem, tendo em vista o tamanho 
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da área de cada um – e programas que aumentem a renda da comunidade, bem como a 
forma de acessarem esses programas; um caminho esperado é que eles pensem em for-
matos de gestão para essa nova atividade; será interessante que os estudantes pensem 
na possibilidade de construir como produto final um plano de ação para a comunidade 
na perspectiva da mudança de formato de produção e apontar também que tipo de 
produtos poderão ser mais viáveis.

Problema 3
Considerando que o Brasil é o país mais perigoso para os defensores do meio ambiente, 
reflita com seu grupo o que poderia ser feito para gerar proteção e continuidade da 
luta pela dignidade do trabalhador e pelo meio ambiente em nosso país. Produza um 
documento em formato de estatuto.

Questões norteadoras para auxiliar no processo de resolução do problema:
• Qual a relação do problema citado e os direitos humanos?;
• De quais acordos internacionais relacionados aos direitos do homem e à 

proteção do meio ambiente o Brasil é signatário?;
• Quais os argumentos para embasar a defesa do meio ambiente e movimen-

tos sociais brasileiros? Utilizar o enfoque baseado em direitos humanos.

O que esperar da atuação dos estudantes nesse problema proposto –  
possibilidades:

Os estudantes devem buscar informações sobre o modelo usualmente utilizado, ou 
seja, a forma correta para a elaboração desse tipo de documento; uma possibilidade é 
considerar a existência de organismos internacionais de defesa dos direitos humanos; 
os estudantes podem e devem embasar as reflexões e ações na legislação: Constituição 
Federal, na legislação ambiental brasileira, nos acordos internacionais que visam a pro-
teção do homem, do trabalhador e do meio ambiente e que o Brasil é signatário, bem 
como em casos reais de assassinatos objetivando identificar quantas apurações che-
garam ao final com prisão dos mandantes; a busca pelo conhecimento da legislação é 
uma prática pouco estimulada, de modo geral, nas escolas. Assim, trabalhar com um 
problema que fomenta essa necessidade acaba sendo muito importante para a for-
mação dos cidadãos, no caso aqui, os estudantes!

Etapas propostas para a aplicação da sequência didática 
Esta sequência didática foi pensada para ser realizada em seis encontros.
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Primeiro encontro
No primeiro encontro deve ocorrer o momento de diálogo com a turma sobre a pro-
posta e, principalmente, um debate a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes 
relacionados à temática meio ambiente. Será necessária a introdução do debate a partir 
da leitura de um trecho de texto, que pode ser um dos propostos nessa sequência didá-
tica ou uma reportagem atual sobre a temática.

É importante a orientação do(a) docente sobre a construção de um diário de bordo 
pelos grupos.

Nessa primeira aula é interessante que o(a) docente registre, combinando ante-
cipadamente com os estudantes, a gravação do áudio da aula, as concepções que eles 
têm sobre os temas abordados, suas impressões e conhecimentos prévios sobre as 
temáticas apresentadas. Esses registros devem ser parte da apresentação final, com 
produção de cartazes, organizados no espaço de sala de aula, apresentando as sequên-
cias de cada encontro, possibilitando à turma a vivência das etapas após o trabalho 
estar concluído.

Ainda na primeira aula, o(a) docente deverá explicar que serão apresentados três 
problemas para os grupos resolverem. A quantidade de grupos ficará a cargo do(a) 
docente. Nesse encontro os grupos devem ser organizados.

Os problemas serão apresentados e após essa apresentação serão observadas as 
impressões dos estudantes e o que pensam a respeito de cada um.

Com os problemas em mãos, os estudantes devem debruçar-se sobre os caminhos 
que precisarão seguir para resolvê-los. Quais os referenciais teóricos irão precisar, 
onde deverão pesquisar e definir a tarefa de cada membro referente à busca por mate-
rial de suporte.

Por fim, o(a) docente deve solicitar que os grupos apresentem, no encontro seguinte, 
uma resenha de um dos textos que conseguirem levantar sobre a temática em questão.

Essas resenhas dos grupos serão o tema gerador para o debate na aula seguinte.

Segundo encontro
Este encontro é a oficina de leitura e debate. Os textos-suporte para a realização 
desta sequência, pesquisados pelos estudantes e que serviram de base para a escrita 
de resenhas, serão agora apresentados em sala para debate entre os grupos. Cada 
grupo deve apresentar uma resenha e contribuir com a ampliação do conhecimento 
sobre a temática.

No segundo momento da aula serão as apresentações dos resultados das pesquisas 
e o momento para o planejamento das ações a serem realizadas no processo de cons-
trução das respostas aos problemas propostos.

É importante que os registros sobre cada encontro estejam sendo feitos pelos gru-
pos, uma espécie de diário de bordo. Seria interessante também que as gravações con-
tinuassem a ser realizadas, evitando que algum momento rico de reflexão se perca.
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Terceiro e quarto encontros
O terceiro e quarto encontros deverão ter o formato de oficina. Com material cole-
tado em mãos, os grupos irão analisar em conjunto e, daí, construir o cronograma das 
atividades relativas à resolução dos problemas.

Cada membro irá expor o que pensou para chegar ao produto final, para resolver a 
questão proposta. Todos terão tempo para a apresentação de sua proposta e os demais 
membros irão apontar os prós e contras observados, construindo, ao final, uma pro-
posta única.

Esse momento é muito importante e deve ser bem acompanhado pelo(a) docente. 
É o momento de observar o respeito aos diferentes pontos de vista, observar a capa-
cidade de interação interpessoal apresentada pela equipe e observar se cada membro 
realizou sua tarefa.

Será nesses encontros que os grupos definirão a necessidade de pesquisa de campo, 
de busca de informação em algum órgão ou se tudo poderá ser feito através de material 
pesquisado em livros ou através da internet.

A metodologia final deverá ser organizada nesses encontros e apresentada por 
cada grupo no quinto encontro.

Quinto encontro
Neste encontro, os grupos apresentarão a metodologia que usaram para resolver o 
problema proposto. Apresentarão a revisão de literatura, ou seja, os textos, docu-
mentos ou outro material que embasaram a construção do caminho. Importante a 
observação da confiabilidade das fontes buscadas.

Para enriquecer a temática e a atividade, é importante que o(a) docente contribua 
com material informativo, que pode ser um documentário ou filme sobre as temáticas 
abordadas, ou mesmo reportagem. Essa intervenção é importante para ampliar o olhar 
da turma sobre seu objeto.

Sexto encontro
O sexto encontro é a apresentação do problema resolvido por cada grupo. Con-
siderando que a proposta desta sequência didática se consubstancia por uma base 
teórico-metodológica de viés analítico da sociedade e sua interação com o meio, ela 
possui um ciclo diferenciado em comparação a projetos de outra natureza, de outra 
área das ciências.

A competência buscada é a compreensão de que interpretar e internalizar os con-
ceitos de teor técnico é fundamental para os profissionais da área, mas eles não podem 
e não devem se distanciar da compreensão da interação sociedade e meio ambiente. 
Não pode distanciar-se da compreensão de como esse homem interage e responde às 
necessidades do meio ambiente e vice-versa.
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Garantir o conhecimento e intimidade com o texto legal, com os programas 
governamentais para o setor, bem como conhecer os graves problemas relaciona-
dos a essa área é imprescindível para um profissional lúcido e alinhado ao seu tempo 
e a sua história.

Proposta de avaliação da aprendizagem

A avaliação da aprendizagem deve ocorrer de forma processual, observando a 
apreensão e execução das competências previstas para essa atividade, observando a 
integração dos grupos, o planejamento e a execução das atividades.

O(a) docente pode construir um barema e discutir previamente com a turma quais 
os pontos que serão utilizados como critério de avaliação quantitativa, bem como é 
critério de cada docente o valor a ser atribuído à atividade.

O importante e que é o objetivo maior desse tipo de atividade é a possibilidade 
de resguardar o espaço para que estudantes se debrucem na resolução de problemas 
que poderão ser vivenciados na vida real. E, assim, o(a) docente poderá vislumbrar o 
nível de capacidade das turmas em atuar nesse tipo de questão no que tange à matu-
ridade, ao interesse, à busca por um referencial diversificado e à autonomia dos gru-
pos no processo.

Considerações finais

Nesta sequência didática, cuja temática foi movimentos sociais e o meio ambiente, 
buscou-se apresentar o ensino por investigação, para cursos técnicos, mas com temá-
tica centrada nas ciências humanas. Compreende-se que a formação do estudante deve 
considerar uma perspectiva holística, integrando, meio e homem assim como a síntese 
das relações elaboradas neste processo, que nem sempre são harmônicas. Aliás, essa 
relação tem sido cada vez mais tensa em determinados espaços e em determinadas 
áreas. Desse modo, garantir uma base conceitual e também de cunho crítico-analítico 
são fundamentais no processo de formação desses novos profissionais.

Esta sequência didática consubstanciou-se em possibilitar uma abordagem dife-
rente de temas recorrentes em nossa sociedade, a partir da interação dos estudantes 
com situações-problemas a serem debatidas, fundamentadas em amplo referencial 
teórico e apresentadas como saídas possíveis aos problemas dados.

Estimular a busca por fontes diversas, o debate e a atividade colaborativa como 
ponto central de atividades foram também buscados aqui. Espera-se que essa expe-
rimentação vivenciada ao resolver problemas que são reais seja significativa para os 
estudantes e para a experiência pedagógica de cada docente. Obviamente que adap-
tações podem e devem ser realizadas. A proposta, por exemplo, de dividir a turma 
em grupos e todos resolverem os três problemas pode ser alterada para a opção de 
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cada um dos grupos resolver um dos problemas apenas. O tempo necessário para a 
atividade também será analisado pelo(a) docente. Aqui foi proposto que a atividade se 
desenvolvesse em seis encontros, mas pode ser mais ou menos. E é essa possibilidade 
de ser sujeito ativo do processo enquanto docente que também garante a conquista do 
(re)encantamento pelo educar!
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Educação em Agroecologia e Agroecologia 
na educação: uso de inventário da realidade 
no estudo e proposição de ações no contexto 
de unidades familiares de produção

Aspectos introdutórios

Este texto objetiva contribuir para o delineamento de práticas educativas na edu-
cação profissional e tecnológica centradas nos princípios da educação em Agroeco-
logia e nos pressupostos teórico-metodológicos da educação do campo. Portanto, 
na discussão multidisciplinar1 sobre a relação entre terra e trabalho, procura-se com-
preender as experiências, os desafios e as possibilidades para alcançar e fomentar a 
soberania e a segurança alimentar no âmbito da agricultura familiar camponesa.

A adoção dos princípios da educação em Agroecologia na formação técnica de 
cursos ligados às ciências agrárias – Agropecuária, Agroindústria e Agroecologia – 
tenciona tomar a vida – a lógica da vida –, “a realidade atual” dos sujeitos do campo 
naquilo que tange ao acesso à terra, as formas de produção e reprodução da vida, 
como objeto da prática pedagógica, a partir da problematização. (FREIRE, 2011)

1 As atividades aqui propostas poderão ser desenvolvidas por professores de Sociologia, Geografia, Biologia, 
História e das áreas técnicas de Meio ambiente e Agroecologia.
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Nesse sentido, compartilha-se da ideia de Pistrak de que a escola é mais do que 
espaço de ensino ou estudo de conteúdos programados, por mais críticos que estes 
sejam. O sentido da escola está na sua capacidade de interligar, refletir e problematizar 
os diversos aspectos da vida das pessoas – sua vida em comunidade, no trabalho, na 
Unidade de Produção Familiar (UPF), na relação com a terra.

Embora o objetivo seja o rompimento da “pedagogia da palavra” para uma “peda-
gogia da ação”, não se nega a transposição didática do conhecimento científico, tam-
pouco se busca direcionar o pêndulo para a prática e ação; pelo contrário, procura-se 
“[...] desenvolver um estudo mais profundo e significativo da chamada realidade atual, 
ao mesmo tempo que vão aprendendo habilidades, comportamentos, e posturas neces-
sárias ao seu desenvolvimento humano, e a sua inserção social”. (CALDART, 2000, p. 12)

Parafraseando o discurso freiriano, essa dimensão significa admitir outra relação 
entre os sujeitos cognoscentes na sua relação com o objeto cognoscível, que também 
se estimula entrelaçada pela curiosidade, pela problematização das questões da reali-
dade concreta por meio de uma reflexão crítica. Deste modo, importa o “como”, o pro-
cesso estabelecido para o conhecer, e não apenas o “quê”. Além de requerer uma “ação 
transformadora sobre a realidade”, a partir da aplicação do aprendido-apreendido  
em “situações existenciais concretas”. (FREIRE, 2011, p. 28-29)

Desta forma, a proposta orienta-se em torno de um processo formativo centrado 
na relação intrínseca entre teoria e prática. Com isso, o trabalho é entendido como 
uma “participação ativa na construção social e a ciência como uma prática generali-
zada e sistematizada que orienta completamente esta atividade, de forma que cada um 
possa ocupar o lugar que lhe cabe”. (PISTRAK, 2000, p. 114)

A formação humana e integral dos sujeitos do campo, vinculados à educação pro-
fissional e tecnológica, mas não restrito a estes, exige uma educação libertadora, no 
sentido de tomar a realidade concreta do campo – contradições, lutas, enfrentamen-
tos, resistências – como objeto cognoscível a ser refletido, problematizado e sob o qual 
se poderá agir – no caso da pressuposição de processos de intervenção na realidade, de 
acordo a natureza dos problemas identificados, analisados e cuja ação transformadora 
da realidade seja possível.

Neste sentido de percepção, e considerando que o objetivo da educação em 
Agroecologia não é formar apenas para os processos produtivos no campo (Agrope-
cuária), no sentido estritamente tecnicista, mas para a compreensão e construção do 
projeto social de campo necessário – ambientalmente sustentável, social e economi-
camente justo, produtivo e tecnologicamente adequado às condições ecossistêmicas e 
com a superação da iniquidade da estrutura fundiária –, a Agroecologia é tomada aqui2 
como “enfoque científico, teórico, prático e metodológico” (AGUIAR et al., 2016, p. 7)  
que, a partir de uma base multidisciplinar e interdisciplinar e enfoque sistêmico, 

2 Conceito adaptado de Aguiar e demais autores (2016).
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procura compreender os processos ecológicos, socioculturais, políticos e econômicos 
de reprodução social no campo tendo o “agroecossistema como unidade de análise”.

Diante do exposto, este trabalho está organizado e procurará discutir alguns pres-
supostos teóricos sobre questão agrária, Agroecologia, soberania alimentar e segu-
rança alimentar. Tais temáticas serão apresentadas de forma breve, mas resguardando 
suas relações intrínsecas à compreensão das contradições do campo, sinalizando os 
processos de enfrentamento do paradigma do capitalismo agrário a partir do “Para-
digma da Questão Agrária (FERNANDES, 2008); explicitando os objetivos concei-
tuais, procedimentais e atitudinais que orientam a prática educativa-pedagógica 
proposta;  apontando as orientações teórico-metodológicas da sequência didática 
(SD). Nesta proposta tomamos os pressupostos do inventário de realidade.

Questão agrária, Agroecologia e soberania alimentar: tecendo o fio

Busca-se, nesta seção, estabelecer os aspectos centrais da questão agrária no Brasil 
de modo a tecermos o fio com a emergência da discussão de Agroecologia, soberania 
alimentar e, consequentemente, a relação destas com a Segurança Alimentar e Nutri-
cional (SAN).

Tais questões remetem-nos à história econômica do Brasil,3 pois a questão agrá-
ria brasileira está diretamente relacionada à nossa condição de país subdesenvolvido 
cujas características básicas ainda são concentração de terra, de renda e de poder.  
Ou ainda, como afirma Fernandes (2008, p. 44), na “[...] concentração de poder 
expresso em terra (território), dinheiro e tecnologia”.

Deste modo, cabe entender que a estrutura da economia mercantil-exportadora 
associada ao colonialismo no Brasil tinha como característica fundamental as cha-
madas “colônias de exploração” fortemente integradas ao mercado europeu, em que 
os grupos dominantes da colônia se ligavam aos interesses dos grupos financeiros da 
metrópole. Ao contrário, nas “colônias de povoamento”, as classes dirigentes tinham 
maior autonomia em relação à metrópole. (FURTADO, 2004)

As forças arcaicas, no subdesenvolvimento, com sua expressão política, estão 
associadas diretamente “ao modelo agroexportador, ao regionalismo econômico e 
político” e “a atuação irracional do capital na estrutura produtiva nacional”. Signi-
fica, sucintamente, a manutenção da inadequação da estrutura agrária – latifúndios; 
“dependência dos centros externos de decisão econômica [...] hegemonia e controle 
sobre o aparato estatal e controle da opinião pública”. (CÊPEDA, 2008, p. 60)

3 Não é objetivo deste trabalho o aprofundamento da história econômica do Brasil, cujos autores como Caio 
Prado Júnior, Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré, Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de 
Holanda, entre outros, deram importantes contribuições. No entanto, cabe destacar algumas reflexões gerais 
advindas desses clássicos a fim de direcionar aprofundamentos posteriores.
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Diante do exposto, a questão agrária atual no Brasil reflete as relações sociais de 
produção e relações de trabalho no campo. Portanto, implica no “como se produz” e 
“de que forma se produz”, e suas consequências à qualidade da renda, do emprego 
ou as formas de ocupação no campo. Em outros termos, a alta concentração de ter-
ras em poucas mãos e o foco nas produções agrícolas para exportação com intenso 
uso de tecnologias têm, desde os anos 1960, impulsionado uma crise agrária represen-
tada pela expulsão excessiva de trabalhadores rurais ou camponeses, aumentando as 
taxas de migração, desemprego, subemprego e outros problemas nos centros urbanos. 
(SILVA, 1980)

O processo de modernização do campo – industrialização da agricultura, meca-
nização da produção, pacotes tecnológicos e agroindustrialização – mostrou-se con-
servador por não alterar a estrutura agrária, a distribuição de renda, muito menos teve 
como objetivo o aumento da produção de alimentos; pelo contrário, aumentou signifi-
cativamente a produção de commodities.4

Esse movimento histórico revela que a questão agrária, enquanto formas de uso 
(formas de uso da natureza e organização da produção de bens agrícolas), posse (quais 
pessoas ou grupos sociais se apropriam, moram e vivem sobre determinada porção 
de terras) e propriedade da terra (condição jurídica relacionada ao domínio da terra 
enquanto propriedade privada e mercadoria) caracterizava-se no período colonial a 
partir do trabalho escravo nas lavouras de plantation,5 “o monopólio da propriedade 
da terra pela Coroa” e a posse na forma de concessão de uso era atribuída a alguns 
latifundiários. Nas últimas décadas, caracteriza-se “pelas influências do capitalismo 
globalizado, pelas empresas agrícolas transnacionalizadas e pelo capital financeiro”. 
(STEDILE, 2012, p. 641)

De modo geral, a questão agrária suscita três questões que interessam a nossa 
discussão, além de serem relacionais entre si: a) a concentração de terras e produção 
de alimentos; b) a soberania e segurança alimentar; e c) Agroecologia como ciência, 
modo de vida e projeto social e político para o campo.

a) Concentração de terras e produção de alimentos
Nas últimas décadas, a forma do capital reproduzir no campo tem sido denominada 
de agronegócio,6 que representa a maior aproximação do capitalismo agrário nacional 

4 O termo em inglês significa mercadoria. “Nas relações comerciais internacionais, o termo designa um tipo par-
ticular de mercadoria em estado bruto ou produto primário de importância comercial, como é o caso do café, 
do chá, da lã, do algodão, da juta, do estanho, do cobre”, entre outros. (SANDRONI, 1999, p. 112-113)

5 Grandes extensões de terras com trabalho escravo e produção agrícola para exportação.

6 De modo geral, o Brasil guarda forte relação com o termo agribusiness, significando “as relações econômicas 
(mercantis, financeiras e tecnológicas) entre o setor agropecuário e aqueles situados na esfera industrial, [...] 
comercial e de serviços”. (LEITE; MEDEIROS, 2012, p. 79)
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à lógica do capital globalizado. A marca contraditória da reprodução do capital no 
campo continua sendo seu caráter concentrador de terras, predatório dos recursos 
naturais – solo, água, minerais, vegetação – e socialmente excludente e exploratório 
das populações do campo – povos da floresta, ribeirinhos, quilombolas, povos origi-
nários, agricultores familiares e camponeses.

O poder político exercido pelo agronegócio tem impulsionado políticas governa-
mentais com foco no paradigma do capitalismo agrário: a) mercantilização da reforma 
agrária; b) priorização de políticas de crédito para produção de commodities, principal-
mente a soja; e c) interferência nas políticas ambientais7 – flexibilização conforme inte-
resses dos latifundiários –; entre outras.

No entanto, contrapondo-se a concepção de capitalização do camponês, do pro-
dutivismo agroexportador e a lógica concentradora da terra, os movimentos de luta 
por terra têm recolocado o acesso e a (re)distribuição da terra como direito primordial 
à superação da heterogeneidade social no Brasil – as desigualdades socioeconômicas –, 
uma vez que a construção de um projeto popular de nação perpassa pela garantia dos 
direitos fundamentais – terra, trabalho, renda e alimentação.

É nesse sentido que a superação da inadequação da estrutura fundiária no Brasil se 
torna também uma questão de política social, agrícola e ambiental, visto que:

I) os agricultores familiares, mesmo apresentando 84,4% do total de 
estabelecimentos, detêm apenas 24,3% da área total, enquanto as 
grandes propriedades correspondem a 15,6% do total de estabele-
cimentos e controlam 75,7% da área total de terras no país. (IBGE, 
2006) Os dados deixam ainda mais claro a desigualdade na distribui-
ção de terras e as inapropriadas condições de reprodução social das 
famílias de agricultores camponeses quando refinamos a classifica-
ção das propriedades: estabelecimentos com menos de 10 ha (31,6% 
dos imóveis) ocupando uma área total de 1,8%; enquanto os estabele-
cimentos com mais de 2000 ha (0,8% dos imóveis) ocupam uma área 
total de 31,6%. (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 77)

II) Mesmo com esses dados sobre a estrutura agrária, os agricultores 
familiares têm apresentado importante participação na produção 
de alimentos no Brasil. Conforme mostrou o censo Agropecuário 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em 2006,8 

7 O novo Código Florestal, aprovado durante o governo Dilma Rousseff, expressa fortemente as ações da cha-
mada bancada ruralista nas questões ambientais.

8 Foram utilizados dados de 2006, revistos pelo IBGE em uma segunda apuração no ano de 2012 e disponível de 
forma on-line, porque não há dados detalhados produzidos posteriormente sobre a agricultura familiar no Brasil.
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esses agricultores foram responsáveis pela produção9 de 76,2% do 
feijão preto, 83,8% de feijão-outros,10 83,2% da mandioca, 45,6% 
do milho em grão, 33,1% de arroz em casca, 57,6% do leite de vaca, 
67,1% do leite de cabra. (HOFFMANN, 2015)

III) Por ser produção familiar, as maiores taxas de ocupação ainda são 
registradas nas unidades de produção familiar, em detrimento das 
grandes propriedades do agronegócio. Portanto, à medida que o 
agronegócio incorpora no processo produtivo maquinários pesados 
e de alta tecnologia, há progressivamente a liberação maciça de força 
de trabalho assalariado, temporário ou subempregado no campo.  
A base produtiva de alta tecnologia no campo tem agravado a oferta 
de trabalho no meio rural, uma vez que mesmo os trabalhos alta-
mente qualificados têm se restringido a algumas funções e os novos 
setores não-agrícolas – turismo, entre outros – não têm conseguido 
absorver o contingente de trabalhadores liberados do campo. Essas 
contradições da relação entre capital e trabalho reforçam a impor-
tância de repensarmos a questão agrária enquanto política social e 
de desenvolvimento nacional.

IV) Apesar do avanço do ideário produtivista, com seus pacotes tecno-
lógicos – máquinas, sementes híbridas e transgênicas, fertilizantes 
e agrotóxicos –, sobre os agricultores familiares camponeses, estes 
ainda resistem e enfrentam essa lógica predatória a partir de suas 
práticas conservacionistas e saberes tradicionais de uso e manejo do 
solo e manejo integrado da produção agropecuária.

Portanto, os dados mostram que, ao contrário do discurso utilizado pelos defenso-
res do paradigma do capitalismo agrário, a solução para os problemas enfrentados no 
campo não está na capitalização dos agricultores familiares camponeses. Pelo contrá-
rio, exige a construção e o fortalecimento de outro projeto de campo que tenha a terra 
como direito social e reconheça como sua função principal a produção de alimentos 
saudáveis atrelada à sustentabilidade ambiental.

b) Soberania e segurança alimentar
O entendimento da política agrária enquanto uma questão social e de desenvolvimento 
nacional está diretamente relacionado, em um primeiro nível de análise, à soberania 
alimentar e, em outro, intrinsecamente à garantia da segurança alimentar – acesso ao 

9 Grãos em 1000 toneladas e leite em 1.000.000 de litros.

10 “Feijão fradinho, caupi, de corda ou macáçar”. (HOFFMANN, 2015)
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alimento em quantidade e qualidade adequadas. Embora primeiro tenha surgido o 
conceito de segurança alimentar.

A ideia hegemônica para os agentes econômicos internacionais sempre foi que a 
segurança alimentar era uma questão de produção de alimentos para o mercado global –  
isto é, está inserido quem tem condições de pagar pela mercadoria. Nessa linha de con-
cepção, na Conferência Mundial de Alimentação, de 1974, a questão política discutida 
remetia ao armazenamento de alimentos, assim como sua oferta.

A partir da década de 1980, incorpora-se ao conceito de segurança alimentar a 
ideia de acesso das pessoas à alimentação e, posteriormente nos anos 1990, também à 
concepção de alimentos seguros e de qualidade. Essa visão foi sedimentada nas decla-
rações da Conferência Internacional de Nutrição, realizada em Roma no ano de 1992, 
pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). (VALENTE, 1997)

No Brasil, a formulação legal sobre SAN a indica como a

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base em práticas alimentares promotoras 
de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis. (BRASIL, 2006, p. 1)

Neste sentido, torna-se importante destacar que a insegurança alimentar e nutri-
cional, por ser reflexo da heterogeneidade estrutural da sociedade brasileira, incide 
sobre as classes sociais e grupos sociais de forma complexa e multidimensional – 
aspecto econômico, escolaridade, ambiental, política, entre outros.

Se pensarmos sobre os fatos recentes da agricultura brasileira impulsionada a 
partir da Revolução Verde, observamos o uso intensivo de insumos industrializados, 
agrotóxicos, maquinários agrícolas nos latifúndios com monocultivos, além do uso de 
variedades geneticamente modificadas e irrigação. No sentido oposto, a agricultura 
camponesa, caracterizada pelas pequenas parcelas de terras com policultivos, sem uso 
de insumos industrializados ou maquinários pesados, tem sido marginalizada dos pro-
gramas de créditos e estigmatizada como atrasada e de baixa produtividade. Nesse 
contexto, vários termos e expressões emergiram para adjetivar esse tipo de fazer agri-
cultura mais centrado na relação com a natureza e no autoconsumo, cuja relação com 
o mercado dava-se pelo excedente produzido. Não por acaso, termos como “subsis-
tência” e “pequeno” indicam pejorativamente que os agricultores familiares não foram 
incorporados absolutamente pela lógica do capitalismo agrário, isto é, ainda não são 
vistos como agricultores capitalizados.

Constrói-se, então, a ideia – que inclusive vai nortear políticas públicas por déca-
das – de que a produção de alimentos é sinônimo da agricultura moderna, sujeita aos 
direcionamentos do mercado capitalista, inclusive o mercado globalizado – produção 
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de commodities e agroexportação. Cabe lembrar que aqueles produtos agrícolas consti-
tuintes da base alimentar regional e local têm sido fortemente produzidos por agricul-
tores familiares. Além disso, não se busca aqui negar a tecnologia, mas problematizá-la 
e reconhecer que não é toda tecnologia que interessa a chamada agricultura de base 
sustentável, ou como preferimos denominar, agroecológica. Portanto, a agricultura 
calcada fundamentalmente no negócio criou como impacto negativo a perversa des-
truição de saberes, valores e culturas. Além disso, de forma contraditória, o agrone-
gócio tem negado as questões socioambientais, intensificado a percepção da natureza 
enquanto valor de troca, mercadoria, colocando em risco as relações sistêmicas da 
natureza e sociedades. (MOLINA; JESUS, 2005; STURZA, 2005)

Para problematizar tais relações é preciso compreender que a terra deveria ser 
vista como direito social e que a fome é uma questão política. No entanto, o controle 
exercido pelas empresas transnacionais e empresas agrícolas nacionais sobre os recur-
sos naturais, como a terra, água e sementes, e os benefícios a elas atribuídos pelas 
políticas agrícolas e alimentares demonstram a “perversidade sistêmica”11 do capital: 
praticamente tudo se converte em mercadoria, inclusive os alimentos. Não por acaso, 
para Esteve (2017, p. 24), “no que diz respeito à alimentação, o controle dos recursos 
naturais é a chave para a compreensão de quem e para quem se produz”.

Portanto, quando se fala de soberania alimentar não se quer ou se deve reduzir 
apenas a garantia do “direito de produzir”, mas se deve inserir também no conceito a 
ideia de “[...] controle da produção pelos agricultores familiares camponeses”. (MCMI-
CHAEL, 2016, p. 199) De igual modo, é inconsistente compreender a soberania alimen-
tar apartada da Agroecologia – ciência, modo de vida, base tecnológica de produção –, 
pois esta está atrelada à autonomia do agricultor em relação aos pacotes tecnológicos 
impostos pela “cadeia corporativa transnacional” agroalimentar, além da visão agro 
ecossistêmica da produção – relação produção de alimentos (ecologia).

Por isso, a discussão de soberania alimentar coloca-se como imperativo político, 
social e econômico contra a fome, a insegurança alimentar – acesso em quantidade e 
qualidade –, a expropriação dos direitos fundamentais de acesso à terra para plantar 
e criar, a degradação ambiental pelos pacotes tecnológicos da Revolução Verde e da 
biotecnologia – chamada de dupla Revolução Verde –, a erosão genética das sementes, 
êxodo rural, emigração, entre outros. Todos esses problemas foram ainda mais agra-
vados ao longo dos anos 1990 com a adoção das políticas neoliberais pelos governos, 
sobretudo dos países dos continentes Africano, Asiático e América Latina.

Foi, portanto, no movimento de luta contra as políticas neoliberais defendidas 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, Organização Mundial do 

11 Milton Santos, no livro Por uma outra globalização (2005) faz uma reflexão profunda dos mecanismos de cons-
trução da perversidade sistêmica do capital que reproduz de forma ampliada as desigualdades de todas as 
ordens e produz subjetivamente as fantasias do sistema, cabendo aos oprimidos construir as lutas, resistências 
e enfrentamentos necessários para a realização de outro mundo possível.
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Comércio (OMC) e postas em curso por diversos governos que vários movimentos 
de agricultores das Américas, Europa e Ásia formaram a chamada Via Campesina em 
1993 e defenderam o conceito de soberania alimentar, em 1996, na Cúpula Mundial da 
Alimentação da FAO, na cidade de Roma.

Desse modo, a soberania alimentar se refere à defesa de “mercados locais de ali-
mentos, o direito a qualquer país de proteger suas fronteiras dos alimentos impor-
tados, uma agricultura sustentável e a defesa da biodiversidade, dos empregos e de 
um forte meio de subsistência12 nas áreas rurais”. (NICHOLSON, 2008, p. 457 apud 
MCMICHAEL, 2016, p. 85)

Para McMichael (2016), o fundamental da garantia da soberania alimentar é defen-
der direitos não restritos aos do mercado, articulando valores calcados na justiça 
social, equidade, preservação ecológica. Portanto, “[...] defender ‘o modo camponês’ 
não se refere a preservar uma ‘cultura’, mais do que isso, tem a ver com fortalecer prá-
ticas culturais que não reduzam o alimento e a agricultura a formulação de preços”. 
(MCMICHAEL, 2016, p. 86)

Relaciona-se a valorização da sociobiodiversidade, das culturas agroalimentares, 
da democratização radical do acesso ao alimento de qualidade; enfim, refere-se ao res-
peito à vida em seu sentido mais amplo – dignidade humana (direito à terra; direito a 
produzir; direito de controlar sua produção; direito ao alimento saudável) e sustenta-
bilidade ambiental –, pois é preciso superar a lógica da agricultura industrial “ecologi-
camente insustentável e socialmente excludente”.

O enfrentamento da “crise alimentar”, enquanto reflexo do mercado global de ali-
mentos regido pelas cadeias corporativas transnacionais – finanças, tecnologia, mer-
cados – com subsídios das políticas nacionais agrícolas ao agronegócio, depende cada 
vez mais do engajamento social e político em torno do movimento de soberania ali-
mentar e o consequente debate associado à segurança alimentar. É preciso reconhecer, 
debater e enfrentar as barreiras “[...] ao desenvolvimento de sistemas agroalimentares 
saudáveis, justos e sustentáveis”. (MCMICHAEL, 2016, p. 110)

Deste modo, reforça-se na contemporaneidade a questão agrária como um sen-
tido mais complexo a partir da concepção de soberania alimentar. Além do retorno 
mais intenso das lutas por terra, a própria terra também passa a ser vista como “capi-
tal ecológico”. Da mesma forma, “[...] a agricultura volta a ser entendida, e praticada, 
como uma coprodução: a interação e a transformação mútua entre os atores humanos 
e a natureza viva. A agricultura baseia-se não só nas ‘trocas econômicas’, mas também 
na ‘troca ecológica’”. (PLOEG, 2010, p. 4 apud MCMICHAEL, 2016, p. 198-199)

12 Preferimos o uso do conceito reprodução ampliada da vida ao invés de subsistência, uma vez que o campo pre-
cisa ser visto como lugar de direitos e sociodiversidade. Além disso, o sentido atribuído pelo autor aproxima-se 
mais da ideia de reprodução da existência.
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Sinteticamente, essa visão integradora, por assim dizer, entre trocas econômicas e 
trocas ecológicas caracteriza a soberania alimentar alinhada a questão agrária – numa 
visão macro e micro – como

o direito de cada povo definir suas políticas agrícolas e alimentares. [...]  
Trata-se de optar por uma agricultura local, diversa, camponesa, susten-
tável, culturalmente adequada ao seu ambiente e que respeite o território, 
entendendo o comércio internacional como apenas um complemento à pro-
dução local. A soberania alimentar significa devolver aos povos o controle dos 
recursos naturais, daquilo que nos dá de comer, e lutar contra a privatização da 
vida. (ESTEVE, 2017, p. 192)

Tais perspectivas não devem ser entendidas nem como românticas tampouco 
erroneamente pelo viés localista. Apenas se assume a necessidade de repensarmos o 
projeto social de desenvolvimento pela politização das políticas agrícolas e agrárias 
centradas na soberania alimentar, capacidade do povo de direcionar seu destino com 
autenticidade, tendo a terra, o trabalho e o direito à alimentação segura como direitos 
fundamentais e relacionados à sustentabilidade ambiental.

De forma sucinta, a Agroecologia deve ser vista também como uma forma de 
enfrentamento político às desigualdades e formas de opressão reproduzidas pelo 
modelo agrícola modernizante. Além de caracterizar outra matriz tecnológica de 
produção, a Agroecologia é também um movimento político e um modo de vida ali-
cerçado por outras racionalidades reintegradoras das relações entre seres humanos 
e natureza, procurando romper com a perversidade sistêmica do capital – agressão à 
natureza, exclusão socioeconômica, dependência econômica, cultural e tecnológica. 
(CAPORAL; COSTABEBER, 2002)

c) A agroecologia como ciência, modo de vida e projeto político para  
o campo

A Agroecologia é uma ciência para a vida. A construção sobre Agroecologia – nas 
suas dimensões política, social, econômica, cultural, pedagógica, empírica – está arti-
culada às discussões da ideia de (des)envolvimento,13 tendo como base a epistemologia 
da vida, diversidade, complexidade, transformação e, por que não, do bem viver.

13 Concordamos com Timóteo Verá Popyguá quando, ao afirmar sobre o processo social indígena no Brasil, que 
diz: “Nosso futuro, nosso desenvolvimento, para os Guarani significa nosso conhecimento. Respeitar a natu-
reza significa desenvolvimento. É diferente do branco. Eu já fico com receio quando fala desenvolvimento sus-
tentável, desenvolvimento não sei o quê... Eu falaria na minha língua envolvimento”. Desta maneira, precisamos 
problematizar as ressemantizações necessárias ao termo “desenvolvimento” e incorporar as suas significâncias 
construídas pelos povos tradicionais ao pensamento científico, construindo a partir deste paradigma um novo 
olhar. Ver em: https://pib.socioambiental.org/pt/%22Em_vez_de_desenvolvimento,_envolvimento%22.
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Assim, a Agroecologia envolve, além dos estudos de agroecossistemas, a dinâmica 
econômica, social e cultural (GLIESSSMAN, 2000), completamos que, para além da pers-
pectiva do estudo, ela também é movimento social, construção coletiva e se coloca no 
campo interdisciplinar, propondo um campo epistemológico e metodológico necessários 
a construir a produção de alimentos a partir do conhecimento local aliado ao científico.

Na perspectiva cultural tenciona-se o respeito ao modo de vida, aos ritmos da 
vida, ao tempo concebido na dimensão do acontecer local, do vivido na sua intensidade 
pulsante e criativa, humanizada e sustentada na ética, na solidariedade. No entanto, 
torna-se necessário pensar a ressignificação das práticas e a revalorização dos proces-
sos ancestrais perdidos ou desconstruídos com o processo (ou processos) desencadea-
dos pela modernização da agricultura, tendo como horizonte necessário à mudança 
social e ecológica a transição agroecológica.

Para que essa transformação ocorra, valorizamos a construção do I Seminário 
Nacional de Educação em Agroecologia (I Snea), realizado em Pernambuco em 2013.14 
Para o coletivo, a chamada educação em Agroecologia alicerça-se em alguns princí-
pios, notadamente necessários para a incorporação e valorização do modo de vida cal-
cado na Agroecologia.

Conforme a construção de princípios e diretrizes disponíveis no documento, estes 
se organizam a partir de quatro princípios: vida, diversidade, complexidade e transfor-
mação. Ao tratar-se do primeiro princípio, o da vida, orienta que a formação humana 
deve ser integral, valorizando os processos endógenos, locais e comunitários – onde se 
aponta a importância da economia solidária –, e protegendo a biodiversidade natural e 
cultural. (AGUIAR et al., 2006) Com relação ao princípio da diversidade, o território, 
o conhecimento, as multiplicidades de gênero, geração, religiosidades precisam ser 
respeitadas e oportunizadas.

Sobre o princípio da complexidade, orienta-nos as abordagens sistêmicas e holís-
ticas, valorização das práticas, formação conectando sujeitos e instituições e a supe-
ração da dicotomia entre trabalho manual e intelectual. Por fim, também de forma 
resumida, apontamos que o princípio da transformação orienta práticas emancipató-
rias, uma pedagogia comprometida com a transformação social, o fortalecimento das 
coletividades – inclusive na construção de pautas legítimas – e a escola amparada na 
realidade e como lócus para a reflexão e ação transformadora.

Assim, aponta-se um projeto político para o campo onde o modo de vida e o pro-
tagonismo social do campo se amparam em um processo engajado por um coletivo 
complexo. A educação deve buscar reafirmar a valorização dos saberes construídos 
historicamente no campo das ações que objetivam a vida social incorporada às dimen-
sões do mundo da vida.

14 O documento referência elaborado no I Snea está publicado e disponível na íntegra em: Aguiar e demais auto-
res (2016).
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Objetivos de aprendizagem

Com esta SD, objetiva-se permitir a construção crítica de um olhar sobre a UPF.  
É preciso compreender a família enquanto unidade social – aqui vista para além da 
perspectiva da produção –, cuja satisfação das necessidades do grupo familiar e os 
valores socioculturais condicionam sua relação com a natureza, a gestão dos recursos 
naturais – terra, água e vegetação –, as relações de trabalho na unidade produtiva, a 
forma de organização da produção (poli cultivo).

Portanto, a partir dessa proposta pedagógica, busca-se fortalecer o entendi-
mento da Agroecologia enquanto dinâmica relacional entre os sistemas naturais 
e sociais em coevolução, de modo a conferir legitimidade aos saberes adquiridos 
na prática pelos(as) agricultores(as). Nessa relação intrínseca, o meio natural pode 
condicionar sociabilidades que traduzam o equilíbrio pessoas-natureza. Para essa 
reflexão, apontamos os objetivos de aprendizagem a partir de três dimensões, que 
seguem a seguir.

Conceituais
• Compreender o caráter histórico dos fenômenos sociais, econômicos e 

políticos que envolvem o uso, posse e propriedade da terra;
• Reconhecer a inter-relação entre questão agrária, soberania e segurança 

alimentar;
• Conhecer os fundamentos da Agroecologia e da abordagem sistêmica 

para a análise dos agroecossistemas;
• Interpretar as múltiplas dimensões atreladas aos modos de vida do campo.

Procedimentais
• Construir um roteiro de inventário da realidade considerando algumas 

dimensões, como ambiental, organizacional, produtiva, social, cultural, 
dentre outras;

• Pesquisar algumas metodologias participativas pertinentes a realização da 
investigação sobre as UPF;

• Testar as ferramentas e instrumentos participativos selecionados de 
modo a apropriar-se de seu uso antes da aplicação com as famílias de 
agricultores;

• Organizar e sistematizar os dados obtidos e construídos com os agriculto-
res familiares sobre as UPF;

• Pesquisar e aprofundar teoricamente as questões emergentes durante 
o processo de sistematização dos dados, principalmente referente ao 
manejo do agroecossistema;
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• Realizar a ação formativa sobre o problema identificado como recor-
rente na comunidade ou com o grupo de agricultores trabalhados, o que 
poderá ser uma oficina, um dia de campo, uma palestra sobre as temáti-
cas estudadas e investigadas ou correlatas sobre o manejo do agroecos-
sistema, por exemplo.

Atitudinais
• Reconhecer o potencial material e imaterial da natureza amparado no 

princípio da vida;
• Valorizar as atividades em grupo como experiência atrelada ao princípio 

da complexidade;
• Estimular ampla participação respeitando o princípio da diversidade;
• Respeitar as diferentes opiniões e construções de discurso, orientado pelo 

princípio da transformação.

Orientações teórico-metodológicas da sequência didática

Para Zabala (1998), a concepção da prática pedagógica coloca-se, em sua complexi-
dade, atrelada a uma organização metodológica necessária à sua execução. Assim, 
as intencionalidades do processo educacional são fundamentais para a dinâmica de  
reflexão-ação-reflexão. Essas intencionalidades direcionam a estruturação de ativi-
dades, cuja concepção, organização e encadeamento devem garantir a efetivação dos 
fins definidos para o processo pedagógico.

Busca-se pôr em curso uma dinâmica que garanta aprofundamento temático, tra-
balhos coletivos e individuais, problematização, reflexão e síntese – apreensão da rea-
lidade na sua processualidade e complexidade.

Para tanto, é fundamental considerar as relações interativas entre educador e edu-
cando, educando e educando e as influências dos conteúdos nessas relações, o papel de 
cada um desses atores – com suas subjetividades e dinâmicas peculiares –, a organiza-
ção e intencionalidade dos conteúdos, a organização do tempo e espaço, a seleção dos 
recursos didáticos e o processo de avaliação.

Considerando que a proposta desta SD lastreia-se nos pressupostos da educação 
em Agroecologia (vida, complexidade, diversidade e transformação) e da educação 
do campo (tempos-espaços formativos principalmente, isto é, tempo-escola e tempo-
-comunidade), busca-se desenvolver um processo de ensino-aprendizagem calcado na 
problematização (ponto de partida), investigação (conhecer a realidade), sistematiza-
ção dos dados produzidos (analisar) e transformação (preparação de intervenções sim-
ples de caráter educativo para os sujeitos do campo). Tais momentos serão detalhados 
no Quadro 1 a seguir.
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Quadro 1 – Fases e etapas de implementação da sequência didática

FASE DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM ETAPA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

a) Problematização 1º momento

b) Investigação 2º aos 5º momentos

c) Sistematização dos dados 6º e 7º momentos

d) Transformação 8º momento

Fonte: elaborado pelos autores.

Primeiro momento
O processo inicial de problematização das temáticas Agroecologia, soberania e segurança 
alimentar e questão agrária dar-se-á a partir do diálogo sobre o problema: quais são os 
possíveis efeitos de um sistema de produção mediado pelo conflito entre uma base ecoló-
gica tradicional e uma gama de possibilidades ofertada pelo modelo dependente?

A partir dessa questão inicial, outras indagações poderão somar-se para potencia-
lizar as problematizações: que modernização interessa a um processo de desenvolvi-
mento capaz de garantir justiça social e sustentabilidade ambiental no meio rural? Em 
que medida é possível romper com a dependência tecnológica e cultural na agricul-
tura? Como é possível pensar o rompimento dessas relações de dependência na agri-
cultura familiar no contexto do semiárido?

Segundo momento
Meta: preparação e instrumentalização sobre o que pode inventariar na UPF e como 
obter e construir os dados com os sujeitos presentes nesta UPF, cujo levantamento 
precisa estar ancorado no momento anterior, isto é, uma UPF a partir das dimensões 
conflituosas de dois modelos de produção – ecológico e convencional.

Os(as) estudantes, em grupos, discutirão e irão propor um roteiro de inventário, 
calcado na percepção dos conflitos materializados na UPF. Após esta construção, um 
momento de culminância de apresentação destas propostas deve suscitar a elaboração 
de um roteiro padrão mediado pela discussão. A seguir, sugere-se que algumas dimen-
sões da UPF sejam percebidas e inventariadas:

Produção e relação com o bioma.
Sobre esta dimensão, identificar a vegetação natural presente na UPF, esboçar o modo 
pelo qual a UPF relaciona-se com esta vegetação, levantar os recursos naturais dispo-
níveis – água, relevo, áreas necessárias à preservação e/ou conservação. Além disso, 
esquadrinhar os sistemas de produção vegetal e animal que constituem a UPF, sinali-
zando o quintal, lavouras temporárias e permanentes etc.
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Tecnologias e instrumentos
Acerca dessa dimensão, faz-se importante inventariar o modo de produção – manual 
e/ou mecanizado –, relações da família com o rádio, telefone, celular, internet etc. 
Levantar o uso de procedimentos mecânicos, em que circunstâncias são requeridos e, 
da mesma forma, o trabalho manual.

Relações de trabalho
Identificar quais relações de trabalho estão presentes na UPF, inclusive o trabalho 
doméstico. Torna-se necessário entender as fontes de renda – trabalho assalariado, 
temporário, aposentadoria etc. – e o papel de cada ente familiar em relação à dinâmica 
de trabalho fora e dentro da UPF.

Costumes, práticas sociais e alimentação
Importante para reconhecer a UPF, as relações de religiosidade, práticas esportivas e 
de lazer dos indivíduos que constituem a UPF, bem como as práticas alimentares e de 
consumo, organização do tempo, escolaridade e saúde – acesso, por exemplo.

Terceiro momento
Meta: identificar estratégias para a realização do inventário em campo. Neste 
momento, os(as) estudantes são provocados(as) a pensar o trabalho de campo, indi-
cando qual ou quais melhores estratégias para a realização do inventário. Sugere-se 
que possam pesquisar metodologias participativas que poderão ser utilizadas para 
a realização do inventário na UPF a partir das dimensões (a, b, c, d) elencadas no 
roteiro. Esse momento se dará utilizando a metodologia de inventário de proble-
máticas, cujas ferramentas deverão ser escolhidas pelo(a) professor(a) a priori, con-
siderando o potencial de cada uma delas para as dimensões atribuídas ao inventário 
da realidade. Sugerimos algumas ferramentas: fluxo, mapa, diagrama, matriz, roda 
de conversa e ilustração, todas com o objetivo de obter informações referentes a 
uma ou mais dimensões, mas se entende que os(as) estudantes possuem um amplo 
espectro de possibilidades e que devem decidir, em seus grupos, qual ferramenta 
julgam adequada.

Quarto momento
Meta: testar as principais ferramentas metodológicas que serão utilizadas.

Esse momento também se dará na forma de oficina, onde se projetará uma UPF fic-
tícia proposta pelo(a) professor(a). Cada grupo, a partir desta UPF fictícia, simulará a 
realização do inventário utilizando a sua metodologia proposta. Após essa simulação, 
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uma avaliação torna-se importante, com o intuito de redimensionar (caso necessário) 
o uso de uma ferramenta mais adequada.

Quinto momento
Meta: aplicar as ferramentas de coleta e construção de dados em UPFs. Nesta 
fase, pensando que possa ser realizado em grupos, torna-se interessante pensar 
que sejam inventariados UPFs na mesma comunidade ou localidade, com vistas a 
compreender interações e isolamentos. Esse esboço realizado em campo resultará 
em anotações, cartazes, gravações – áudio, imagem e/ou vídeo – feitos durante  
o inventariamento.

Sexto momento
Meta: sistematizar os dados obtidos.

Realizado na forma de oficinas, a sistematização objetiva aglutinar as informa-
ções elencadas em campo e formatar, intencionalmente, a partir da(s) ferramenta(s) 
escolhida(s), a realidade estudada. Propondo uma sistematização intencional, ela dará 
conta de esquadrinhar as dimensões conflituosas percebidas na UPF. Cada grupo 
apresentará as suas anotações e demais formas de apreensão do que foi visto na UPF. 
Em sistema de ciranda, cada grupo vai complementando – em concordância ou não – 
daquilo que foi compreendido. A intenção é obter uma compreensão da complexidade 
em seu máximo possível.

Sétimo momento
Meta: analisar os resultados da sistematização dos dados procurando refletir sobre os 
princípios da Agroecologia e articular com as dimensões propostas pela SAN e pela 
chamada questão agrária.

Certamente as análises e interpretações tornarão possível ou, pelo menos, esti-
mulado, compreender que a relação do(a) agricultor(a) familiar com sua terra não 
se explica somente pela produção para a comercialização do que foi produzido, mas 
ele(a) se identifica e se relaciona com o lugar que trabalha e vive. É muito recorrente 
visualizar que no mesmo lugar, na mesma terra que seus(as) antepassados(as) viveram, 
agora estabelecem seus atuais meios de vida, o que torna a terra eivada de sentimen-
tos de posse (no sentido de pertencimento e apropriação) e identificação e identidades 
(valores simbólicos).

Portanto, a Agroecologia permite-nos superar visões simplistas e mecânicas das 
relações sociais, da produção e da dinâmica da natureza. O saber e pensar agroecoló-
gico permite-nos compreender a vida que pulsa na sua complexidade – trabalho, cul-
tura, natureza, tecnologia, indivíduos, subjetividades, racionalidades.
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Oitavo momento
Meta: dialogar para a transformação a partir do aprender a intervir juntos.

Após a análise dos dados sistematizados, o grupo de estudantes poderá propor 
para as UPFs escolhidas uma prática ou ação que possa estimular a transição agroe-
cológica. O grupo poderá sugerir uma estratégia de organização financeira, uma prá-
tica agroecológica, uma metodologia de reuniões, uma estratégia de monitoramento 
da natureza, entre muitas outras possibilidades que serão embasadas na sistematiza-
ção do inventário. Os conhecimentos adquiridos durante esses momentos devem ser 
mediados por conhecimentos construídos em outros componentes curriculares. Esta 
proposta é então dialogada com as pessoas presentes nestas UPFs no sentido de refor-
mular e adaptar e então colocar em prática.

Dadas as possibilidades a serem observadas, as UPFs apresentam singular poten-
cial para a experimentação agroecológica, para a formação humana crítica, para o estí-
mulo à aproximação entre gerações, para as experiências com a educação do campo e 
em Agroecologia.

Avaliação processual e qualitativa
A avaliação será entendida como “acompanhar o processo” pedagógico posto em 
curso, tendo como objetivo: 1. Diagnosticar as primeiras impressões dos estudantes 
sobre as temáticas e a realidade concreta; 2. Verificar a capacidade de problematização 
dos estudantes (pensar crítico); 3. Identificar as apreensões teórico-conceituais e relei-
turas de mundo construídas na relação entre teoria e prática; e 4. Realizar a análise do 
processo vivido com a SD: conhecimentos construídos entre os estudantes e destes 
com os agricultores; diálogos problematizadores fomentados com os agricultores; 
olhares crítico-interpretativos sobre as experiências, vivências e práticas dos agricul-
tores; potencial da experiência pedagógica vivida e possibilidades de retroalimentação.

Compreendida como processualidade, a avaliação compreenderá todos os 
momentos de diálogos entre professor(es) e estudantes sobre o objeto em análise – a 
realidade estudada –, especificamente no tocante ao alcance das metas estabelecidas 
para cada momento da SD.

Enquanto instrumento pedagógico, poderá ser adotado o “diário de bordo”.  
De acordo com Barbier (2007), essa técnica é fortemente usual na etnologia, em que é pos-
sível registrar comentários variados sobre os aspectos que transversalizam quem escreve 
em sua relação com o grupo, comunidade ou ambiente, a partir de uma “curiosidade heu-
rística”. O registro deverá ser feito na maior proximidade possível do tempo das vivências. 
O importante é não adiar os registros dos fatos, as reflexões e apontamentos de questões 
ou curiosidades para aprofundamento teórico-conceitual ou para o diálogo problemati-
zador com o grupo de estudantes, o professor ou mesmo com os agricultores.

O diário é uma técnica que não deve ser entendida como espaço de descrição de 
fatos, mas isso associado às reflexões crítico-analíticas ou crítico-interpretativas. Para 
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tanto, será importante o professor orientar esse processo a partir de aspectos que 
deverão ser priorizados na escrita do diário, a partir de cada momento da SD:

1. O que foi feito? Como foi feito? Quem participou?;
2. Principais pontos abordados, discutidos;
3. Principais dúvidas, questões, curiosidades;
4. Que reflexões foram feitas?;
5. Essas reflexões, diálogos, resultaram em quais aprendizagens? Por quê?

Na avaliação final do processo vivido com a SD, será realizada uma roda de con-
versa com os estudantes com objetivo de apresentarem suas impressões sobre o 
percurso das atividades, as aprendizagens construídas, os dados da pesquisa e sua 
interpretação crítica. Os estudantes conseguirão apresentar tais impressões a partir da 
retomada geral, reflexiva e situada, de seus escritos no diário de bordo.

Considerações finais

Observando o processo “necessário” de enfrentamento das desigualdades do/no 
campo e ressaltando a construção do movimento de educação do campo e edu-
cação em Agroecologia, aponta-se que a formação crítica de estudantes imbuídas 
na sensibilização e compreensão dos processos inerentes ao campo brasileiro é a 
base deste itinerário.

Conforme já sinalizado, a SAN e a soberania alimentar devem ser compreendi-
das a partir da dimensão política, mas também científica. Tal perspectiva deverá pro-
blematizar e orientar a análise circunscrita na unidade familiar produtiva agrícola, 
entendida aqui no seu sentido amplo. A assimilação da modernização da agricultura 
enquanto estruturante de processos de dependência, potencializa nesta SD, a ação 
voltada para a superação deste amálgama, enfrentado pelos pressupostos da educação 
em Agroecologia.

Estimulamos, neste sentido, que a problematização norteada pela mediação dada 
pela realidade entre estudantes e agricultores(as) familiares permita construir proces-
sos de transformação, mesmo que ainda sutis. O fortalecimento de uma coletividade 
que encampe a dimensão agroecológica, econômica e solidária, da educação do campo 
e do consumo ético e sustentável, se tornam prementes como campo político e episte-
mológico para a formação humana e integral na educação profissional e tecnológica.
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Diagnóstico ambiental como estratégia 
pedagógica para aprendizagem ativa

Contextualização

Na visão de Camargo e Daros (2018, p. 10), “é necessário observar que o processo de 
ensino-aprendizagem é complexo, dinâmico e não linear, dessa forma exige ações 
direcionadas para que os alunos possam se aprofundar e ampliar os significados elabo-
rados mediante à sua participação”.

O processo de ensino deve proporcionar aos alunos os meios para assimilar ativa-
mente os conteúdos e contextualizá-los com a realidade. “Ensinar e aprender são, pois, 
duas facetas do mesmo processo e que se realizam em torno dos materiais de ensino, 
sob a orientação do professor”. (LIBÂNIO, 1994, p. 55) Para Morin (2011), é necessário 
desenvolver condições e meios para o aluno criar capacidades e habilidades intelec-
tuais e estimular a formação do pensamento crítico.

Dentro do contexto das temáticas ambientais, o processo de ensino-aprendizagem  
envolve, principalmente, a construção de um pensamento crítico e abrangente da 
realidade, considerando os múltiplos vieses que norteiam as soluções voltadas para 
o desenvolvimento sustentável. Isso porque, de acordo com a Política Nacional de 
Meio Ambiente (PNMA), o meio ambiente deve ser entendido como o “conjunto de 
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condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que per-
mite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. (BRASIL, 1981, p. 16509)

Dessa forma, o fazer pedagógico deve ser capaz de conduzir o aluno a entender que 
as soluções para a problemática ambiental perpassam por uma análise profunda e dinâ-
mica dos fatores que interagem dentro desse contexto. “Ao apostar em uma nova con-
cepção de ensino, evidentemente, deve-se pensar em uma prática pedagógica capaz de 
garantir aos alunos uma aprendizagem sólida: que lhe permita enfrentar criticamente 
as mudanças da atual sociedade do conhecimento”. (CAMARGO; DAROS, 2018, p. 10)

A aprendizagem, por meio de metodologias ativas, permite que a pesquisa e o tra-
balho assumam o protagonismo como princípios integradores entre os conhecimentos 
teórico e a prática nos ambientes escolares. Diante disso, a proposta apresentada neste 
capítulo pretende contribuir como uma ferramenta adequada aos conteúdos aborda-
dos dentro do contexto do debate ambiental.

O diagnóstico ambiental constitui um dos instrumentos mais utilizados no mundo 
do trabalho do profissional de meio ambiente. Definido como o trabalho de caracteri-
zar a qualidade ambiental de um ecossistema analisado para subsidiar o planejamento 
e avaliação ambiental.

Para atingir os objetivos desta proposta didática, o texto foi estruturado da 
seguinte maneira: 1. Apresentação da temática por meio da revisão bibliográfica dos 
conceitos basilares para o diagnóstico ambiental; 2. Objetivos da aprendizagem;  
3. Orientações teóricas metodológicas da sequência didática; 4. Avaliação da aprendi-
zagem; e 5. Considerações finais.

Conceitos basilares para o diagnóstico ambiental

O diagnóstico ambiental representa a caracterização da qualidade ambiental atual da 
área de abrangência do estudo ambiental, ou seja, é relativo ao espaço de influência 
direta e indireta que uma determinada atividade humana a ser implantada possa afetar, 
de modo a fornecer conhecimento suficiente para embasar a identificação e a avaliação 
dos impactos nos meios físico, biológico e socioeconômico:

• Meio físico: “o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recur-
sos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, 
o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas”. 
(BRASIL, 1981, p. 16509) Nessa etapa diagnóstica do meio físico são rele-
vantes analisar o solo e a água. Para Fernandes (2012), o solo é um com-
ponente básico de qualquer ecossistema, é sobre ele e a partir dele que 
a vegetação se fixa e se desenvolve, por isso é importante determinar as 
variáveis que serão utilizadas na sua caracterização. Já a análise da água, 
por meio de parâmetros que irão mensurar sua qualidade e grau de con-
taminação, são importantes indicadores sobre as causas da degradação.
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• Meio biológico e os ecossistemas naturais: “a fauna e a flora, desta-
cando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico 
e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação 
permanente”. (BRASIL, 1981, p. 16509) O levantamento e caracterização 
da composição florística, por meio do inventário das espécies encontra-
das, possibilita a verificação do grau de interferência de espécies exóticas 
e invasoras e os níveis de biodiversidade do ecossistema. Já a composi-
ção faunística representa o levantamento das espécies de animais que 
vivem no ecossistema, analisando sua riqueza, diversidade, dominância 
e frequência.

• Meio socioeconômico: “o uso e ocupação do solo, os usos da água e as 
atividades socioeconômicas, destacando os sítios e monumentos arqueo-
lógicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependên-
cia entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização 
futura desses recursos”. (BRASIL, 1981, p. 16509)

Esse diagnóstico ambiental é um instrumento utilizado para embasar diferentes 
ações desenvolvidas dentro do contexto do planejamento e gestão ambiental: Ava-
liação de Impactos Ambientais (AIA), através do Estudos de Impactos Ambientais 
do Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima), implantação do Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) ISO 14001, Planos de Manejo de Unidades de Conservação, Planos 
de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad), Plano de Gestão de Recursos Hídricos, 
entre outros.

A AIA é um instrumento importante da PNMA. (Lei n° 6938/1981) Ela representa 
o conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde o início do processo, que 
se faça o exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta e de suas 
alternativas. (BRASIL, 1981)

A avaliação e análise de uma área pressupõe a realização do diagnóstico ambiental 
para entender em que nível de conservação o ambiente encontra-se, quais os principais 
agentes modificadores e, a partir disso, estabelecer o prognóstico. Contudo, o estudo 
precede um domínio de conceitos que subsidiarão a análise diagnóstica proposta:

• Meio ambiente: “conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas”. (BRASIL, 1981) De acordo com a PNMA, ele tem 
natureza jurídica difusa, bem de uso comum de todos. (BRASIL, 1981)

• Aspecto ambiental: é elemento das atividades, produtos ou serviços de 
uma organização que pode interagir com o meio ambiente.

• Degradação ambiental: qualquer alteração adversa dos processos, fun-
ções ou componentes ambientais – causar danos ou prejuízo ambiental – 
provocada pela ação humana.
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• Poluição: é a introdução no meio ambiente de qualquer forma de 
matéria ou energia que possa afetar negativamente o homem, o meio e 
outros organismos.

• Poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, res-
ponsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 
ambiental. (BRASIL, 1981)

• Ambiente perturbado: “ambiente que sofreu alteração pela ação humana, 
mas possui capacidade de recuperar-se espontaneamente, desde que reti-
rada a fonte de perturbação”. (FERNANDES, 2012, p. 5)

• Ambiente degradado: “ambiente que sofreu alteração pela ação humana 
de tal modo que não consegue recuperar-se sem auxílio de técnicas elabo-
rados pelo homem”. (FERNANDES, 2012, p. 5)

• Vulnerabilidade ambiental: a vulnerabilidade ou fragilidade ambien-
tal está relacionada com a susceptibilidade de uma área em sofrer danos 
quando submetida a uma determinada ação. (FIGUEIRÊDO et al., 2007)

• Resiliência: “capacidade de um sistema ambiental de sofrer interferência, 
absorver as mudanças e ainda assim resistir”. (FERNANDES, 2012, p. 5)

• Mitigação de impactos: “conjunto de ações tomadas visando reduzir ou 
compensar os efeitos e danos ambientais, da implantação de um empreen-
dimento ou atividade que tenha sido judicialmente permitida e que cause a 
deterioração da qualidade ambiental”. (FERNANDES, 2012, p. 5)

• Biodiversidade ou diversidade biológica: a variabilidade de organis-
mos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossiste-
mas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade den-
tro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. (BRASIL, 2000)

• Área de Preservação Permanente (APP): é aquela, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídri-
cos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas – manguezal, picos de morros. (BRASIL, 2012)

• Unidade de Conservação (UC): espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características natu-
rais, relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. (BRASIL, 2000)

• Mata ciliar: é a designação dada à formação vegetal localizada nas mar-
gens dos rios, córregos, lagos, represa, nascentes e outros mananciais. 
(BRASIL, 2012)
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• Conservação: “utilização racional de um ecossistema, obtendo-se rendi-
mento econômico satisfatório, garantindo sua renovação e autossustenta-
ção”. (FERNANDES, 2012, p. 5)

• Preservação: “proteger contra a destruição ou qualquer tipo de dano 
ambiental, áreas, ecossistemas, animais e vegetais, mediante a aplicação 
de medidas preventivas legalmente respaldadas, assim como medidas de 
vigilância adequadas”. (FERNANDES, 2012, p. 5)

• Prognóstico ambiental: refere-se à identificação, valoração e interpreta-
ção dos prováveis impactos ambientais associados à implantação, opera-
ção, manutenção ou desativação de um dado empreendimento.

• Medidas mitigadoras: são aquelas estabelecidas antes da instalação do 
empreendimento, e visam à redução dos efeitos provenientes dos impac-
tos ambientais negativos gerados por tal ação.

• Medidas compensatórias: são aplicadas para compensar, de alguma 
forma, os prejuízos e danos ambientais efetivos advindos da atividade 
modificadora do ambiente. Podem ser aplicadas em locais distintos ao que 
ocorreu o impacto ambiental.

• Medidas potencializadoras: têm por objetivo maximizar e intensificar o 
efeito de um impacto positivo resultante direta ou indiretamente da cons-
trução do empreendimento.

A ação do homem representa atualmente o principal agente modificador do meio 
ambiente, por isso, no diagnóstico ambiental, a identificação e classificação dos impac-
tos são necessários para estabelecer relações de causas e consequências entre as ações 
humanas observadas e seus efeitos no ambiente. Para isso, segue o padrão de classi-
ficação de impactos quanto a sua valoração, ordem, temporalidade e reversibilidade.

Classificação dos impactos ambientais
A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n° 001/86 define os 
impactos ambientais como:

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das ati-
vidades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condi-
ções estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambien-
tais. (BRASIL, 1986, p. 2548)

Para tanto, no processo de AIA de empreendimentos de grandes impactos, 
é preciso classificá-los quanto a algumas características: valor, ordem, tempo e 
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reversibilidade. Com base em Braga e demais autores (2004) e Sanchez (2013), apre-
senta-se a seguinte classificação:

a) Características de valor:
• Positivos: geram efeitos positivos, como, por exemplo, a geração de 

emprego e renda;
• Negativos: causam danos ambientais, como, por exemplo, alteração 

da fauna.
b) Características de ordem:

• Diretos: os impactos têm relação direta de causa e efeito;
• Indiretos: os impactos são resultados de problemas indiretamente 

causados pelo empreendimento.
c) Características de tempo:

• Imediatos: os efeitos são percebidos imediatamente a introdução da 
atividade impactante;

• Médio prazo: existe um período mais prolongado para a manifesta-
ção dos efeitos impactantes;

• Longo prazo: os efeitos só serão percebidos após um longo período;
• Permanentes: seus efeitos são permanentes ao longo do tempo;
• Temporários: os impactos têm efeito em prazo determinado quando 

cessado a atividade impactante.
d) Características de localidade:

• Local: afetam apenas a comunidade local;
• Regional: afetam mais de uma localidade, abrangendo uma região;
• Estratégico: afetam um determinado ponto, por exemplo, uma bacia 

hidrográfica.
e) Características de reversibilidade:

• Reversível: é possível, quando cessado o impacto, o retorno do 
ambiente às condições originais;

• Irreversível: não é possível reverter a degradação ambiental.

Fases do diagnóstico ambiental
Na elaboração de um diagnóstico ambiental, os objetivos devem estar claros e deli-
mitados para determinar os estudos que serão necessários. Ele ocorre em três etapas, 
como demonstrado na Figura 1:
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Figura 1 – Etapas do diagnóstico ambiental

Fonte: adaptada de Sanchez (2013).

A partir dos objetivos traçados no diagnóstico, é preciso selecionar o objeto de 
estudo, que envolve delimitação da área de abrangência, a equipe interdisciplinar, a 
metodologia que será adotada e o cronograma de execução da coleta e análise dos 
dados. A etapa seguinte estabelece a análise integrada de todos os componentes, com 
objetivo de entender os fatores que determinaram a condição atual do meio analisado. 
Nessa fase, os indicadores propostos servirão de parâmetro de análise. Por fim, a ela-
boração do diagnóstico ambiental por uma equipe interdisciplinar e a estimativa futura 
por meio do prognóstico, que subsidiarão a tomada de decisão.

O diagnóstico ambiental é uma etapa primeira e fundamental para os processos 
decisórios envolvendo os componentes ambientais. Por isso, a sua eficiência em retra-
tar o máximo possível a realidade do ambiente analisado constitui instrumento técnico 
determinante para as decisões de ordem política, legal e estrutural das políticas públi-
cas ambientais.

Considerando sua relevância técnica, esse instrumento precisa ser muito bem 
trabalhado metodologicamente no contexto da formação de profissionais na área de 
meio ambiente. Os alunos dos cursos do eixo ambiental precisam adquirir competên-
cias e habilidades que os permitam tecnicamente integrar equipes responsáveis pela 
elaboração de diagnósticos ambientais. Além disso, é imprescindível a formação do 
pensamento crítico e integrado capaz de entender a complexidade do tema, suas dife-
rentes nuanças e consequências.

Diagnósticos ambientais de áreas de nascentes:
O diagnóstico e a classificação dos principais tipos de nascentes são cruciais para 
entender sua real importância ambiental, sua contextualização face à bacia hidro-
gráfica na qual está inserida, bem como os impactos de atividades humanas que pres-
sionam esses ambientes. Essa classificação pode variar um pouco de acordo com o 
referencial adotado. Leal e demais autores (2019) apresentam a seguinte classificação:
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Quanto ao afloramento:
• Pontual: apresentam ocorrência de afloramento de água em um único 

ponto do terreno, ocorrendo geralmente em grotas e regiões montanhosas;
• Difusa: são caracterizadas por não apresentarem um ponto bem definido 

do seu afloramento, caracterizam os chamados olhos d’água.

Quanto ao regime de água:
• Perene: mantém a vazão regular durante todo o ano, mesmo em períodos 

secos;
• Efêmeras: o afloramento ocorre somente durante ou logo após as chuvas;
• Temporárias: aquelas que surgem na estação chuvosa e desaparecem no 

período de estiagem.

Quanto à posição do relevo:
• Fixas: são as nascentes que não mudam de posição ao longo do ano;
• Móveis: são as que se desenvolvem no fundo da calha, sendo controlada 

pela saturação do lençol freático, fazendo-a migrar para jusante ou mon-
tante, dando bastante dinâmica aos canais de primeira ordem.

Para a realização de diagnósticos de nascentes existem diversas metodolo-
gias já consolidadas por pesquisadores, com capacidade de mensuração dos níveis 
de preservação ou degradação desses ambientes, por meio da utilização de indica-
dores ambientais. Os estudos ambientais são utilizados como suporte técnico para 
embasar o processo de tomada de decisão e, por isso, precisam seguir um rigor 
técnico-metodológico.

Uma das metodologias existentes para o diagnóstico de nascentes é a proposta 
por Gomes e demais autores (2005 apud LEAL et al., 2017) e Felippe e Magalhães Junior 
(2012), que segue como procedimentos para caracterização da situação ambiental das 
nascentes: a classificação da tipologia da nascente e a sua análise macroscópica por 
meio da avaliação do grau de impacto da nascente.

Sistema de indicadores Pressão-Estado-Resposta para o 
diagnóstico ambiental

O sistema de indicadores Pressão-Estado-Resposta (PER) é uma ferramenta utilizada 
para diagnósticos ambientais de determinados ambientes que sofreram algum tipo de 
impacto ambiental. Esse sistema procura estabelecer uma relação de causalidade entre 
as suas variáveis, em que existe um encadeamento entre as atividades humanas e o 
meio ambiente, por meio da construção de indicadores.
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Para Bellen (2006), o indicador de pressão descreve as ações das atividades huma-
nas exercidas sobre o meio ambiente. O indicador de estado refere-se à qualidade do 
ambiente e a quantidade de recursos naturais. E o indicador de resposta demonstra as 
medidas tomadas visando mitigar os efeitos da pressão exercida no meio.

Objetivos de aprendizagem

O objetivo principal desta sequência didática é possibilitar que o discente desenvolva 
habilidades para elaborar diagnósticos ambientais, ou seja, estudos analíticos sobre as 
condições socioambientais de um determinado ambiente e suas inter-relações com as 
variáveis ambientais, sociais, econômicas, políticas e culturais. Para isso, utilizando 
como instrumento de suporte inicial metodologias de diagnóstico ambiental já conso-
lidas pela comunidade técnico-científica.

Dessa forma, os alunos serão responsáveis pela pesquisa e seleção das metodolo-
gias que melhor se adequam à situação-problema proposta – que envolve o diagnós-
tico de áreas de nascentes e levantamento de indicadores ambientais. São exemplos 
de metodologias dessa natureza as propostas por Gomes e demais autores (2005 apud 
LEAL et al., 2017) e Felippe e Magalhães Junior (2012) e o sistema de indicadores PER da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD).

O docente, durante o seu planejamento, deverá estabelecer os objetivos da apren-
dizagem conforme as características do público alvo, a realidade local e a disponi-
bilidade de tempo e meios para execução das atividades. A seguir são apresentados 
alguns objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais como sugestão que podem 
ser adaptados pelo docente.

Conceituais
• Conhecer o contexto histórico e principais temáticas sobre as questões 

ambientais durante a atividade de brainstorm com post-its;
• Apropriar-se dos principais conceitos basilares para realização da pro-

posta didática de diagnóstico: meio ambiente, impacto ambiental, 
ambiente degradado e perturbado, resiliência, AIA, indicadores ambien-
tais, preservação, conservação, entre outros conceitos relevantes;

• Assimilar o conceito de diagnóstico e prognóstico ambiental, bem como 
saber diferenciá-los;

• Identificar e relacionar os impactos ambientais e suas origens;
• Entender a importância do diagnóstico ambiental como ferramenta de 

AIA e gestão ambiental.
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Procedimentais
• Pesquisar artigos científicos e notícias sobre temas ambientais e debater 

com a turma;
• Georreferenciar as áreas que serão estudadas, utilizando o GPS e o mapa 

da área das nascentes;
• Realizar um diagnóstico de nascentes de corpos hídricos utilizando meto-

dologias selecionadas a partir de uma pesquisa feita pelos alunos na lite-
ratura relacionada ao tema e identificar as características físicas, químicas 
e biológicas das nascentes analisadas e suas interações socioeconômicas, 
buscando entender como a ação humana é capaz de interferir e modificar 
esses ambientes;

• Elaborar um conjunto de indicadores ambientais para o diagnóstico 
ambiental, empregando como suporte metodologias selecionadas;

• Utilizar como modelo sugestivo a metodologia PER da OECD para elabo-
rar a planilha de indicadores ambientais;

• Realizar a tabulação e análise dos dados coletados.

Atitudinais
• Ponderar, criticamente, as diferentes nuanças que envolvem o diagnóstico 

ambiental, considerando, dentro das análises, os atores sociais, os confli-
tos e a função ambiental da área em estudo;

• Comportar-se de modo proativo na busca por apresentar soluções para as 
questões-problemas apresentadas;

• Apreciar a importância do trabalho interdisciplinar, respeitando diferen-
tes pontos de vista sobre os assuntos debatidos;

• Atuar na proposição de alternativas de mitigação dos impactos ambientais 
identificados na situação problema.

Orientações teórico metodológicas da sequência didática

Nos estudos dentro do contexto da gestão ambiental, licenciamento ambiental, AIA, 
recuperação de áreas degradadas, entre outros temas, os profissionais – técnicos 
em meio ambiente, biólogos, tecnólogos em gestão ambiental, engenheiros ambien-
tais, geógrafos – que serão responsáveis pela elaboração dos diagnósticos ambientais 
devem estar habilitados a realizar as etapas que envolvem desde o planejamento até a 
implementação, avaliação e monitoramento dos trabalhos técnicos propostos.

As metodologias ativas, portanto, devem ser abordadas no ambiente de sala de 
aula, a fim de possibilitar que o educando tenha contato com o fazer profissional 
dentro do seu ambiente de aprendizagem e consiga vivenciar a teoria e prática dos 
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conteúdos discutidos em sala de aula. Portanto, a realização de diagnósticos ambien-
tais no contexto da aprendizagem permitirá ao aluno experenciar uma atividade 
muito comum no seu fazer profissional. “As metodologias ativas de aprendizagem 
colocam o aluno como protagonista, ou seja, em atividades interativas com outros 
alunos, aprendendo e se desenvolvendo de modo colaborativo”. (CAMARGO; 
DAROS, 2018, p. 15)

O diagnóstico tem como objetivo realizar uma análise das condições atuais do 
local que envolvem análises dos fatores físico-químicos, biológicos, socioeconômicos 
e culturais, considerando: 1. As variáveis suscetíveis de sofrer direta ou indiretamente 
efeitos em todas as fases dos empreendimentos com capacidade de causar impactos 
ambientais; 2. Os fatores ambientais físicos, biológicos e antrópicos de acordo com o 
tipo e porte do empreendimento; e 3. Informações cartográficas em escalas compatí-
veis com o nível de detalhamento dos fatores ambientais considerados.

A sequência didática desta proposta metodológica propõe estimular o aluno a ser 
protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Para isso, eles irão desenvolver as 
etapas desde a seleção das metodologias diagnósticas que se enquadram a situação 
apresentada até o levantamento de campo e a elaboração do diagnóstico ambiental.

Etapas da sequência didática
Primeira etapa: apresentação da atividade e da situação-problema para o 
diagnóstico ambiental

As atividades humanas têm o potencial de causarem impactos ambientais, sociais e 
econômicos no meio ambiente, por isso é imprescindível o estudo sistemático e prévio 
a fim de buscar mecanismos para a minimização dessas interferências no meio. Diante 
disso, com a aplicação desta sequência didática, os estudantes são convidados a rea-
lizarem o estudo de uma área sujeita aos impactos ambientais decorrentes de ações 
humanas, por meio do diagnóstico ambiental. Para isso, nesta sequência didática, é 
proposta uma situação-problema, e através dela desafia-se o aluno a encontrar alter-
nativas para solucionar uma situação hipotética apresentada.

Situação-problema: diagnóstico ambiental na fazenda esperança
A fazenda esperança é uma propriedade rural com 100 hectares, no município Citrus. 
A propriedade, localizada numa área de domínio ecossistêmico de Mata Atlântica, 
possui alguns cursos d’água pequenos, nascentes e alguns hectares de vegetação nativa 
que constitui a sua reserva legal, conforme estabelecido pelo Código Florestal. As ati-
vidades principais desenvolvidas na fazenda são o cultivo de hortaliças e frutas, além 
do turismo rural.

Com o objetivo de implementar a gestão ambiental na propriedade, o seu dono 
procurou ajuda de uma empresa de consultoria ambiental para planejar quais ações 
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deveriam ser adotadas na fazenda esperança. Inicialmente, os técnicos em meio 
ambiente da empresa verificaram a necessidade de realização de um diagnóstico 
ambiental para a caracterização ambiental da área, abordando os aspectos físicos, 
químicos e biológicos, bem como um levantamento das atividades humanas e seus 
impactos no meio ambiente.

Diante dessa situação geradora de aprendizagem, os alunos serão convidados a 
buscarem soluções para a melhoria do desempenho ambiental e realizarem o diagnós-
tico ambiental da fazenda esperança, sendo o objetivo deles realizar o diagnóstico das 
nascentes e a elaboração de indicadores para levantamento dos impactos ambientais. 
Para isso, precisarão pesquisar e selecionar a metodologia e aplicá-la dentro da situa-
ção proposta.

A partir da situação-problema apresentada e por meio da pesquisa, a turma reali-
zará as próximas etapas da sequência didática. A fim de orientar os discentes na inter-
pretação da situação-problema, bem como na realização da caracterização ambiental 
como parte do diagnóstico, foram elaboradas algumas questões norteadoras.

Questões norteadoras para o diagnóstico ambiental
As questões norteadoras irão orientar a elaboração da caracterização do ambiente apre-
sentado como situação-problema, para subsidiar a realização das atividades diagnósticas.

• Quais são os domínios ecossistêmicos que prevalecem na área em que será 
realizado o diagnóstico ambiental?;

• Em que espaço se localiza o objeto de estudo do diagnóstico ambiental: 
rural, urbano, APP, UC?;

• Quais os principais usos do solo evidentes na área em estudo?;
• Quais impactos ambientais podem ser identificados?;
• Qual o estado de conservação ou degradação da área que será analisada 

no estudo ambiental?;
• Que ações podem ser adotadas para mitigar os impactos negativos e 

potencializar os positivos?;
• As nascentes atendem aos critérios estabelecidos no Código Florestal?;
• Qual é o estado de preservação das nascentes?

Segunda etapa: discussão sobre temáticas relacionadas aos diagnósticos 
ambientais
Objetiva-se discutir temáticas que norteiam a questão ambiental com o objetivo de 

contribuir na busca de informações para a resolução do problema apresentado. Dessa 
forma, o docente e alunos irão elaborar o cenário sobre o tema. O primeiro passo é pre-
viamente dividir algumas temáticas para equipes de no máximo cinco componentes e 
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solicitar que eles pesquisem artigos científicos e notícias sobre o tema selecionado. Podem 
ser sugeridos temas como acidentes ambientais no Brasil; EIA de grandes empreendimen-
tos; grandes eventos internacionais sobre meio ambiente; Agenda 21; e unidades de conser-
vação. É importante estimular os alunos a sugerirem temas que poderão ser pesquisados.

É importante que essa etapa seja desenvolvida no início da sequência didática por-
que irá contribuir para introduzir o tema, possibilitar que os alunos compreendam 
como, historicamente, foi construído o conhecimento na área ambiental e como essa 
trajetória influencia hoje a relevância do viés ambiental em todas as atividades humanas.

Após a realização das pesquisas, sugere-se adotar a estratégia de aprendizagem 
brainstorm com post-its (CARMARGO; DAROS, 2018), que pretende contribuir para 
geração de ideias sobre temas que ainda não são muito conhecidos pelos alunos. Essa 
proposta desenvolve as seguintes competências: estimula a criatividade, troca de infor-
mações, associação e desenvolvimento de ideias e trabalho em equipe, pois o conheci-
mento é produzido partindo das visões que os alunos já possuem.

A estratégia de aprendizagem brainstorm com post-its propõe que cada equipe escreva 
o seu tema escolhido em uma folha A4 – de preferência coloridas – e as fixe na parede 
ou quadro, daí inicia-se o brainstorm, ou seja, a chuva de ideias. O professor irá estimular 
os alunos de todos os grupos a escreverem ideias sobre o tema proposto em um papel e 
fixarem abaixo do cartaz. Essas expressões podem ser frases curtas, desenhos e palavras.  
A partir disso, com a mediação do professor, o grupo responsável pela pesquisa do tema 
em análise irá fazer uma abordagem geral sobre o tema relacionando com as ideias pro-
posta pelos alunos. A Figura 2 demonstra como ficará o resultado dessa abordagem.

Figura 2 – Estratégia Brainstorm com post-its

Fonte: adaptada de Camargo e Daros(2018).

Ao final da atividade o professor deverá ampliar o debate sobre a relação humana 
com a natureza e como isso, historicamente, tem determinado as condições de degra-
dação ambiental atual. Para o desenvolvimento dessa atividade serão necessários:

• Tempo de duração: 2 horas/aula;
• Material didático: folhas papel A4 coloridas ou cartolinas, fita adesiva e 

pincel para quadro branco;
• Local: sala de aula.
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Terceira etapa: pesquisa dos conceitos basilares que norteiam os 
diagnósticos ambientais
Para embasar teoricamente as atividades práticas que serão desenvolvidas nesta 

proposta é necessário conhecer os conceitos inerentes aos diagnósticos ambientais. 
Para isso, o professor irá estimular os estudantes a levantarem o conhecimento prévio 
sobre os conceitos que são relevantes para o tema, e juntamente com o professor, ela-
borarem um glossário com a listas dessas palavras-chave. Inicialmente essa atividade 
será feita em grupos de alunos e cada um deles apresentará sua lista de termos.

A partir dessa relação dos termos elencados, os alunos irão pesquisar em dicioná-
rios técnicos, em livros e periódicos a fim de elaborarem um glossário com a definição 
de cada um dos termos. Ao final da atividade o docente esclarecerá as dúvidas que sur-
girem durante a elaboração do glossário e discutirá com a turma como esses conceitos 
são importantes e basilares nos diagnósticos ambientais. O Quadro 1 apresenta suges-
tões de termos para o glossário:

Quadro 1 – Termos para elaboração do glossário

TERMOS PARA O GLOSSÁRIO

a) Meio ambiente j) Área de Preservação Permanente

b) Aspecto ambiental l) Unidade de Conservação

c) Degradação ambiental m) Mata ciliar

d) Poluição n) Conservação

e) Impactos ambientais o) Preservação

f) Ambiente perturbado p) Diagnóstico ambiental

g) Ambiente degradado q) Prognóstico ambiental

h) Nascentes r) Medidas mitigadoras

i) Biodiversidade ou diversidade biológica s) Vulnerabilidade ambiental

Fonte: elaborado pelas autoras.

Para o desenvolvimento da atividade será necessário:
• Duração: 4 horas/aula;
• Material didático: livros, dicionários técnicos, computador com acesso à 

internet, pincel e quadro branco;
• Local: biblioteca ou laboratório de informática.

Quarta etapa: pesquisa e seleção de metodologias para diagnóstico 
ambiental

A realização de diagnósticos ambientais envolve a utilização de metodologias que 
podem ser elaboradas pelo técnico como também é possível utilização de metodologias 
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já descritas na literatura. Para o diagnóstico ambiental, a literatura apresenta diversas 
metodologias consolidadas que podem ser utilizadas a depender do objetivo proposto, 
das características do local estudado e dos recursos financeiros e de pessoal disponí-
veis para o trabalho.

Diante disso, a partir da situação-problema apresentada inicialmente, esta 
etapa constitui a seleção das metodologias que serão adotadas para o diagnóstico 
das nascentes e o levantamento preliminar dos impactos ambientais. Com base nas 
características do local em estudo, ou seja, a hipotética fazenda esperança, os dis-
centes, sob orientação do professor, irão pesquisar e selecionar duas metodolo-
gias: uma para diagnóstico de nascentes e outra para o levantamento dos impactos 
ambientais decorrente das atividades antrópicas. Os mesmos grupos constituídos 
na etapa de elaboração do glossário irão continuar a pesquisa, que pode ser reali-
zada utilizando livros, artigos científicos e trabalhos técnicos disponíveis de forma 
impressa ou digital.

Cada equipe apresentará para a turma uma metodologia para o diagnóstico das 
nascentes e outra para o levantamento preliminar dos impactos ambientais, em for-
mato de debate, demonstrando os pontos positivos e negativos de cada uma delas.  
A partir desse apanhado de metodologias apresentadas, a turma elegerá as duas 
melhores metodologias que serão utilizadas nas etapas posteriores.

Caso haja dificuldade na escolha da metodologia de diagnóstico de nascentes, o 
docente poderá apresentar como sugestão para orientação dos alunos no desenvol-
vimento dessa atividade algumas metodologias, como a de Gomes e demais autores 
(2005 apud LEAL et al., 2017) Felippe e Magalhães Junior (2012), que utiliza os parâ-
metros e estabelece valores numéricos para cada um deles, atribuindo classificações 
bom, médio e ruim. Dessa forma, o somatório dos resultados pode variar entre 11 a 33 
pontos. Após levantamentos dos dados, por meio do roteiro de caracterização de nas-
centes, é feita a contabilização (soma) da pontuação e, com base nisso, estabelece-se  
a seguinte categorização: Classe A – ótimo (31 a 33 pontos) –; Classe B – bom (28 a 30 
pontos) –; Classe C – razoável (25 a 27 pontos) –; e Classe E – péssimo (abaixo de 22 
pontos) –, considerando o nível de preservação da nascente analisada.

Quinta etapa: realização da atividade diagnóstica de nascentes
No Código Florestal Brasileiro – Lei n° 12.651/2012 –, as nascentes são definidas como 
afloramentos naturais do lençol freático que apresentam perenidade e dão início a 
um curso d’água. Esses afloramentos desempenham papel relevante na gestão dos 
recursos hídricos, por isso precisam ser preservados, sendo mantidos em ambientes 
com vegetação no seu entorno. Para garantir essa preservação, o Código Florestal 
Brasileiro considera como APP as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. 
(BRASIL, 2012)
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Essa etapa da sequência didática propõe uma atividade de campo para a realização 
do diagnóstico de duas nascentes. Com a metodologia para o diagnóstico de nascentes 
já previamente definida na etapa anterior, a turma selecionará as nascentes localizadas 
em alguma área rural do município em que residem.

O docente poderá sugerir alguma área específica para contribuir na organização 
do dia de campo. A partir da definição do local e da metodologia, seguirá a seleção 
do material necessário – GPS, prancheta, fita métrica – e a elaboração de uma ficha 
diagnóstica com o roteiro. A ficha diagnóstica e o roteiro são necessários no trabalho 
de campo porque irão organizar a realização da atividade permitindo que tudo que 
foi planejado seja executado corretamente. Com a orientação do professor, a turma 
irá elaborar um modelo de ficha diagnóstica com o roteiro planejado para a atividade.  
O Quadro 2 apresenta um modelo sugestivo de ficha que poderá auxiliar o docente na 
condução dessa etapa.
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Quadro 2 – Roteiro diagnóstico de nascentes

ROTEIRO DE ATIVIDADE DE CAMPO – DIAGNÓSTICO DE NASCENTE

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE NASCENTES 

LOCAL:    DATA:

ALUNO:

DADOS CADASTRAIS

NOME DO CORPO HÍDRICO QUE A NASCENTE ABASTECE:

IDENTIFICAÇÃO LATITUDE (X) LONGITUDE (Y) ALTITUDE (Z)

Geocódigo:

PARAMETROS TÉCNICOS DATUM GEODÉSICO: SAD/69 – Fuso 24S PROJEÇÃO: UTM

MEMORIAL DESCRITIVO – ANÁLISE QUALITATIVA

1. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA NASCENTE – duração do fluxo (perene, intermitente, efêmera), odor da 
água, presença de vegetação, característica do solo, posição no relevo (fixa, móvel), distribuição espacial (pontual 
ou difusa) ...

TIPO DE NASCENTE: pontual ou difusa

REGIME DE ÁGUA: perene, intermitente ou efêmera

POSIÇÃO NO RELEVO: fixa ou móvel

ASPECTO SENSORIAIS DA ÁGUA: cor aparente e odor característico

PRESENÇA DE VEGETAÇÃO: sim ou não

TIPO DE VEGETAÇÃO DO ENTORNO: nativa, exótica, pastagem ou cultura agrícola

CONDIÇÕES DO SOLO: presença ou ausência de processo erosivos

MEDIÇÃO DO RAIO DA VEGETAÇÃO NA NASCENTE:

ATENDE AOS CRITÉRIOS DE APP: (Área de Preservação Permanente) conforme Código Florestal 

– Lei n° 12.651/2012

2. SITUAÇÃO AMBIENTAL – acessos, usos, impactos, riscos, presença de vegetação, resíduos, ameaças, nível de 
conservação/degradação, necessidade de adequação – com base na metodologia de Leal e demais autores (2017).

PARÂMETRO
NASCENTE:___________________________________________
RUIM (1 PONTO) MÉDIO (2 PONTOS) BOM (3 PONTOS)

Lixo
Materiais flutuantes
Espumas
Óleos
Esgoto
Vegetação na APP
Uso pela fauna
Uso antrópico
Proteção (cerca)
Áreas construídas
Tipo da área deinserção

3. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS: – monitoramento permanente, recomposição da vegetação, isolamento e 
cercamento, readequação dos usos, restrição de acesso e usos, implantação de técnicas de conservação de solos.

4. OBSERVAÇÕES
5. MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Fonte: adaptado de Gomes e demais autores (2005 apud LEAL et al., 2017) e Felippe e Magalhães Junior (2012).
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O diagnóstico de nascentes fará a caracterização da nascente e sua tipologia, bem 
como apresentará uma classificação da nascente quanto ao seu grau de conservação. 
Constitui como processo obrigatório a identificação do local das nascentes com o GPS 
e marcação da área de vegetação no entorno dela, a fim de verificar se atendem ao 
Código Florestal Brasileiro.

A proposição de soluções para a realidade identificada das nascentes exigirá que 
os alunos, ao final da atividade de campo, sistematizem as informações coletadas e, em 
equipes de três componentes, elaborem um conjunto de ações que servirão de respos-
tas aos problemas verificados. Ou seja, quais caminhos são possíveis para a conserva-
ção ambiental das nascentes.

• Duração da atividade: 3 horas/aula;
• Material didático: prancheta, roteiro de diagnóstico de nascentes e GPS;
• Local: selecionar duas nascentes para análise, preferencialmente uma pre-

servada e uma degradada.

Sexta etapa: diagnóstico por meio do levantamento dos impactos ambientais
A sexta etapa da proposta de metodologia de ensino-aprendizagem é comple-

mentar a etapa anterior pois objetiva desenvolver um diagnóstico ambiental por meio 
da identificação dos impactos ambientais relacionados às atividades humanas de uma 
propriedade rural da situação proposta e, para isso, precisarão sistematizar uma plani-
lha de indicadores ambientais.

Essa atividade configura um instrumento de aprendizagem que pode ser voltado 
para alunos de cursos do eixo ambiental como para outros públicos que representam 
atores sociais dentro do contexto da área em estudo, como, por exemplo, gestores 
públicos, ONGs, representantes de comunidades.

Para isso, os alunos serão orientados a escreverem um relatório diagnóstico com 
a seleção de indicadores e um parecer técnico sobre os impactos identificados. Será 
necessário também uma visita a campo, que poderá ser na mesma área utilizada para o 
diagnóstico de nascentes, ou os alunos podem sugerir um outro local. Contudo, antes 
do campo, os alunos pesquisarão na literatura e em artigos científicos modelos de indi-
cadores para impactos ambientais. Com base na pesquisa, confeccionarão a sua pró-
pria matriz de indicadores que será utilizada para a análise dos impactos ambientais em 
campo e a sistematização dos dados em formato de relatório.

“Os indicadores ambientais possuem algumas funções: avaliação de condições e 
tendências; comparação entre lugares e situações; avaliação de condições e tendên-
cias em relação às metas e objetivos; promover informações de advertência e antecipar 
futuras condições e tendências”. (BELLEN, 2006, p. 43) Para a atividade de diagnóstico 
proposta, a função dos indicadores é avaliar as condições do ambiente, analisar e iden-
tificar os impactos ambientais e sua relação com a atual situação da área em estudo.
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De acordo com os dados coletados durante a atividade de campo, os alunos irão 
elaborar um relatório diagnóstico com uma planilha apresentando os resultados e um 
parecer técnico sobre as condições do ambiente estudado. Ao final do relatório devem 
ser apresentadas proposições sobre como melhorar as condições ambientais da área 
em estudo, propondo alternativas viáveis e eficientes para os impactos identificados 
na situação-problema.

• Duração da atividade: 1 turno (4 horas/aula);
• Material didático: prancheta, planilha de indicadores ambientais, GPS e 

câmera fotográfica;
• Local: selecionar uma área para realização do diagnóstico ambiental.

Avaliação da aprendizagem

A avaliação da aprendizagem será qualitativa e quantitativa. O professor observará 
o desenvolvimento e participação do aluno durante a execução das atividades pro-
postas, sua capacidade de relacionar a teoria e prática na resolução de problemas e 
desempenho no trabalho em equipe. Além disso, será atribuída uma pontuação para os 
roteiros diagnósticos de nascentes e para o relatório técnico, conforme o barema ava-
liativo elaborado pelo professor.

Considerações finais

As práticas voltadas à aprendizagem ativa estimulam a criatividade, pensamento crí-
tico e a proatividade dos alunos, colaborando para o desenvolvimento de habilidades 
necessárias no desempenho profissional. Diante disso, a proposta didática apresentada 
neste capítulo pretende contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, enten-
dendo que o dinamismo da sociedade atual exige a superação dos moldes tradicional-
mente adotados no ambiente escolar.

A atividade de diagnóstico ambiental, utilizando a situação-problema e a adoção 
de diferentes metodologias, permite ao aluno vivenciar como funciona a elaboração 
dos estudos ambientais e como essa atividade tem o papel fundamental no processo de 
tomada de decisão referente às questões ambientais.
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Como a biotecnologia pode contribuir para a 
conservação da biodiversidade vegetal? Uma 
proposta de abordagem para estudantes do 
ensino médio

Contextualização

O ensino de Biologia deve oportunizar o desenvolvimento de habilidades individuais 
necessárias na sociedade contemporânea, contribuindo, dessa forma, para a formação de 
cidadãos com capacidade para compreender, interligar e posicionar-se de forma crítica 
frente aos acontecimentos e temas da atualidade. (GOMES et al., 2013) Porém, o modelo 
de ensino predominante na educação básica geralmente é pautado na transmissão de 
conhecimento. (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; SARMENTO et al., 2013) Segura 
e Kalhil (2015, p. 89) reforçam essa tendência quando expressam que “[...] nas escolas o 
que geralmente se avalia são os conhecimentos conceituais, e em menor medida o conhe-
cimento procedimental, ficando para muito longe o conhecimento atitudinal”. Modelos 
como esses não têm contribuído para a formação de um indivíduo crítico e ativo (SAR-
MENTO et al., 2013), tampouco estimulado o desenvolvimento de habilidades fundamen-
tais para a resolução de problemas reais da sociedade. (SEGURA; KALHIL, 2015)

Com a difusão do conhecimento, ora antes centralizado no(a) professor(a), acu-
mular informações deixou de ser uma necessidade para a sociedade atual. Embora 
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necessárias, as informações teriam “[...] quando apenas retidas ou memorizadas, um 
componente de reprodução, de manutenção do já existente, colocando os aprendizes 
na condição de expectadores do mundo”. (BERBEL, 2011, p. 25) Entre as habilidades 
necessárias ao cidadão do século XXI, Pasqueletto e demais autores (2017, p. 551-552) 
destacam: “a transposição de conhecimento de uma situação e/ou contexto para outro, 
a resolução de problemas para os quais não está estabelecida uma resposta e a capa-
cidade de trabalhar de forma cooperativa”. Desta forma, o ensino centrado na figura 
docente e a postura passiva de recepção de teorias, características do ensino tradicio-
nal, segundo Diesel, Baldez e Martins (2017), são elementos que limitam o desenvolvi-
mento de capacidades individuais necessárias para sociedade atual.

Para a formação de um sujeito ativo e reflexivo capaz de ser um agente modifi-
cador da sua realidade o ensino precisa superar a tradição de apenas ofertar conhe-
cimentos teóricos. Para ser efetivo, é necessário que o ensino conecte os conteúdos 
disponibilizados aos estudantes com a sua aplicabilidade (SEGURA; KALHIL, 2015), 
possibilitando correlação de relações sociais, históricas, políticas, éticas e até mesmo 
religiosas existentes entre o conhecimento produzido pela ciência e as implicações dos 
mesmos para a sociedade contemporânea. (GOMES et al., 2013)

As metodologias ativas contrapõem-se ao ensino tradicional e podem ser uma 
alternativa frente ao modelo de ensino atual, pois “[...] nela os estudantes ocupam o 
centro das ações educativas e o conhecimento é construído de forma colaborativa”. 
(DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 271) Diferentemente do ensino tradicional, 
os conhecimentos que as(os) estudantes já possuem sobre uma determinada temática 
são utilizados para a construção de novos conhecimentos. (SEGURA; KALHIL, 2015) 
Assim, essa prática valoriza as experiências, saberes e opiniões das(os) estudantes 
(DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017) e possibilita que o ensino seja interativo e auto 
direcionado. (SEGURA; KALHIL, 2015) Além do ensino centrado na(o) estudante e 
na construção coletiva do conhecimento, outros princípios, segundo Diesel, Baldez 
e Martins (2017), como autonomia e problematização da realidade, norteiam o desen-
volvimento de metodologias ativas. Para esse autor, o trabalho em grupo e a posição 
do(da) professor(a) como mediador(a), facilitador(a) e ativador(a) também são prin-
cípios básicos. Assim, fica claro que o processo de aprendizagem é coletivo, partici-
pativo e inclusivo e, portanto, capaz de estimular o espírito crítico e criativo das(dos) 
estudantes. Segundo Segura e Kalhil (2015), estudos asseguram que a utilização de 
metodologias ativas torna o aproveitamento das(os) estudantes mais efetivo; contudo, 
para os autores, os problemas no ensino de ciências não podem ser solucionados ape-
nas com essa mudança metodológica.

Neste contexto, uma das temáticas na qual a(o) estudante pode ser desafiada(o) a 
enfrentar com criticidade nos desafios da sociedade contemporânea está na biotecno-
logia (FAGUNDES et al., 2012), conteúdo previsto para ser abordado no ensino médio, 
segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). O aumento do crescimento 
populacional associado a ações antrópicas como desmatamento e coleta predatória 
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de espécies na natureza torna fundamental ações para salvaguardar o meio ambiente 
e conservar os recursos genéticos. Segundo Bertoldi (2015), a biotecnologia tem apli-
cação notável quando utilizada para incentivar as sustentabilidades ambiental, social 
e econômica.

Diversos autores têm propostas de metodologias interessantes para trabalhar a 
biotecnologia de forma atrativa e eficiente, como, por exemplo, Gomes e demais auto-
res (2013), Sarmento e demais autores (2012), Fagundes e demais autores (2012), Maciel, 
Vieira e Guimarães (2017) e Sousa e demais autores (2018).

Biotecnologia, desenvolvimento ambiental sustentável e a escola
O desenvolvimento sustentável abrange “[...] três gerações de direitos humanos 
(direitos políticos, civis; econômicos, sociais e culturais; direitos coletivos ao meio 
ambiente e ao desenvolvimento)”. (BERTOLDI, 2015, p. 216) O manejo racional dos 
recursos naturais é indispensável para atingir os objetivos do desenvolvimento susten-
tável e, neste sentido, é fundamental a utilização de novas tecnologias. (SCHENBERG, 
2010) Segundo Schenberg (2010), entre as tecnologias com potencial para ser utilizada 
nesse aspecto, a biotecnologia tem muito a oferecer.

A biotecnologia envolve a manipulação de processos biológicos para a obtenção 
de produtos. (OLIVEIRA, 2000) Historicamente vem sendo utilizada para a produ-
ção de alimentos como o pão, queijo, iogurte, vinho e cerveja – derivados da aplica-
ção dos princípios básicos de fermentação com microrganismos –, bem como para o 
melhoramento vegetal e animal utilizado pelas(os) agricultoras(es) na seleção genética 
de variedades. (BERTOLDI, 2015) A biotecnologia moderna, por sua vez, explora o 
conhecimento derivado da descoberta da dupla hélice de DNA para atuar em nível de 
genes (OLIVEIRA, 2000), possibilitando sua transferência entre espécies de famílias 
taxonômicas distintas (BERTOLDI, 2015), de modo a selecionar características de inte-
resse e evitar aquelas que podem não ser desejáveis. (OLIVEIRA, 2000)

A biotecnologia vegetal envolve inovações no uso de plantas – ou substâncias obti-
das de plantas – para produção de produtos. (REENCE et al., 2015) Além dos benefícios 
claros dessa área para as(os) agricultoras(es), indústria alimentar e consumidores, o meio 
ambiente também apresenta ganhos com essas técnicas, com a redução no gasto de ener-
gia, pesticidas, fertilizantes e água, produção de plantas com níveis mais reduzidos de 
compostos alergênicos ou tóxicos, ou ainda com melhores qualidades para armazena-
mento, processamento e melhores qualidades nutricionais. (OLIVEIRA, 2000)

A biotecnologia é uma área que apresenta avanços científicos consideráveis para 
humanidade e a escola precisa disseminar esse conhecimento. (BATISTA; SILVA, 
2019) Trazer essa temática para a sala de aula contribui no processo de emancipação e 
autonomia das(os) alunas(os) (HASPER et al., 2016) e no desenvolvimento de uma(um) 
cidadã(cidadão) participativo e crítico dos acontecimentos da sociedade contemporâ-
nea. (BATISTA; SILVA, 2019) O acesso a essa temática muitas vezes ocorre por acesso 
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a reportagens, revistas, jornais e mídia eletrônica, que em alguns casos apresentam 
informações distorcidas (BATISTA; SILVA, 2019; FONSECA; BOBROWSKI, 2015) 
e podem comprometer a análise crítica do sujeito tanto sobre os processos quanto 
sobre discuções dos aspectos positivos e negativos dos produtos. Segundo Fonseca e 
Bobrowski (2015), a forma que as(os) professoras(es) irão apresentar as questões bio-
tecnológicas em sala de aula faz toda a diferença neste processo.

Sem dúvida, trazer a biotecnologia para dentro da sala de aula é desafiador para 
a(o) professor(a). Por um lado, o fato desta área ser dinâmica (FAGUNDES et al., 2012) e 
envolver aspectos tecnológicos, como aqueles relacionados à biotecnologia moderna, 
torna a aprendizagem mais agradável para as(os) alunas(os). Contudo, por outro lado, 
existem muitas barreiras a serem superadas, como a falta de infraestrutura, que torna 
as aulas práticas difíceis de serem realizadas pela carência de laboratórios bem equi-
pados e limitações com materiais didáticos de apoio. Apesar disso, vale salientar que 
a “[...]tecnologia não garante aprendizagem, tampouco transpõe velhos paradigmas” 
(DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 270), mas pode contribuir, quando bem utili-
zada, para facilitar a aprendizagem de algumas temáticas como recurso didático.

Batista e Silva (2019), ao analisar a temática da biotecnologia em livros didáticos, 
verificaram avanços técnicos e científicos nos livros didáticos utilizados em um cam-
pus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam). No 
entanto, por ser por vezes o único material disponível em sala de aula, segundo os 
autores, o(a) professor(a) deve estar atenta(o) quanto a sua escolha e verificar se eles 
apresentam os conteúdos de forma adequada, uma vez que foi detectado neste traba-
lho erros conceituais. Além disso, existe a dificuldade em encontrar livros didáticos 
atualizados com novas terminologias geradas pelo avanço da biotecnologia (HASPER; 
BARROS; MULLE, 2018) e quando os conteúdos biotecnológicos estão disponíveis nas 
obras muitas vezes eles “[...] não aparecem com grande destaque, mas apenas como 
seções especiais entre poucos capítulos”. (FONSECA; BOBROWSKI, 2015, p. 499)

São limitados, repetitivos e, algumas vezes, ultrapassados os principais temas 
atualmente trabalhados acerca da biotecnologia moderna na sala de aula como trans-
gênicos, organismos geneticamente modificados, terapia gênica, clonagem e células 
tronco. Por já ter tido acesso a esse conteúdo por meio de outras fontes, repetir essas 
informações em sala de aula pode ser desinteressante para as(os) alunas(os), sobretudo 
utilizando para isso apenas aulas expositivas. Considerando o dinamismo dessa área, 
é interessante o(a) professor(a) também trazer outros elementos para discussão, para 
além das temáticas comumente discutidas, e aplicar metodologias ativas para a cons-
trução do conhecimento.

A biotecnologia vegetal tem sido trabalhada em sala de aula de maneira superficial 
e com limitada fundamentação teórica. (SOUSA et al., 2018) Segundo Sousa e demais 
autores (2018), o formato tradicional de aulas teóricas, sem as aulas práticas de apoio 
bem como a utilização de recursos e abordagens alternativas, não contribui para com-
preensão de processos biológicos dinâmicos relacionados à biologia das plantas.
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Assim, a cultura de tecidos vegetais é uma ferramenta importante para a biotecno-
logia vegetal (OLIVEIRA, 2000) que é apresentada em alguns livros de ensino médio 
utilizado na rede federal de ensino (BATISTA; SILVA, 2019) e pode despertar o interesse 
das(os) alunas(os) para a temática da biologia vegetal. Segundo Souza e demais auto-
res (2018), o estudo da biologia vegetal não tem despertado o interesse de estudantes 
que ingressam nos cursos de Ciências Biológicas, e grande parte desses alunos apresen-
tam carência em conhecimentos básicos desta área. Assim, abordagem como essa pode 
permitir ao(à) professor(a) integrar conhecimento de diversas áreas, como morfologia 
vegetal, reprodução vegetal, metabolismo, fisiologia vegetal, genética, melhoramento 
vegetal e meio ambiente, e tornar essa temática mais interessante às(aos) estudantes.

Cultura de tecidos vegetais e a micropropagação
A cultura de tecidos vegetais refere-se a cultura de células, tecidos ou órgãos, isolados 
de uma planta mãe em meios de cultura artificiais. (GEORGE; HALL; KLERK 2008)  
O principal objetivo desta técnica é realizar uma propagação assexuada na qual os 
clones mantêm o genótipo idêntico a planta mãe (ANDRADE, 2002) e a mesma pode 
ser utilizada para plantas com limitadas ou incertas respostas aos métodos conven-
cionais de propagação. (SUDHERSAN; ABOEL-NIL; HUSSAIN, 2003) Além disso, 
segundo Sousa e demais autores (2018), essa ferramenta biotecnológica é a mais ade-
quada para a produção e conservação de plantas que não são produzidas na agricultura 
convencional e que apresente erosão genética por conta da exploração desenfreada.

A capacidade de regeneração in vitro baseia-se na totipotência vegetal, isto é, capa-
cidade das células vegetais originarem uma planta inteira. (GEORGE; HALL; KLERK, 
2008) Segundo Andrade (2002), a regeneração in vitro pode ocorrer via organogê-
nese ou embriogênese somática, e diversos fatores interferem nesse processo, como 
o genótipo, as condições de cultura e o material vegetal que dará início as culturas 
(explante). A cultura de tecidos vegetais ou cultura in vitro apresenta muitas técnicas 
associadas: micropropagação, cultura de meristemas, cultura de protoplastos, hibri-
dação somática, entre outras. (OLIVEIRA, 2000)

A micropropagação, uma das aplicações da cultura de tecidos, é uma ferramenta 
utilizada tanto para a proteção de espécies em perigo quanto para a produção comer-
cial. (LEMA-RUMIŃSKA; KALUS, 2014) Essa técnica, segundo George (1993), inclui 
três etapas: estabelecimento das culturas, o aumento dos propágulos e a transferên-
cia no solo. Para esse autor, a primeira etapa deve garantir o crescimento de tecidos 
e órgãos livres de algas, bactérias, fungos e outros contaminantes; a segunda envolve 
a multiplicação do número de brotos ou embriões somáticos; e a terceira inclui o pre-
paro para a transferência no solo que abrange a separação e a seleção de propágulos, a 
fim de obter-se um alto índice de sobrevivência no ambiente externo.

Diversas vantagens podem ser atribuídas a essa técnica, como multiplicação vege-
tal em um curto espaço de tempo (LEMA-RUMINSKA; KALUS, 2014) e mudas livres 
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de doenças, mais robustas, apresentando, por exemplo, crescimento mais acelerado 
quando comparado a plantas produzidas convencionalmente. (PERULLO et al., 2015) 
Uma vez que a propagação in vitro ocorre sob condições controladas, as mudas podem 
ser obtidas independente da estação climática e durante todo o ano, além disso, neces-
sitam de pouca atenção entre subculturas, não existindo trabalho ou materiais neces-
sários para a rega, capina e pulverização. (GEORGE; HALL; KLERK, 2008)

Microplantas – como também podem ser chamadas as mudas derivadas desta téc-
nica – de espécies ameaçadas podem ser utilizadas para compor pequenas populações 
ou estabelecer novos locais de plantio para diversos fins, como conservação, pesquisa e 
educação. (PERULLO et al., 2015) Alguns trabalhos já publicados com plantas ameaçadas 
de extinção, endêmicas e/ou nativas relacionam essa técnica com uma estratégia para 
a conservação vegetal (CIVATTI et al., 2017; CIVATTI; MARCHI; BELLINTANI, 2017; 
LIMA et al., 2012), uma vez que o cultivo em larga escala dessas plantas pode reduzir a 
coleta predatória na natureza e facilitar o restabelecimento de populações naturais.

Atualmente existem diversos protocolos já estabelecidos, uma vez que eles são 
genótipo-dependentes. O estabelecimento dos protocolos pode levar tempo, espe-
cialmente para espécies nativas, cujos trabalhos na área são limitados. No entanto, 
uma vez estabelecida a metodologia adequada, a utilização desta técnica torna a mul-
tiplicação vegetal, às vezes, mais rápida e mais barata que o cultivo tradicional, o que a 
torna atrativa para a indústria hortícola. (LEMA-RUMI; SKA; KALUS, 2014)

Apesar de inúmeras vantagens, a propagação in vitro apresenta limitações, como 
custo para instalação da infraestrutura e dificuldade das mudas sobreviverem ao meio 
externo, uma vez que, utilizando in vitro, as fontes de carbono são disponibilizadas no 
meio nutritivo e a umidade é relativamente alta nos recipientes de cultivo. (GEORGE; 
HALL; KLERK, 2008) Além disso, há riscos de produzir plantas geneticamente diferentes 
(GEORGE; HALL; KLERK, 2008), nesse caso, estudos genéticos utilizando marcadores 
moleculares podem garantir a fidelidade genética das mudas. (CIVATTI et al., 2017)

Objetivos da aprendizagem
Conceituais

• Diferenciar as estratégias de reprodução sexuada e assexuada das plantas;
• Revisar conteúdos acerca da morfologia e fisiologia vegetal relacionados 

à reprodução;
• Relacionar o princípio da totipotência vegetal à propagação vegetativa de 

plantas;
• Reconhecer a biodiversidade e morfologia vegetal bem como analisar 

possíveis impactos antrópicos às populações em visita a um espaço não 
formal de educação;

• Associar a técnica de cultura de tecidos vegetais a uma ferramenta 
biotecnológica;
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• Reconhecer as principais etapas da técnica de micropropagação vegetal;
• Compreender as vantagens e desvantagens da técnica de micropropaga-

ção vegetal;
• Relacionar a produção de mudas de espécies nativas e ameaçadas a uma 

estratégia de conservação dos recursos genéticos vegetais.

Procedimentais
• Elaborar um roteiro para visita a um espaço não formal de educação;
• Realizar pesquisa orientada sobre as etapas da micropropagação e siste-

matizar o conteúdo para a elaboração de um resumo;
• Desenvolver um cartaz informativo com desenhos esquemáticos e infor-

mações relevantes para socializar com a classe;
• Elaborar um projeto no qual a micropropagação seja uma ferramenta bio-

tecnológica usada para a conservação do meio ambiente;
• Realizar a apresentação e arguição de um projeto de pesquisa.

Atitudinais
• Participar das atividades propostas e elaborar os produtos relacionados a 

cada uma delas;
• Estabelecer estratégias para a realização de um trabalho em grupo, como 

controle do tempo, valorização das habilidades individuais, respeito às 
diferenças e distribuição de tarefas;

• Compartilhar dúvidas e auxiliar as(os) colegas nas atividades realizadas;
• Exercitar a comunicação, criatividade, argumentação textual, planeja-

mento, autogestão e auto avaliação.

Orientações teórico-metodológicas da sequência didática

Este capítulo trata de uma proposta de sequência didática que aborda o conteúdo 
da biotecnologia com ênfase na micropropagação, técnica mais aplicada da cultura 
de tecidos vegetais. A proposta pode ser aplicada nas séries do ensino fundamental 
e médio, além de cursos técnicos em Meio Ambiente e Agropecuária, sobretudo em 
escolas cuja infraestrutura não disponha de laboratórios e equipamentos fundamen-
tais para a execução prática dessa técnica. Disciplinas como Ciências, Biologia, Agri-
cultura e Manejo e Conservação da Biodiversidade podem aplicar essa sequência 
desde que a(o) docente assegure que os conhecimentos prévios necessários para a sua 
compreensão estejam bem estabelecidos.

A sequência didática apresentada inclui cinco atividades que podem orientar o(a) 
professor(a) a desenvolver a temática. O tempo para cada uma delas pode adequar-se 
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às necessidades da turma, carga horária da disciplina e planejamento da(o) docente. 
Em algumas atividades a sugestão do tempo será apresentada.

Atividade 1: questionário pré-diagnostico e informações gerais
No primeiro encontro, o(a) professor(a) deve incialmente apresentar a sequência 
didática para as(os) estudantes, especificando o tempo disponível e como a 
turma participará de forma geral das atividades. Deve solucionar também possí-
veis dúvidas relacionadas com o procedimento das atividades. Em seguida, as(os) 
alunas(os) deverão, individualmente, responder a um questionário pré-diagnóstico 
de questões abertas que dialogam com a temática que será desenvolvida, conforme 
o Quadro 1.

Desenvolvendo sequências didáticas com temáticas similar a essa, diversos auto-
res trouxeram as experiências de aplicar testes iniciais. (HASPER; BARROS; MULLE, 
2018; SARMENTO et al., 2013; SOUSA et al., 2018) Nesta sequência, este questionário 
tem como objetivo analisar os conhecimentos prévios que a turma possui sobre morfo-
logia vegetal, reprodução vegetal, fisiologia vegetal e genética. Além disso, visa identi-
ficar conteúdos que não estão bem estabelecidos pelas(os) estudantes e que podem ser 
revisitados pelo(a) professor(a) nas atividades seguintes.

Quadro 1 – Questões discursivas apresentadas pela(o) docente durante a atividade 1

01. Como ocorre a reprodução vegetal?
02. Que estruturas vegetais podem ser utilizadas para a reprodução?
03. Conhece o termo “totipotência vegetal”? O que significa?
03. Conhece alguma espécie vegetal cujas estratégias de reprodução são limitadas? Quais?
04. Os termos “cultura de tecidos vegetais” e “micropropagação” são conhecidos por você?
05. O que são clones?
06. Conhece o termo “biotecnologia”? O que significa?

Fonte: elaborado pelas autoras.

Após as(os) alunas(os) responderem individualmente as questões, o(a) professor(a) 
deve recolhê-las para análise e discussão posterior.

Atividade 2: (re)conhecendo a biodiversidade vegetal, os impactos 
associados a questões antrópicas e o papel da biotecnologia

Após a análise do questionário pré-diagnóstico e de posse das principais lacunas 
relacionadas aos conhecimentos da biologia vegetal, o(a) professor(a) deverá seguir 
para a atividade 2. Esta atividade envolverá duas etapas: assistir um documentário, 
vídeo ou trecho de reportagem enfatizando a problemática do desmatamento e a 
redução da biodiversidade vegetal e, posteriormente, uma visita a um espaço não 
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formal de educação. Com essa atividade, será possível aumentar a aproximação 
das(os) estudantes com as plantas e aguçar o olhar delas(es) para a discussão dessa 
temática, pois; segundo Faria, Jacobucci e Oliveira (2011), um dos fatores que com-
prometem o conhecimento sobre os vegetais é o distanciamento das pessoas para 
com eles.

Etapa 1: redução da biodiversidade vegetal: (re)conhecendo um problema
Essa primeira etapa terá como objetivo informar e/ou sensibilizar as(os) alunas(os) 
acerca do problema da redução da biodiversidade vegetal e o risco de extinção de 
muitas espécies por conta de ações antrópicas. Para tanto, o(a) professor(a) deve exibir 
um vídeo, documentário ou reportagem que apresente os impactos do desmatamento 
para as populações de plantas. Após a apresentação da matéria, a aula continuará com 
uma roda de conversa em que todas(os) serão convidadas(os) a expressarem suas 
impressões, seus conhecimentos prévios e recém construídos acerca do tema bem 
como aspectos problemáticos e desconhecidos.

Posteriormente a turma deve ser organizada em grupos aleatórios para elabo-
rar um roteiro de visita a um espaço não formal de educação que permita coletar 
informações para desenvolver um projeto de redução de impacto àquelas popula-
ções naturais. Para a organização dos grupos, sugere-se que a(o) docente faça um 
sorteio das(os) integrantes a fim de evitar que as(os) alunas(os) escolham as(os) 
colegas que comumente fazem parte da mesma equipe. A divisão em grupos alea-
tórios pode, a princípio, causar estranhamento aos estudantes acostumados a tra-
balhar com aqueles que têm mais afinidade, mas tem por objetivo estabelecer novas 
interações, troca de ideias entre as pessoas e a valorização do trabalho em equipe. 
(GOMES et al., 2013) Exceto a resolução dos questionários diagnósticos, realização 
de pesquisa e elaboração de um resumo simples, todas as atividades desta sequên-
cia devem ser realizadas em grupo, uma vez que este arranjo “[...] leva o estudante 
a, constantemente, refletir sobre uma determinada situação, a emitir uma opinião 
acerca da situação, a argumentar a favor ou contra, e a expressar-se”. (DIESEL; 
BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 277)

Após a elaboração das questões, as(os) alunas(os) devem socializar a proposta de 
roteiro elaborado nos grupos de trabalho e a classe deve construir, sob mediação da(o) 
docente, um único roteiro de visita, a partir das questões criadas pelos grupos e que 
foram apoiadas por todas(os). Durante a mediação propriamente dita o(a), professor(a) 
pode sugerir questões relacionadas à biodiversidade, classificação vegetal, estruturas/
órgãos reprodutores e ações antrópicas ao meio ambiente.
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Etapa 2: visita a um espaço não formal de educação
Nesta etapa, a(o) professor(a) e as(os) estudantes deverão visitar um espaço não formal 
de educação e terá como objetivo reconhecer possíveis impactos antrópicos às popula-
ções naturais, a biodiversidade e morfologia vegetal.

Segundo Jacobucci (2008 p. 56), espaço não formal “[...] é qualquer espaço dife-
rente da escola onde pode ocorrer uma ação educativa”. Para esse autor, é possível 
classificar estes espaços como institucionais ou não institucionais. Nesta atividade 
poderá ser realizada uma visita a parques ecológicos, parques zoobotânicos, jardins 
botânicos ou qualquer outro ambiente que disponibilize uma diversidade vegetal con-
siderável. Diante da limitação de recursos financeiros, de espaços institucionais ou não 
institucionais e de carga horária, esta atividade pode ocorrer também dentro da escola, 
caso esta possua uma área com cobertura verde. Diversas vantagens estão associadas a 
educação em espaços não formais, entre elas o fato de que a(o) docente “se sente mais 
à vontade para estabelecer uma relação horizontal de saber com os alunos”. (FARIA; 
JACOBUCCI; OLIVEIRA, 2011, p. 96) Além disso, aprender nestes espaços pode ser 
mais agradável para as(os) estudantes, uma vez que é possível sair da realidade de 
salas de aula tradicionais e é vantajoso para a aprendizagem, uma vez que é possível 
fazer conexões que são limitadas dentro da estrutura disponível em espaços formais. 
(MATOS, 2018)

O roteiro elaborado pela turma na etapa 1 dessa atividade tem como objetivo orien-
tar a visita de campo facilitando conexões com a temática que está sendo trabalhada e 
aguçar o olhar deles para discussões futuras. Além disso, os roteiros em espaços não 
formais podem ser utilizados para assegurar que os objetivos da atividade sejam alcan-
çados. (MATOS, 2018)

Após a visita, retornando à sala de aula, a turma deverá socializar as informações 
coletadas, compartilhando aspectos que acharam relevantes da visita bem como possí-
veis curiosidades observadas. Durante a discussão do roteiro, o(a) professor(a) deverá 
convidá-los a responder as seguintes perguntas:

• Diante das ações antrópicas que estão impactando em número a biodiver-
sidade vegetal, o que poderia ser feito para restaurar o sistema?;

• Será que a biotecnologia poderia ser utilizada para mitigar esses impactos?;
• Conhecem ou já ouviram falar da micropropagação de mudas? Será que 

essa técnica poderia ser útil para a preservação do meio ambiente?

A(o) professor(a) deverá mediar a discussão ouvindo atentamente as(os) estudantes 
e recomenda-se que não seja dada respostas às perguntas levantadas neste momento.

Antes de finalizar essa atividade, a(o) docente deverá solicitar à turma que reali-
zem pesquisas sobre a técnica de micropropagação e sistematizem um resumo para 
serem utilizados no próximo encontro.
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Atividade 3: conhecendo a micropropagação
Esta atividade terá como objetivo reconhecer princípios fisiológicos básicos da micro-
propagação e apresentar as principais etapas desta técnica. Para tanto, as(os) alunas(os)
novamente trabalharão em grupos, preferencialmente com pessoas diferentes da ati-
vidade anterior. Os resumos elaborados de pesquisas individuais serão fundamentais 
para a realização desta atividade, uma vez que servirá de base teórica para a elaboração 
de um produto.

No primeiro momento, as(os) estudantes devem apresentar os seus resumos indi-
viduais ao grupo de trabalho, fazer discussões acerca do conteúdo, tirar dúvidas inter-
nas e comparar as fontes de pesquisas. A(o) professor(a) deve limitar o tempo desta 
atividade, para algo em torno de 20 minutos – considerando que tenha disponível duas 
aulas geminadas. Caso alguma dúvida permaneça, após o tempo limite estabelecido, 
ela deve ser socializada com a classe para que outros grupos tenham a oportunidade 
de resolvê-la. A(o) professor(a) deverá fazer interferências pontuais caso perceba que 
erros conceituais estão sendo reproduzidos. A atividade individual prévia é interes-
sante para estimular a autonomia, planejamento e, sobretudo, exercitar a prática de 
pesquisa. Diferentes fontes de pesquisa consultadas poderão trazer informações novas 
e complementares que, quando socializadas, irão contribuir para o acesso a vários 
autores, conceitos e detalhes. A discussão interna exercitará a comunicação entre o 
grupo, e o tempo estabelecido previamente orientará um planejamento interno e auto-
gestão das atividades.

O segundo momento terá como objetivo o desenvolvimento de um produto 
pelos grupos de trabalho. A(o) professor(a) deverá disponibilizar para cada equipe 
canetas coloridas, cartolinas, tesouras e outros elementos de papelaria que for pos-
sível e/ou requisitado. O grupo deverá elaborar um cartaz sistematizando as etapas 
da micropropagação, preferencialmente através de desenhos esquemáticos. Após 
a(o) professor(a) explicar os objetivos da atividade, os grupos deverão ter 40 minu-
tos para finalizá-la.

O último momento desta atividade incluirá a apresentação dos produtos de cada 
grupo para a classe. Cada equipe deverá eleger um(a) relator(a), preferencialmente que 
não tenha tido esta atribuição ainda, para expor o trabalho realizado e falar breve-
mente sobre a técnica. As falas deverão ser breves, cerca de cinco minutos cada. Cada 
informação nova trazida pelas equipes deve ser valorizada e socializada com a turma.

Ao finalizar as apresentações, as(os) estudantes devem ser encorajados a avaliar a 
atividade e expor suas críticas, sugestões ou dúvidas. Os cartazes podem ficar expos-
tos na sala de aula pelo menos até a realização da atividade 4.

Atividade 4: elaboração de um projeto
Após a atividade 3, é necessário que a(o) professor(a) se certifique que as(os) alunas(os) 
reconheçam as principais etapas relacionadas à micropropagação, para isso, é possível 
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utilizar novamente os desenhos esquemáticos elaborados pela turma. Antes de deta-
lhar o eixo comum que todos os projetos deverão orientar-se, é interessante que 
a(o) professor(a) resgate ou discuta com a turma a estrutura básica do projeto e os 
itens que são necessários constar no mesmo, como tema, introdução, problema da 
pesquisa, hipótese, objetivos, metodologia, resultados esperados, cronograma, con-
clusão e referências.

O exercício de elaborar um projeto de pesquisa resgatará os conhecimentos bási-
cos da ferramenta biotecnológica discutidos na atividade anterior, permitirá a apli-
cação de conteúdos que fazem parte do ensino médio, como método científico, e 
exercitará a possibilidade de resolução de problemas relacionados a demandas reais. 
A construção do projeto em grupo também contribuirá para o exercício do planeja-
mento, da construção coletiva e estimulará a criatividade e a comunicação dos mem-
bros. Além disso, elaborar projetos permite “[...] que os estudantes possam articular 
o conhecimento construído com possibilidades reais de aplicação prática”. (DIESEL; 
BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 276)

O macroprojeto no qual todos os projetos elaborados pelos grupos deverão estar 
associados terá a seguinte temática: “micropropagação de espécies nativas e amea-
çadas de extinção: uma ferramenta para a conservação de recursos genéticos vege-
tais”. A turma deve ser orientada a pesquisar uma espécie alvo para escrever o projeto 
e nos resultados prever o quantitativo de mudas que desejam obter para que poste-
riormente estudos genéticos e ecológicos respaldem como elas poderão ser utiliza-
das para a redução dos impactos ambientais causados com o desmatamento. O tempo 
para as devolutivas desse projeto deve ser analisado pelo(a) professor(a), pois depende 
do avanço de cada turma, mas é interessante que seja considerado de forma geral que 
a redação de projetos pode ser um exercício relativamente novo para as(os) estudan-
tes e que exige intensos trabalhos de pesquisa e produção textual.

Após a entrega dos projetos, será agendado um dia para que cada equipe faça uma 
breve apresentação. Dúvidas e questionamentos devem ser levantados durante a argui-
ção. A parte escrita do projeto será avaliada pelo(a) professor(a) que, após as devidas 
sugestões e correções, poderá socializar com a turma em um próximo encontro.

Atividade 5: questionário pós-diagnóstico e avaliação final da sequência 
didática

Após a realização de todas as atividades, a(o) docente deverá convidar as(os) alunas(os) 
a resolverem um conjunto de questões discursivas que poderá servir como método de 
avaliação das atividades que compõe esta temática, conforme Quadro 2. As questões 
dos questionários pré e pós-diagnóstico são diferentes “para evitar o chamado efeito 
do teste, ou seja, a melhora que um sujeito pode apresentar ao responder uma questão 
pela segunda vez, apenas pela repetição, e não pela aprendizagem dos conteúdos”. 
(SARMENTO et al., 2013, p. 582)
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Quadro 2 – Questões discursivas apresentadas ao final da sequência didática

01. A micropropagação é um exemplo de que tipo de reprodução vegetal?
02. Que órgãos e/ou estruturas podem ser utilizados como explantes durante a micropropagação?
03. Além da conservação do meio ambiente, como a micropropagação pode ser útil para resolver problemas da 
humanidade?
04. Que vantagens a micropropagação apresenta?
05. Que desvantagens estão associadas a esta técnica e como podem ser superadas?
06. Como a micropropagação pode ser utilizada para reduzir os impactos a biodiversidade vegetal?

Fonte: elaborado pelas autoras.

Após a entrega do questionário, a(o) professor(a) deve incentivar a turma a fazer 
uma avaliação geral da atividade.

Avaliação

Nesta sequência didática, a avaliação deverá ser compreendida como um “[...] pro-
cesso contínuo, participativo, com função diagnóstica e investigativa, cujas informa-
ções devem proporcionar o redimensionamento da ação pedagógica e educativa”. 
(BARBOSA, 2008, p. 8) Métodos tradicionais de avaliação, de função meramente clas-
sificatória, não são recomendados. A aplicação de questionários destina-se apenas a 
avaliar o grau de conhecimento e a afinidade das(os) estudantes com relação à temá-
tica que será trabalhada.

Ao longo de cada atividade é necessário que a(o) docente esteja atenta(o) para 
coletar informações com relação às dificuldades e os progressos das(os) estudantes 
(CAVALCANTI NETO; AQUINO, 2009), de modo a redimensionar o planejamento 
das atividades seguintes. (BARBOSA, 2008)

Na atividade 3, “Conhecendo a micropropagação”, que se fundamenta na dis-
cussão de bases conceituais desta técnica fundamental para a elaboração da etapa 
seguinte, o(a) professor(a) é orientado a avaliar se os grupos efetivamente discutiram, 
compreenderam e apresentaram as três etapas da micropropagação definidas por 
George (1993). Na atividade 4, “Elaboração de um projeto”, a(o) professor(a) deverá 
observar o alinhamento com o macroprojeto estabelecido previamente, a estrutura 
básica do projeto, a base teórica abordada, a riqueza de fontes bibliográficas e aspec-
tos inovadores destacados. Na apresentação do projeto convém observar a estrutura 
da apresentação, domínio e conteúdo abordado, bem como a integração da equipe 
durante a apresentação e arguição.

Além da avaliação dos conhecimentos prévios e recém-construídos, recomenda-se  
que, nas atividades em grupo, aspectos qualitativos como participação, autonomia, 
integração, respeito e valorização das opiniões sejam avaliados. 
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Considerações finais

A biotecnologia é uma temática que faz parte do currículo do ensino médio e que 
pode ser trabalhada de forma a exercitar o espírito crítico e o protagonismo das(os) 
alunas(os). A aplicação desta sequência didática traz vários elementos que estimulam 
a participação, comunicação, criatividade, curiosidade e autonomia. Por ser um con-
teúdo atual, diretamente relacionado com o desenvolvimento de produtos e processos 
que facilitam a vida humana, geralmente desperta o interesse das(os) estudantes. Além 
disso, traz para a sala de aula um tema diferente daqueles trabalhados com mais fre-
quência, como clonagem, transgênicos, células tronco e terapia gênica.

Trazer a temática de cultura de tecidos vegetais e micropropagação para a sala 
de aula tem diversas vantagens, pois permite que a(o) professor(a) trabalhe com con-
teúdos como genética, morfologia e fisiologia vegetal integrado à biotecnologia. 
Ademais, possibilita conectar essa ferramenta à conservação do meio ambiente e reco-
nhecimento da biodiversidade vegetal. Tendo em vista que a elaboração de um projeto 
partirá de um problema real, a extinção ou ameaça a biodiversidade vegetal, o desen-
volvimento desta sequência possibilitará também que as(os) estudantes relacionem a 
biotecnologia à melhoria das condições humanas e ambientais. O projeto será cons-
truído apenas após a turma adquirir um arcabouço conceitual que será utilizado como 
base para a tomada de decisões visando ações sociais responsáveis. Certamente, diante 
deste processo de construção coletiva do saber, os conhecimentos, crenças, valores 
e senso de identidade dos estudantes frente à biotecnologia serão apresentados, mas 
esta sequência também contribuirá para a ressignificação do papel social da ciência e 
o seu compromisso moral.

Para além dos conteúdos já expressos anteriormente, a aplicação desta sequência 
permitirá que a turma avance em questões relacionadas com respeito à vida, à conser-
vação dos ecossistemas, à posição humana como parte do meio ambiente, bem como 
o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas à análise dos impactos da 
biotecnologia para o futuro da humanidade.

A participação da(o) docente nesta sequência incluirá orientar, mediar, facilitar e 
motivar as(os) alunas(os) durante a busca pelo saber, que será construído e protagonizado 
pelos estudantes em um processo que valoriza suas habilidades individuais e coletivas.
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Impactos ambientais da mineração: 
proposta de sequência didática

Introdução

Ao longo das últimas décadas a educação formal no Brasil passou e vem passando 
por grandes transformações. Imbernòn (2009, p. 8) diz que “[...] as mudanças sempre 
ocorreram, porém, hoje falamos muito mais a esse respeito ou, ainda, sua percepção é 
maior”. Tais mudanças aconteceram na forma do ensinar, do agir, do pensar dos profis-
sionais da educação, nas exigências do mercado de trabalho, nos anseios da sociedade 
e, por conseguinte, dos estudantes.

A vida muda constantemente, a cada instante novas informações aparecem, novas 
tecnologias são inventadas, e a escola está sujeita a todas essas transformações. Entre-
tanto, Imbernòn (2009, p. 8) alerta que as transformações estão sendo muito drásti-
cas e estão ocasionando problemas, pois as escolas e os profissionais da educação não 
estão preparados para atender as novas demandas:

Cada geração tem a sensação de que as mudanças foram vertiginosas, mas, a 
verdade é que nos últimos decênios estas mudanças foram bruscas e deixaram 
muitos na ignorância, no desconcerto e, por que não dizer, numa nova pobreza 
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(material e intelectual devido à comparação possibilitada pela globalização de 
fatos e fenômenos). 

A cada dia, a educação anseia por transformações, porém o modelo de  
ensino-aprendizagem existente tem se preocupado mais com quantidade de noções/
conceitos e informações do que com a formação do pensamento reflexivo, alerta 
Mizukami (1986), e isso já não é o suficiente para atender as demandas do período téc-
nico-cientifico-informacional e comunicacional.

Segundo Nunes (2016), a escola oficial é, ao mesmo tempo, reflexo e ponte 
para engendrar uma sociedade com dupla hybris, fundamentalmente relacionada à 
maneira de ver e ser no mundo. A escola está em crise porque é fruto e engenho de 
uma sociedade que acredita que tudo é cognoscível, em uma percepção que exige 
a transmissibilidade, no conhecimento apenas do mundo exterior ao ser humano e 
em processos que, em geral, não ultrapassam os níveis mais baixos do domínio cog-
nitivo, o que acaba por colaborar para a formação de deficientes cívicos e existen-
ciais. (NUNES, 2016)

Dentro desse contexto, a escola e o ensino da Geografia em seus diferentes níveis 
parecem não estar contribuindo para formação plena do indivíduo, pois apegam-se a 
práticas de ensino que valorizam, basicamente, as inteligências lógico-matemáticas 
e linguísticas.

O ensino da Geografia deve possibilitar que o estudante compreenda, em dife-
rentes escalas, as articulações políticas, econômicas e socioambientais que confi-
guram a realidade, através da apreensão dos elementos e categorias de análise do 
espaço geográfico. (NUNES, 2016) No mundo contemporâneo, onde os problemas 
socioambientais são cada vez mais evidentes, o profissional que compreende as bases 
de tais problemas tende a ser cada vez mais chamado para refletir, para apontar cami-
nhos, propor soluções e educar as futuras gerações para a construção de um mundo 
melhor. O professor de Geografia tem grandes possibilidades de ser um profissional 
como o supracitado.

No entanto, ainda hoje, o ensino da Geografia, em especial na educação básica, 
tem se caracterizado como de caráter tradicional, ou seja, pautada na memorização, 
exaustiva, na abstração, no enciclopedismo, na lógica-matemática e linguística, o que 
a torna monótona e desarticulada com cotidiano do estudante.

Dada à importância das questões supracitadas, o presente capítulo apresenta uma 
sequência didática para o ensino da Geografia no ensino médio profissionalizante, 
tendo como base a coleta de dados de projetos de mineração para realização de dis-
cussões sobre os impactos ambientais em diferentes fases desses projetos, objetivando 
favorecer a aprendizagem de conceitos e processos ambientais em diferentes escalas, 
favorecendo a reflexão sobre problemas reais.



impACtos AmbientAis dA minerAção 297

Impactos ambientais
Os seres humanos habitam o mundo transformando-o. Leonardo Boff já disse que o 
homem habita o mundo prosaica e poeticamente e, quando o faz para manter as dimen-
sões da imanência e da transcendência, transforma o seu entorno. Eis que se apresenta 
o conceito basilar desse capítulo – impacto ambiental. Só existem impactos ambientais 
porque existem seres humanos interagindo com o ambiente.

Existem muitos conceitos legais e acadêmicos sobre impacto ambiental, mas todos 
têm um ponto em comum, as atividades humanas como desencadeadoras. Vejamos 
alguns desses conceitos:

Qualquer alteração no sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural e 
socioeconômico que possa ser atribuída a atividades humanas relativas às alternativas 
em estudo para satisfazer as necessidades de um projeto. (CANTER, 1977)

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas de 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resul-
tante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: I – a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as atividades sociais e 
econômicas; III – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a 
qualidade dos recursos ambientais. (CONSELHO NACIONAL DO MEIO  
AMBIENTE, 1986)

“Qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no 
todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização”. (ASSO-
CIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 2)

Outra formulação importante é que o termo “impacto ambiental” engloba três 
faces de uma mesma realidade, que são: o meio físico, o biótico e o antrópico. Não 
podemos, por conseguinte, refletir adequadamente sobre impactos ambientais sem 
dialogar com as diferentes instâncias que compõem, por assim dizer, o meio ambiente. 
Eis aqui um grande desafio!

A avaliação de impactos ambientais é complexa e requer a realização de estudos 
dialógicos entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento, sob uma perspec-
tiva interdisciplinar, porém esse ideal nem sempre é possível. Além disso, é preciso 
distinguir outros aspectos, tais como: o tipo e a natureza do impacto (direto ou indi-
reto?) em cada componente ambiental; o efeito (negativo ou positivo?); a relevância; o 
horizonte temporal (curto, médio ou longo prazo?); periodicidade (temporário, per-
manente ou cíclico?); reversibilidade (reversível ou irreversível?); e área de abrangên-
cia (local, regional, estratégico).

O meio ambiente é um direito difuso, pertence a um número indeterminado de 
indivíduos e cabe a todos, a todas as instituições do poder constituído – municipal, esta-
dual e federal – salvaguardá-lo, em suas diferentes dimensões. Todos têm o dever de 
zelar pelo patrimônio ambiental e nada mais relevante do que começar essa discussão 
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a partir de nossa casa, de nossa instituição, de nosso lugar, por isso, considera-se  
a importância de discutir tais questões em sala de aula.

Inspirando-nos em Einstein, atrevemo-nos em dizer que o nosso lugar pode se 
tornar menos perigoso se não deixarmos o mal acontecer e nos empenharmos para 
transformar o que está posto. Para isto, devemos nos preparar, orientar e preparar os 
futuros cidadãos desde as series iniciais da educação formal.

Como educadores, queremos transformar o mundo, mas muitas vezes nos esquece-
mos de transformar nossas relações internas – com as pessoas e o entorno – e construir 
laços em prol de espaços locais mais sustentáveis, mais éticos, digo: mais afetivos com as 
pessoas, com os pássaros, as árvores, os solos, as águas, enfim, como o meio ambiente.

Ética advém da palavra grega ethos, que significa originalmente morada, no sen-
tido de ambiência, daquilo que é o próprio do ser humano. Essa morada, maneira de 
habitar o mundo, funda-se na questão ontológica. Em outras palavras, para falarmos 
de impactos ambientais, teremos que falar, antes de tudo, de ética – da herança das 
relações passadas, das atuais e das possibilidades para transformar as nossas relações 
com o ambiente.

Os contextos nos quais estamos inseridos representam um pedacinho do mundo, 
um recorte do planeta azul, que devem ser considerados em suas complexidades e 
importâncias. Por isso, não é uma tarefa fácil discutir tais questões em sala de aula, 
isto porque, antes de tudo, precisamos nos reaproximar, nos sentir, ouvir os diferen-
tes pontos de vista e estarmos abertos para a incorporação de outros olhares, para que 
possamos melhor enxergar as realidades locais, os impactos ambientais em suas dife-
rentes dimensões e, depois, propor soluções.

Sintetizando o que foi exposto, queremos dizer: estamos no mesmo imponente e 
lindo barco, os remos estão em nossas mãos e devemos aprender a conhecer, a fazer, a 
ser e a conviver, assim teremos um futuro mais promissor. Afinal, quais são os pilares 
da educação? O que realmente almejamos? Qual a nossa missão?

Avaliação de Impactos Ambientais e a importância de discuti-la na 
escola

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento de política ambiental, 
formado por um conjunto de procedimentos, capaz de assegurar, desde o início do 
processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação pro-
posta. (MOREIRA, 1992)

Atualmente pode-se afirmar que a AIA é universalmente empregada devido à 
consciência crescente de que o sistema produtivo não pode apenas considerar o custo-
-benefício, mas também valorizar aspectos sociais e a participação das comunidades. 
O primeiro país a aprovar uma política nacional de gestão ambiental foi os Estados 
Unidos, por meio da National Environmental Policy Act (Nepa), que corresponde no Bra-
sil à Política Nacional do Meio Ambiente.
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O Ato Nacional de Política Ambiental começou a vigorar nos Estados Unidos em 1 
de janeiro de 1970, institucionalizando o sistema AIA, tendo como principais objetivos 
prevenir os impactos ambientais negativos de projetos a serem implantados e monito-
rar conflitos com o intuito de manter condições nas quais o homem e a natureza pos-
sam coexistir de forma mais harmônica.

Segundo Sánchez (2006), o campo de aplicação do Nepa é muito complexo, por-
que envolve, por exemplo, múltiplos atores – diferentes níveis do poder público, às 
vezes municipal, estadual e federal, empresários, sociedade civil –, interações multies-
calares, heterogeneidade de ações no tempo e no espaço, comportamentos inespera-
dos decorrentes de interações entre componentes do sistema e dinâmicas não lineares. 
A lei aplica-se a setores e atividades do governo federal que possam causar impactos 
ambientais significativos, bem como projetos privados, tais como mineração, hidroe-
létricas, construção de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia elétrica 
etc.

O Canadá, em 1973, a Nova Zelândia, em 1973, e a Austrália, em 1974, foram os 
primeiros países depois dos Estados Unidos a adotarem políticas ambientais, determi-
nando que as AIA fossem efetivamente aplicadas, conforme pode ser visto no Quadro 
1 seguinte.

Quadro 1 – Marcos de introdução da AIA em alguns países

JURISDIÇÃO
ANO DE 
INTRODUÇÃO

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGAIS

Canadá 1973

Conselho de ministros estabelece o processo de avaliação 
ambiental em 20 dezembro de 1973. Decreto sobre as diretrizes 
do processo de avaliação ambiental em 22 de junho de 1984. Lei 
Canadense de AIA, sancionada em 23 de junho de 1992.

Nova Zelândia 1973
Procedimentos de proteção e qualidade ambiental de 1973 e Lei 
de Gestão de Recursos de julho de 1991.

Austrália 1974
Lei de Proteção Ambiental de dezembro de 1974 e Lei de 
Proteção da Biodiversidade de 1999.

França 1976 Lei de Proteção da Natureza, de 10 de julho de 1976.

União Européia 1985
Diretiva 85/337/EEC, de 27 de junho de 1985, sobre a avaliação 
dos efeitos ambientais de certos projetos públicos e privados.

Rússia (antes 
de 1985 URSS)

1985

Instrução do Soviete Supremo para a realização de “peritagem 
ecológica de Estado”, decisão do Comitê Estatal de Construção 
estabelece a avaliação de impacto ambiental em 1989, Lei de 
Proteção Ambiental, Regulamentação sobre AIA do Ministério de 
Meio Ambiente.

Brasil 1986
Resolução 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – Conama.

Espanha 1986 Real Decreto Legislativo 1.302, de 28 de junho de 1986.
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JURISDIÇÃO
ANO DE 
INTRODUÇÃO

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGAIS

Holanda 1987 Decreto sobre AIA em 1 de setembro de 1987.

República 
Tcheca

1992 Lei n° 244 sobre AIA, em 15 de abril de 1992.

Hungria 1993
Decreto provisório sobre Avaliação de Impactos Ambientais, Lei 
Ambiental de março de 1995.

Hong Kong 1997 Lei de Avaliação de Impacto Ambiental, de 5 de fevereiro de 1997.

Japão 1999 Lei de Avaliação de Impacto Ambiental, de 12 de junho de 1999.

Fonte: adaptado de Sánchez (2006).

O processo de consolidação institucional da aplicação da AIA em nível mundial 
ocorreu nos anos de 1980, gerando um avanço na discussão acerca de sua concepção, 
fases de execução e atores sociais. Nos países desenvolvidos, a institucionalização da 
AIA foi oriunda de um processo político que atendeu aos anseios sociais, enquanto que 
no Brasil e demais países em desenvolvimento ocorreu por exigência de organismos 
internacionais de financiamento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e o Banco Mundial (Bird), por isso os primeiros estudos ambientais elaborados 
no país foram os financiados por esses bancos, como os projetos das hidroelétricas 
de Sobradinho, na Bahia, e Tucuruí, no Pará, na década de 1970 do século XX. (SÁN-
CHEZ, 2006)

Fatores internos e externos contribuíram para a formulação da Política Nacio-
nal de Meio Ambiente no Brasil, promulgada em 31 de agosto de 1981, Lei n° 6.938, a 
qual incluiu a AIA como um dos instrumentos para atingir os seus objetivos. A Política 
Nacional de Meio Ambiente incorporou à legislação brasileira a AIA, a qual foi for-
talecida pela Resolução n° 001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) e 
pela Constituição Federal de 1988, através do art. 225, que diz:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações. [...]

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV – Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencial-
mente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental, a que se dará publicidade [...]. (BRASIL, 1988)



impACtos AmbientAis dA minerAção 301

A Resolução Conama nº 001 estabeleceu definições, responsabilidades, critérios 
e diretrizes gerais para o uso e implantação da AIA. Após a aprovação da Resolução 
Conama n° 001/86, seguiu-se um período de incertezas e de adaptação por parte dos 
órgãos de meio ambiente existentes, devido à falta de tradição de planejamento no 
Brasil, às diferenças regionais na edição de leis complementares, a problemas de inter-
pretação da legislação federal e à falta de definição de atribuições e competências em 
nível dos órgãos ambientais. (IBAMA, 2021) Assim, o período foi marcado por intensa 
mobilização, busca de informações e intercâmbio em torno do funcionamento do pro-
cesso de AIA no país.

Depois de mais de três décadas da institucionalização da AIA no Brasil, constata-se 
que os estudos de impactos ambientais têm auxiliado os órgãos ambientais na tomada 
de decisão quanto à concessão de licenças ambientais e tem servido como instrumento 
de negociação entre os agentes envolvidos e a comunidade. Contudo, observa-se que 
no ensino básico e até mesmo no ensino superior as questões que norteiam a AIA ainda 
são pouco discutidas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional denota que a finalidade da edu-
cação é proporcionar “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 2017, p. 8) Dis-
cutir questões relacionadas ao instrumento de AIA é importante para formação do 
educando, pois, como o meio ambiente é um direito difuso, todos têm o dever de sal-
vaguardá-lo e, compreendendo melhor o indivíduo, poderá agir de forma mais qualifi-
cada enquanto cidadão e futuro profissional.

Como a exploração de recursos minerais é fundamental para o desenvolvi-
mento das sociedades humanas, mas também podem causar impactos ambientais 
adversos de grande magnitude, acredita-se que é um tema importante, além de 
atual, para ser trabalhado no ensino básico. Sem a utilização dos recursos minerais 
a sociedade moderna não seria possível, pois eles são a base para a eletrônica, cons-
trução civil, transportes, utensílios e remédios. Um exemplo interessante da impor-
tância da mineração pode ser observado no Quadro 2, o qual mostra a utilização de 
recursos minerais em nossa casa.

Quadro 2 – Os minerais em nossa casa.

RECURSOS MINERAIS UTILIZAÇÃO

Argilominerais – caulinita, “óxidos” de ferro, 
alumínio, manganês, titânio, entre outros.

Blocos, tijolos, tintas, utensílios domésticos, cosméticos, 
remédios, pomadas, adornos, pigmentos e roupas.

Cobre e petróleo. Fiação elétrica.

Quartzo, tungstênio e alumínio. Lâmpadas.

Areia, seixo, brita, calcário e ferro. Fundações de concreto.

Ferro, alumínio, cobre, níquel e zinco. Ferragens.

Quartzo, calcário e feldspato. Vidro e espelho.
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RECURSOS MINERAIS UTILIZAÇÃO

Caulinita, calcário, talco e feldspato. Louça sanitária.

Caulinita, calcário, talco e feldspato. Azulejo e piso.

Halita e iodo. Sal de cozinha.

Zinco, cromo e enxofre. Sofá e tapete.

Petróleo, grafite, cromo, prata e cobre. Telefone.

Petróleo, cobre, quartzo, wolfranita, cromo, cobre 
e prata.

Televisão e computador.

Petróleo, fluorita e sílica – variedades quartzo. Pasta de dente e escova.

Petróleo, quartzo ebauxita. Chuveiro e box.

Petróleo, hematita, cromita, galena, quartzo, cobre, 
mercúrio e níquel.

Geladeira e fogão.

Fonte: elaborado pelos autores.

Considerando a importância dos recursos minerais para a humanidade e os impac-
tos ambientais envolvidos na extração, transformação, usos e descartes, propõe-se 
uma sequência didática que conduz os estudantes a pesquisarem, refletirem e discuti-
rem o assunto, baseando-se em casos reais.

Proposta de sequência didática

A sequência didática proposta foi pensada para ser aplicada na disciplina Geografia 
para alunos do 2º ano do ensino médio integrado, especialmente em cursos técnicos 
ambientais, tais como Agropecuária, Gestão Ambiental, Meio Ambiente e Zootecnia. 
A proposta apresenta uma sequência didática de dez encontros, contemplando 26 
horas/aula de 50 minutos.

Objetivos de aprendizagem 
Os objetivos de aprendizagem são descrições sucintas do que os docentes pretendem 
alcançar no percurso e no final de um processo de ensino, por isso devem ser refletidos 
e claramente expressos para orientar o fazer pedagógico. A seguir, são expressados os 
objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais pensados para a sequência didática. 

Conceituais
• Definir minerais, rochas e processos socioambientais relacionados à 

extração de recursos minerais e seus impactos ambientais;
• Conhecer e recordar conceitos e informações socioambientais das distin-

tas regiões do Brasil;
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• Conhecer os principais recursos minerais do Brasil, as regiões onde ocor-
rem, importância e impactos gerados pela sua exploração;

• Conhecer as principais medidas mitigadoras utilizadas para evitar ou dimi-
nuir os impactos ambientais adversos da exploração dos recursos minerais;

• Conhecer as principais medidas potencializadoras dos impactos ambien-
tais positivos da exploração dos recursos minerais.

Procedimentais
• Analisar e interpretar dados da dinâmica do meio físico, biótico e socioe-

conômico em diferentes escalas;
• Analisar e interpretar códigos específicos da Geografia e ciências afins, 

como mapas, quadros, tabelas e gráficos, considerando-os como elemen-
tos de representação de fatos e fenômenos socioespaciais;

• Analisar e comparar as relações entre os usos de diferentes recursos mine-
rais e os impactos ambientais gerados, tendo em vista as pressões sobre os 
espaços locais advindos de atores regionais, da união e do mundo;

• Propor e discutir soluções para os impactos ambientais negativos gerados 
pela exploração dos recursos minerais;

• Propor e discutir soluções para potencializar os impactos ambientais posi-
tivos gerados pela exploração dos recursos minerais;

• Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas 
enunciadas;

• Sistematizar informações relevantes para compreensão de situações-problema.

Atitudinais 
• Prestar atenção às orientações, realizar as pesquisas e atividades no tempo 

pré-determinado, estar disponível para solucionar dúvidas e auxiliar no 
aprendizado dos demais membros do grupo;

• Ter disposição para trabalhar em equipe, ser proativo, debatendo e argu-
mentando sobre os conteúdos;

• Respeitar as opiniões divergentes, atuar na resolução de conflitos e na 
construção do trabalho coletivo.

Primeiro encontro 
O primeiro encontro terá a duração de duas horas-aula de 50 minutos, nele o(a) 
professor(a) começará a aula compartilhando e lendo o trecho seguinte do artigo “Da 
Samarco em Mariana à Vale em Brumadinho: desastres em barragens de mineração e 
Saúde Coletiva”, (2019) de Freitas e demais autores:
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Quadro 3 – O desastre de Brumadinho

 “Brumadinho, Minas Gerais. Sexta feira, 25 de janeiro de 2019, 12h 28min 25s rompe a barragem de rejeitos 
(B1) da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale S. A. Imediatamente após, o presidente da empresa, Fabio 
Schvartsman, declarava ‘o dano ambiental será muito menor que o de Mariana, mas a tragédia humana deverá 
ser maior’. No primeiro dia já se sabia que 13 milhões de m3 de rejeitos da mineração haviam sido lançados no 
meio ambiente. Após um mês de buscas, o número de óbitos ultrapassa 300, com 179 corpos localizados e 131 
pessoas desaparecidas. Nesse caso específico, o termo ‘desaparecidos’ pode representar também a tentativa de 
diminuir a magnitude do evento, já que não há esperança de encontrar esses indivíduos vivos decorrido mais de 
um mês do evento”.

Fonte: adaptado de Freitas e demais autores (2019, p. 1).

Após a leitura do texto, o(a) professor(a) fará a seguinte pergunta: quais os instru-
mentos legais que podem ser utilizados para evitar desastres como os que ocorreram 
em Mariana e Brumadinho ou diminuir os riscos de empreendimentos de mineração? 
No momento da discussão podem aparecer muitas oportunidades para esclarecer 
conceitos, como o de AVA, gestão ambiental, monitoramento ambiental, bem como 
de leis e outros instrumentos legais.

Após a discussão, o(a) professor(a) perguntará à turma se ela sabe o que é um 
recurso mineral e sua importância, bem como se conhece os minerais que são extraídos 
no Brasil e onde eles são extraídos. Depois do levantamento dos conhecimentos pré-
vios dos estudantes, o(a) professor(a) irá expor para a turma um mapa dos estados bra-
sileiros com alguns municípios que tem o destaque na exploração de recursos minerais.

A turma será organizada em grupos de até cinco pessoas e o(a) professor(a) soli-
citará que cada equipe escolha um mineral de interesse, conforme o “Mapa das Mine-
rações Brasileira 2019” (2019) do Centro de Competência de Mineração e Recursos 
Minerais da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (Figura 1).

Figura 1 – Principais minas ativas no Brasil

Fonte: adaptada de Instituto Brasília Ambiental (2019).
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É importante sinalizar que as equipes devem escolher recursos minerais em dife-
rentes regiões do Brasil, pois o intuito é levantar dados e discutir os impactos ambien-
tais em todas as regiões do país, a saber: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Depois que todos os grupos tiverem escolhido seu mineral, o professor entregará 
um quadro síntese (Quadro 4) que deverá ser preenchido com as informações básicas 
do município onde o recurso mineral é explorado após levantamentos de dados em 
fontes confiáveis.

Quadro 4 – Exemplo do quadro síntese

MEIO FÍSICO E 
BIÓTICO

CLIMA E 
HIDROGRAFIA

GEOLOGIA 
E RELEVO

SOLOS FLORA FAUNA

MEIO 
SÓCIOECONÔMICO

População
(população, 

densidade 

demográfica)

Trabalho e 
rendimento
(salário médio, 

rendimento 

nominal, 

população 

ocupada)

Educação
(escolarização, 

Ideb, matrículas, 

docentes, 

estabelecimentos 

de ensino)

IDHM
(Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

Municipal)

Saúde e 
Saneamento 
(mortalidade 

infantil, 

estabelecimentos 

de saúde, 

esgotamento 

sanitário)

MINERAL 
EXPLORADO

Tipo de mineral e 
características 
(propriedades 

física e químicas do 

mineral)

Importância
(principais 

usos) 

Método de lavra
Impactos 
ambientais 
(negativos)

Impactos 
ambientais 
(positivos)

Fonte: elaborado pelos autores.

Sugere-se que o(a) professor(a) explique de forma detalhada onde e como obter as 
informações solicitadas e necessidade de aprofundamento das pesquisas.1

As equipes irão aprofundar os conhecimentos a respeito das informações conti-
das em seu quadro síntese e trazer as informações sistematizadas para apresentação 
nos próximos encontros, através de slides, cartazes, vídeos etc. No final deste encon-
tro, o(a) professor(a) informará que cada equipe terá a oportunidade de apresentar os 
resultados da pesquisa para a comunidade escolar, através de uma sala temática, a qual 
ocorrerá no décimo encontro.

1 Entre as fontes confiáveis, sugerem-se: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama;
 https://www.google .com/maps/d/embed?mid=19ps2n5FI62X-ib2V2teFhaqcUCbS2BZJ&ll=-

-14.192420641652273%2C-61.16511467272767&z=4; 
 https://biblioteca.ibge.gov.br/; 
 http://www.mma.gov.br/biomas.html;http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/minera.pdf.
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Segundo encontro
O segundo encontro terá a duração de duas horas-aula de 50 minutos, nele o(a) 
professor(a) poderá organizar melhor a pesquisa, tirar dúvidas e compartilhar ideias.

Terceiro ao oitavo encontros 
Considerando que em uma turma de 40 alunos haverá a formação de 8 equipes com-
postas por 5 estudantes, os próximos passos da sequência didática dar-se-ão em seis 
encontros, sendo que cada encontro terá a duração de duas horas-aula de 50 minutos. 
Em cada encontro será apresentado um trabalho, sendo que nos 50 minutos iniciais 
será apresentado os resultados das pesquisas e a aula posterior será destinada para dis-
cussões e complementações do(a) professor(a).

Para fomentar as discussões, o(a) professor(a) pode levantar uma série de ques-
tões, dentre elas:

• Questão 1 – de que forma os minerais impactam a vida das pessoas?;
• Questão 2 – até que ponto a exploração dos recursos minerais impactam o 

município ou a região onde ocorre a exploração?;
• Questão 3 – como podemos influenciar no processo de exploração desen-

freada dos minerais e rochas?;
• Questão 4 – quais os pontos positivos das minerações?;
• Questão 5 – quais os pontos negativos das minerações?;
• Questão 6 – supondo que em seu município foi descoberto um tipo de 

mineral propicio para a exploração e de alto valor econômico, quais os 
impactos poderiam ocorrer? Será que apenas o município onde acontece 
a exploração sofre impacto?

Nono encontro
O nono encontro terá a duração de 2 horas-aula de 50 minutos e será destinado 
à realização de um quiz para avaliar os conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais das equipes. No final do encontro, o(a) professor(a) informará que as 
equipes irão apresentar os resultados de suas pesquisas em sala temática no décimo 
encontro. Um membro de cada equipe irá apresentar sobre o recurso mineral 
escolhido, sua importância e o município que será atingido a ser explorado, outro 
apresentará informações sobre o meio físico, o terceiro estudante apresentará 
informações sobre o meio biótico, o quarto sobre o meio socioeconômico e, final-
mente, o quinto falará sobre os impactos ambientais e sobre medidas mitigadoras e 
potencializadoras de impactos positivos.
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Décimo encontro
O décimo encontro terá a duração de 4 horas-aula de 50 minutos e será destinado à 
apresentação das equipes para a comunidade escolar, que ocorrerá no auditório da 
escola e contará com a presença de alunos de outras turmas, bem como professores(as) 
de outras disciplinas, tais como História, Biologia, Sociologia, Gestão Ambiental, 
Agroecologia, entre outras. O(a) professor(a) estipulará tempo para exposição, per-
guntas e realização de reflexões.

Avaliação da aprendizagem

Sugere-se que parte da avaliação seja qualitativa, considerando o desempenho indivi-
dual e coletivo do(a) estudante, através da observação do trabalho em equipe, discus-
sões e realização das tarefas sugeridas ao longo da trajetória – do primeiro ao décimo 
encontro. Entre o terceiro e oitavos encontros, sugere-se que o(a) professor(a) realize 
uma avaliação quantitativa propondo um texto dissertativo individual valendo de 0 a 
10 pontos sobre alguma questão levantada durante as discussões.

Considerações finais 

Na contemporaneidade, após grandes transformações tecnológicas e sociais, a ciência 
e a escola ganham novos contornos, emergindo uma nova crise na produção e difusão 
do conhecimento, e a ciência geográfica não foge à regra. (NUNES, 2016) Espera-se 
que a Geografia, enquanto disciplina escolar, estabeleça conexões viáveis na abor-
dagem de temas, conceitos, informações e ainda formação de valores e atitudes, em 
uma prática que ensine a buscar e tratar informações, não apenas reproduzi-las. (COS-
TELLA; SCHÄFFER, 2012)

Como a Geografia escolar pode contribuir para a formação de cidadãos críticos 
e reflexivos se ainda não se ressignificou? Se a disciplina ainda continua apegada a 
práticas estritamente tradicionais e distanciada do cotidiano dos discentes? A Geo-
grafia escolar ainda é pautada basicamente na transmissão de conteúdo, onde os(as) 
professores(as) são os(as) detentores do conhecimento e apenas repassam o conteúdo, 
enquanto os alunos são meros receptores.

Espera-se que a Geografia escolar, além de informar sobre os acontecimentos do 
mundo, permita a compreensão e a contextualização espaço-temporal, instigando os 
discentes a realizarem interpretações e reflexões sobre as transformações do espaço 
geográfico em diferentes escalas – local, regional, global – e as possíveis articulações 
entre elas. Para tanto, deve-se considerar a diversidade que a ciência geográfica com-
preende e as interligações que se podem fazer entre os aspectos físicos e humanos.

Os(as) professores(as) de Geografia têm a missão de atingir um dos anseios 
atuais do processo de ensino-aprendizagem, a saber: proporcionar e fomentar uma 
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prática pedagógica crítica, reflexiva, criativa e dinâmica. Os(as) educadores(as) já 
possuem plena consciência sobre as dificuldades existentes no cotidiano escolar e 
as experiências têm revelado o abismo existente entre professores(as) e alunos(as), 
a dificuldade de aprendizagem, a falta de interesse de estudantes e o sentimento de 
frustração de docentes e discentes. É preciso reverter esse trágico quadro da edu-
cação brasileira.

Os(as) professores(as) de Geografia tornaram-se ou foram transformando-se 
em repetidores de conteúdos de livros didáticos. A limitação dos professores ao 
livro didático, tanto no ensino fundamental quanto no médio se deve a diversos 
fatores, tais como número elevado de turmas e alunos; ausência de infraestrutura 
da escola; falta de tempo para o planejamento das aulas; falta de domínio da matéria 
em questão; falta de domínio de assuntos específicos, como os relacionados à Geo-
grafia Física; ou mesmo por considerarem mais cômodo e menos trabalhoso utilizar 
somente o livro didático.

Observando-se que nos livros didáticos de Geografia da educação básica a grande 
maioria traz uma gama de conteúdos voltados para questões políticas, econômica, 
social e cultural dissociadas de seu contexto físico e biótico. Autores como Passine 
(2013) e Nunes (2016) alertam para a necessidade de superar essa dicotomia na escola 
básica, oportunizando, assim, um melhor entendimento dos estudantes das relações 
sociedade-natureza.

Analisando o contexto supracitado, a sequência didática proposta aparece 
como uma das alternativas capazes de oportunizar um melhor entendimento das 
relações sociedade-natureza dentro e fora da sala de aula. É um desafio tornar o 
ensino da Geografia algo atraente para os alunos, mostrando que a disciplina é bem 
mais que decoreba e um monte de informações e dados que parecem distantes de 
suas vidas.

As metodologias ativas, pautadas em atividades de pesquisa e discussão de proble-
mas reais, aparecem como alternativas para tornar o ensino mais atraente e prazeroso 
para os estudantes, ao mesmo tempo fazendo com que eles sejam capazes de atrelar os 
conteúdos à sua realidade. 
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Utilização das redes sociais aplicadas à 
educação ambiental

Contextualização

Desde o início dos tempos a comunicação é a base de todas as relações entre as pes-
soas. Quanto melhor a comunicação, mais evoluídas serão as atividades interpessoais. 
(JUNQUEIRA et al., 2014)

A nossa sociedade passa por momentos de transformações e essas mudanças ocor-
rem devido às novas tecnologias de informação e comunicação que, aos poucos, vão se 
interligando à atividade educativa. A revolução da informática trouxe consigo inúme-
ros impactos que, por sua vez, atingiram diversas áreas sociais. (OLIVEIRA; MOURA; 
SOUSA, 2019) Há poucos anos, os meios de comunicação a distância eram limitados ao 
uso de telefones e cartas pelo sistema de correios. Com a evolução da internet ocorreram 
várias mudanças na forma como as pessoas se comunicam, assim, cada vez mais pessoas 
estão utilizando sites que oportunizam trocar informações, mensagens, fazer novas ami-
zades e conhecer pessoas diferentes. Essas mudanças na comunicação entre as pessoas 
afetaram o modo de pensar em vários setores da sociedade e entre as organizações.

As mídias sociais surgem nesse novo contexto como importantes ferramentas de 
comunicação e publicidade. Estas são sistemas projetados para possibilitar a interação 
social a partir do compartilhamento e da criação colaborativa de informação nos mais 
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diversos formatos. Elas possibilitaram a publicação de conteúdos por qualquer pessoa, 
baixando a praticamente zero o custo de produção e distribuição de conteúdo. Elas abran-
gem diversas atividades que integram tecnologia, interação social e a construção de pala-
vras, fotos, vídeos e áudios. Essas interações e a maneira que a informação é apresentada 
dependem das várias perspectivas da pessoa que compartilhou o conteúdo, visto que este 
é parte de sua história e entendimento de mundo. (AICHNER; JACOB, 2015)

As redes sociais são mídias muito utilizadas pela sociedade, que permitem uma 
rápida e fácil divulgação e disseminação das informações, pois o acesso facilitado possi-
bilita as interações e trocas de opiniões entre as pessoas e as organizações. Elas se mos-
tram, assim, uma ótima ferramenta de comunicação, quando bem utilizadas. Além disso, 
com o aumento crescente do volume de informações disponíveis na internet e nas redes 
sociais, o uso dessas ferramentas e de sites disponíveis nas redes mundiais de computado-
res torna-se imprescindível no dia a dia das pessoas, empresas e instituições. (PILLEGGI, 
2013) Assim como a evolução crescente destes meios de comunicação proporciona cada 
vez mais agilidade e facilidade na divulgação de produtos, serviços e ações.

De acordo com Torres (2009, p. 74), “as redes sociais são sites onde as pessoas se 
cadastram, registram seus dados pessoais, nos chamados perfis, e podem se relacio-
nar com outras pessoas, publicando fotos, enviando mensagens e criando listas de 
amigos”. Cada vez mais pessoas estão utilizando as redes sociais como uma forma de 
expandir seus contatos, expor suas ideias e relacionar-se com indivíduos de diversas 
regiões e localidades diferentes, formando, assim, grupos de amigos. Ainda segundo 
o autor: “As mídias sociais são sites na internet que permitem a criação e o compar-
tilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o 
consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação”. (TORRES, 
2009, p. 113) Por conta dessas interações, com o passar do tempo foram surgindo inú-
meras redes sociais com várias características diferentes e com objetivos específicos. 
As redes sociais mais utilizadas pelas pessoas nos últimos anos são: WhatsApp, Insta-
gram, Twitter e Facebook.

Liberdade de comunicação interativa, combinada à facilidade de uso das ferra-
mentas midiáticas e a uma arquitetura participativa em redes, formam a base da receita 
para que as plataformas de redes sociais possam ser classificadas como uma das mais 
influentes formas de mídia até hoje criadas. (MÍDIAS..., 2021) Na versão interativa da 
web é possível fazer muito mais com muito menos, e isso é muito poderoso. O avanço 
das tecnologias e o acesso facilitado com a inclusão digital podem ser utilizados para 
massificação das informações ou conteúdos de interesses comuns e, desta forma, é 
possível inserir informações capazes de direcionar ou criar caminhos para um deter-
minado conceito ou pensamento, e compartilhar essas informações de forma muito 
rápida. (SCHWINGEL, 2012)

Para fazer a relação da utilização das redes sociais com a educação ambiental é 
preciso entender seu conceito e objetivos. De acordo com a Lei n° 9.795/99, que dispõe 
sobre a política nacional de educação ambiental:



utilizAção dAs redes soCiAis ApliCAdAs à eduCAção AmbientAl 313

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indi-
víduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

A educação ambiental apresenta-se como um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 
e modalidades do processo de ensino, em caráter formal e não formal.

Nesse contexto, as redes sociais são importantes ferramentas para atingir os obje-
tivos fundamentais da Política Nacional de Educação Ambiental, como:

I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicoló-
gicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II – a garantia de democratização das informações ambientais;

III – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a proble-
mática ambiental e social;

IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e respon-
sável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 
da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

V – o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro 
e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;

VI – o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;

VII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidarie-
dade como fundamentos para o futuro da humanidade. (BRASIL, 1999, p. 2)

Educação ambiental e redes sociais

A espécie humana, desde a sua origem, buscou formas de interagir no meio ambiente 
e de transformá-lo no sentido de atender as suas necessidades, mesmo que em alguns 
casos essa transformação tenha se mostrado desfavorável à humanidade, devido aos 
impactos nos recursos naturais necessários para a vida.

Os diferentes impactos ambientais ocorrem, principalmente, em função do 
tipo de relação que o ser humano estabelece com o meio ambiente, pois, ao longo 
de sua evolução enquanto espécie biológica, o homem desenvolveu sua organi-
zação social e criou sua cultura gerando novas formas de relacionamento com a 
natureza. (DIAS; LEAL; JUNIOR, 2016) Ou seja, a forma como a humanidade atua, 
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produz e vive é produto de um modo de pensar e agir em relação à natureza e aos 
outros seres humanos que remete há muitos séculos. Assim, a preocupação com a 
degradação ambiental não é nova, ao longo da história podemos constatar diversos 
exemplos de denúncias em relação a impactos ambientais negativos, provocados 
pela ação humana, bem como medidas que visavam ao seu controle. (DIAS; LEAL; 
JUNIOR, 2016)

Os problemas ambientais, embora em pequena escala e regionalizados, já eram pre-
sentes desde o início da expansão da espécie humana, mas não haviam atingido a dimen-
são atual com ameaça de extinção de inúmeras formas de vida, inclusive a do homem.

Convém destacar que a educação ambiental está intimamente ligada ao indivíduo 
como ser social, portanto é importante a percepção individual como elemento da prá-
tica ou disseminação desta sob os olhares de cada ator do espaço social. Para tanto, evi-
dencia-se a contribuição de uma nova abordagem educativa a partir da evolução dos 
meios de comunicação, que é a educomunicação e também a educomunicação ambien-
tal como força propulsora de transformação de atitudes humanas ambientais. (DIAS; 
LEAL; JUNIOR, 2016) Portanto, o principal desafio da educação ambiental é conseguir 
fomentar nos indivíduos mudança de hábitos e costumes que são prejudiciais ao meio 
ambiente. Para tal, é necessário trazer informações, preparar e formar as pessoas para 
que se tornem cidadãos críticos e ativos. Ademais, é preciso incorporar na rotina das 
pessoas ações e atitudes sustentáveis, de forma que, com o tempo, essas ações se tor-
nem hábitos culturais.

A dificuldade é que naturalmente as pessoas são resistentes a mudança, porém estão 
aptas a aprender. Toda mudança consome um pouco de energia inicial, gera um traba-
lho extra e um pouco de desgaste, mas, com o tempo, as ações novas incorporam-se  
na rotina, o desgaste desaparece e o que fica são os ganhos obtidos com as novas ati-
tudes. Por exemplo, uma pessoa que resolve implementar em sua casa a separação 
dos resíduos sólidos inicialmente pode achar pouco prático e sentir a resistência das 
pessoas da casa, na hora de separar e lavar os plásticos, os vidros e separar o resíduo 
orgânico para utilizar na composteira. Contudo, ao passar a fase inicial, essas ações 
entram na rotina, sendo realizadas de forma espontânea, e a família sente-se bem por 
contribuir para amenizar o problema ambiental do descarte dos resíduos domésticos, 
fomenta a economia solidaria ao facilitar o trabalho dos agentes recicladores com o 
material já separado, além de obter adubo orgânico de excelente qualidade que pode 
ser utilizado nas plantas da casa.

Atualmente vivemos dentro de um sistema capitalista altamente predatório, em 
que se explora os recursos naturais visando o lucro acima de tudo, com enormes prejuí-
zos ao meio ambiente, muitos até irreversíveis. Nesse contexto, a educação ambiental 
tem o papel de informar, sensibilizar, preparar e promover reflexão crítica nas pessoas, 
a fim de torná-las cidadãos com responsabilidade ambiental, por meio da mudança de 
hábitos, o que transformará a longo prazo o sistema e proporcionará um desenvolvi-
mento mais sustentável, como mostra a Figura 1.
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Figura 1 – Esquema do papel da educação ambiental de informar, sensibilizar, preparar e promover 
reflexão crítica 

Fonte: elaborada pelas autoras.

Em busca de estratégias em prol da sustentabilidade, a educação ambiental 
constitui-se como uma proposta de ensino emancipatória, construída na interdis-
ciplinaridade, com processos críticos, socioeconômicos, políticos e culturais. Entre 
diversas técnicas utilizadas pela educação ambiental, a construção lúdica e as impli-
cações da sensibilização ambiental ganham destaque; todavia, como ampliar tais 
dimensões para a comunidade? A resposta está no uso das tecnologias a favor do 
meio ambiente.

As transformações tecnológicas correspondem a uma temática ampla, que abrange 
dinâmicas estruturais e virtuais, hardwares e softwares. Tais representações revelam dois 
aspectos importantes na configuração do uso de tecnologias: a primeira trata de apa-
relhos, que facilitam processos informacionais, interativos e de compartilhamento; a 
segunda representa atividades atreladas com o uso humano para o desenvolvimento 
de condutas específicas, ou seja, os usos desses aparelhos são motivados por variáveis 
sociais e subjetivas. (ARRUDA; CIBOTTO; MILANI, 2017) A tecnologia facilita práti-
cas educacionais e podem subsidiar processos de aprendizagem em diversas temáticas, 
como a área ambiental.

As redes sociais são estruturas formadas dentro ou fora da internet, por pessoas e 
organizações que se conectam a partir de interesses ou valores comuns. (REDES..., 2019) 
Portanto, ao combinar as redes sociais com as novas tecnologias, aparelhos eletrônicos e 
avanço da internet, temos uma ferramenta poderosa de comunicação em massa.

Pensando nos papeis da educação ambiental, as redes sociais são os canais de 
comunicação necessários para potencializar essas ações, no intuito de informar, 
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preparar, sensibilizar e promover a reflexão crítica, atingindo muitas pessoas de 
forma rápida e eficiente. Consequentemente, elas têm proporcionado uma maior 
disseminação de questões e informações relacionadas aos problemas ambientais, 
contribuindo para a formação de uma sociedade cada vez mais ciente das adver-
sidades resultantes da degradação ambiental. Essa ampliação na disseminação de 
informações é de suma importância, já que uma sociedade informada e sensibi-
lizada tende a estar mais apta a auxiliar as entidades que lutam em prol do meio 
ambiente. Além do viés informacional, os posts e as interações mediadas pelas redes 
sociais podem gerar ações políticas em prol da sustentabilidade, como protestos e 
outras formas de manifestação, campanhas, fiscalização, assim como possibilita a 
união de grupos com interesse comum.

A rapidez das informações nas redes sociais e sua abrangência mundial faz com 
que os problemas enfrentados pela população em todo o mundo e, principalmente, 
as experiências e ações vitoriosas, assim como a legislação vigente sobre os crimes 
ambientais, sejam divulgadas e compartilhadas em um curto espaço de tempo, promo-
vendo reflexões e possíveis mudanças de atitudes em prol de um mundo mais susten-
tável. (ALENCAR, 2014)

Os brasileiros utilizam muito as redes sociais, com uma média diária de 3h39 on-
-line nas redes, o país ficou em segundo no ranking de tempo gasto nesse tipo de site, 
perdendo somente para Filipinas, e a tendência é que isso continue crescendo. (CUS-
TÓDIO, 2019) As redes mais utilizadas pelos brasileiros são: Facebook, com aproxi-
madamente 129 milhões de usuários; seguido pelo WhatsApp com 120 milhões; em 
seguida vem o YouTube e o Instagram. (CUSTÓDIO, 2019)

Um exemplo de sensibilização ambiental mediada pelas redes sociais é o caso 
da utilização de canudos plásticos. Esses materiais viraram inimigos número um do 
meio ambiente, sendo banidos neste ano por diversos estabelecimentos mundiais, 
como Starbucks e McDonald’s, e por diversas leis municipais e estaduais aqui no 
Brasil, bem como a nível mundial, na união europeia. (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2018) 
Longe de ser o principal problema quando o assunto é poluição por plásticos, o 
canudo funciona como uma “porta de entrada” para discussões mais profundas e, 
por ser um item dispensável no consumo diário, pode ter um apelo mais significa-
tivo. Essa guerra contra os canudos começou a partir de um vídeo que viralizou 
nas redes sociais em 2015 e que hoje conta com mais de 30 milhões de visualiza-
ções, conforme mostra a Figura 2, na qual uma tartaruga marinha sofre enquanto 
um biólogo tenta retirar um canudo preso na narina do animal. Desde então, foram 
realizadas diversas campanhas nas redes sociais, de acordo com a Figura 3, visando 
sensibilizar e informar as pessoas do problema causado pelos canudos plásticos 
após sua utilização, de modo que espontaneamente as pessoas foram parando de 
utilizar os canudos, algumas empresas aboliram, outras criaram canudos inox, bio-
degradáveis e até mesmo de bambu, e a proibição chegou por meio de políticas 
públicas em alguns lugares.
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Figura 2 – Vídeo postado na plataforma YouTube, que mostra uma tartaruga marinha sofrendo 
enquanto um biólogo tenta retirar um canudo preso na narina do animal

Fonte: adaptada de “Sea Turtle with Straw up its Nostril – ‘NO’ TO PLASTIC STRAWS” (2015).

Figura 3 – Imagem da campanha #semcanudo

Fonte: adaptada de Ecoaliza (2019).
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Objetivos de aprendizagem

O objetivo principal desta sequência didática é possibilitar, por meio da utilização dos 
celulares, muitas vezes considerados vilões em sala de aula, que o discente aprenda 
habilidades e metodologias para a realização de vídeos e campanhas educativas, que 
possam ser disponibilizados virtualmente a fim de levar informações relevantes sobre 
questões ambientais e também sensibilizar as pessoas, de forma a ajudá-las a ter uma 
reflexão crítica e mudança de hábitos. Com isso, além desses conteúdos e atitudes 
citados anteriormente, referente à educação ambiental, outros conteúdos relacionados 
aos impactos ambientais podem ser aprendidos: resíduos sólidos, contaminação do solo 
e água, desmatamento, queimadas, pesca predatória etc.

Para isso, estabeleceu-se os objetivos específicos da aprendizagem:

Conceituais
• Conhecer o contexto histórico sobre as questões ambientais;
• Identificar e caracterizar os problemas ambientais do seu território ou 

cidade;
• Entender a importância das tecnologias como ferramentas no processo de 

ensino e aprendizagem;
• Aprender sobre o uso das redes sociais para fomentar a educação ambiental.

Procedimentais
• Realizar levantamento de possíveis causas e soluções para os problemas 

ambientais de seu território ou cidade;
• Discutir os problemas ambientais identificados no seu território ou cidade;
• Utilizar as redes sociais com intuito educativo;
• Desenvolver campanha de sensibilização para alguma questão ambiental 

identificada no seu território, ou cidade, para ser compartilhada nas redes 
sociais;

• Produzir vídeo educativo na área ambiental para ser compartilhado no 
Facebook, YouTube ou Instagram;

• Utilizar o material produzido para informar, sensibilizar e promover a 
reflexão crítica do público-alvo;

• Monitorar o impacto do material produzido nas redes sociais, observando 
se este atingiu o objetivo traçado.

Atitudinais
• Visualizar as diferentes possibilidades do uso das redes sociais em defesa 

do meio ambiente;
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• Ser proativo na busca por apresentar soluções para os problemas 
apresentados;

• Trabalhar de forma interdisciplinar e respeitar os diferentes pontos de vis-
tas sobre os assuntos debatidos.

Orientações teóricas metodológicas da sequência didática

“As metodologias ativas de aprendizagem colocam o aluno como protagonista, ou 
seja, em atividades interativas com outros alunos, aprendendo e se desenvolvendo 
de modo colaborativo”. (CAMARGO; DAROS, 2018, p. 15) Nas atividades dentro do 
contexto da educação ambiental é importante desenvolver nos estudantes a capaci-
dade de perceber as demandas ambientais do seu entorno, analisar criticamente os 
impactos ambientais percebidos e ser protagonistas na proposição de soluções, ou em 
ações mitigadoras que vão beneficiar a comunidade e também trazer conhecimento 
agregado, pois eles precisarão buscar conhecimento técnico e cientifico associado ao 
conteúdo da questão ambiental demandada. Por exemplo, um estudante, após refletir 
sobre as questões ambientais do seu bairro, pode perceber que neste ambiente existe o 
problema de coleta de resíduos sólidos, então ele poderá escolher trabalhar com esse 
tema, será estimulado por meio dessa metodologia ativa a aprofundar-se na questão, 
estudando sobre o tema, fazendo o levantamento das causas, do marco legal, das con-
sequências para o meio ambiente e para àquela comunidade, e propor alguma ação de 
educação ambiental para contribuir com a solução da questão, utilizando as mídias 
sociais que ele já usa.

Questões norteadoras para o diagnóstico dos problemas ambientais do território 
dos estudantes:

• Delimitar a área a ser utilizada no diagnóstico: escola? Bairro da escola? 
Bairro dos estudantes? Cidade? Território de identidade?;

• Quais são os principais problemas ambientais da área delimitada?;
• Quais são as causas desses problemas identificados?;
• Os problemas identificados possuem causas culturais, políticas ou 

socioeconômicas?;
• Que ações podem ser adotadas para mitigar ou solucionar esses problemas?

Etapas da sequência didática
As atividades didáticas podem ser desenvolvidas na própria sala de aula, ou em qual-
quer espaço que possua acesso à internet. A ideia é utilizar o celular como uma impor-
tante ferramenta para pesquisa e produção de materiais virtuais.
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1° Etapa: diagnóstico dos problemas ambientais do território escolhido
O professor dividirá a turma em equipes, levando em consideração a proximidade 
do domicílio dos estudantes. Cada equipe irá delimitar a área a ser realizado o diag-
nóstico dos problemas ambientais. Essa área pode ser a escola, o bairro da escola, a 
comunidade, a rua ou bairro dos estudantes, a cidade, ou o território de identidade 
etc. Em seguida, cada equipe irá realizar um levantamento dos principais problemas 
ambientais da área, baseado nas vivências e observações cotidianas do grupo. Cada 
problema deve ser anotado e caracterizado. É importante determinar suas causas, 
identificando se é de origem cultural, política ou socioeconômica. A caracterização 
dos problemas será socializada em sala e depois debatida, levando em conside-
ração todo conhecimento prévio apresentado pelos estudantes. Em seguida, cada 
equipe montará um quadro com as consequências de cada problema. E por fim, 
serão levantadas as possíveis soluções. Tanto as etapas de montagem do quadro das 
consequências como a proposição de soluções poderão ser complementadas com 
pesquisa extraclasse, ou no momento da aula, com o uso do celular. Ambas as ati-
vidades serão socializadas na sala e discutidas ou comentadas com todas as equipes 
juntas e com a mediação do professor.

Para o desenvolvimento dessa atividade serão necessários:

• Duração: 4 horas/aula;
• Material didático: quadro branco, piloto, caderno, caneta e celular com 

acesso à internet (opcional);
• Local: sala de aula e extraclasse.

2° Etapa: utilização das redes sociais como espaço para fomentar a 
educação ambiental

Os estudantes serão questionados sobre quais redes sociais conhecem e quais são as 
que mais utilizam. Após os estudantes exporem seus conhecimentos prévios e nível 
de acesso às redes, o professor apresentará as principais redes sociais utilizadas pelos 
brasileiros, bem como seus impactos na divulgação da informação. Em seguida, será 
oportunizado um tempo para que todos façam pesquisas sobre as questões ambientais 
discutidas no Facebook, Instagram e YouTube. Também será solicitado aos alunos que 
pesquisem postagens na #meioambiente, ou em outras propostas por eles, a fim de 
encontrar campanhas, tecnologias ambientais e informações relacionadas.

Para o desenvolvimento dessa atividade será necessário:

• Duração: 2 horas/aula;
•  Material didático: projetor de imagem, notebook e celular com acesso à 

internet;
• Local: sala de aula.
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3° Etapa: produção de vídeo informativo e campanha virtual
Inicialmente será discutido com os estudantes o impacto da utilização de vídeos e 
cartazes virtuais na sensibilização das pessoas aos problemas ambientais, a partir dos 
dados levantados por eles na etapa anterior. Em seguida, será informado que eles irão 
trabalhar na produção de uma campanha de educação ambiental, por meio da pro-
dução de um vídeo e um cartaz virtual, para postagem em rede social escolhida por 
eles, relacionada a um dos problemas ambientais por eles levantado e caracterizado 
nas etapas anteriores, no âmbito de cada equipe. Será solicitado a cada equipe que ela-
bore um roteiro com as informações que pretendem abordar no vídeo e no cartaz. Em 
seguida, será disponibilizado um tempo para que treinem para a gravação e trabalhem 
na criação. A gravação do vídeo pode ser realizada tanto na escola como em ambiente 
externo a depender da criatividade do estudante. É importante ressaltar que a ideia é 
que o vídeo seja amador e gravado apenas com o uso do celular.

Para a produção do cartaz virtual, será utilizado o próprio aplicativo do Instagram, 
ou o PowerPoint do celular. Os alunos podem também sugerir outros programas ou 
aplicativos. Serão selecionadas imagens, de preferência obtidas pelos próprios estu-
dantes, e textos para a organização do cartaz.

Para o desenvolvimento dessa atividade será necessário:

• Duração: 4 horas/aula;
•  Material didático: celular com acesso à internet;
• Local: sala de aula/ ou ambiente externo.

4° Etapa: análise e monitoramento do material virtual produzido
Todo material virtual produzido – vídeos e cartazes – será assistido em sala de aula 
em conjunto pelo grupo. Os materiais serão avaliados quanto a sua qualidade esté-
tica e informacional. Será observado se a produção atinge o objetivo traçado dentro 
da educação ambiental. O grupo, em conjunto com o professor, escolherá um vídeo 
e um cartaz para realizar a postagem nas redes sociais e o texto da postagem será ela-
borado em conjunto, em sala de aula. O material pode ser postado nas redes sociais 
da escola ou de alguma página a escolha. Após disponibilizar nas redes sociais, o 
grupo deve acompanhar a publicação e monitorar, a fim de verificar seu impacto e 
divulgação nas redes.

Para o desenvolvimento desta atividade será necessário:

• Duração: 2 horas/aula;
•  Material didático: computador e projetor de imagem – para exibição do 

material produzido pelos estudantes –, caderno, caneta e celular com 
acesso à internet;

• Local: sala de aula.
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Avaliação da aprendizagem

A avaliação da aprendizagem será qualitativa e quantitativa. O professor observará 
o desenvolvimento e participação do aluno durante a execução das atividades pro-
postas, sua capacidade de relacionar a teoria e prática na resolução de problemas e 
desempenho no trabalho em equipe. Além disso, será atribuída uma pontuação para os 
vídeos e cartazes produzidos, conforme o barema avaliativo elaborado pelo professor. 
No Quadro 1, a seguir, apresentamos uma sugestão de barema.

Quadro 1 – Sugestão de barema para avaliação dos vídeos e cartazes produzidos pelos estudantes

ITEM
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Vídeo apresenta conteúdo relacionado ao problema ambiental escolhido? (1,0)

Conteúdo do cartaz contribui para solucionar ou mitigar o problema? (2,0)

Vídeo é compatível com o público-alvo escolhido? (1,0)

Apresentação estética do vídeo (1,0)

Cartaz apresenta conteúdo relacionado ao problema ambiental escolhido? (1,0)

Conteúdo do cartaz contribui para solucionar ou mitigar o problema? (2,0)

Cartaz é compatível com o público-alvo escolhido? (1,0)

Apresentação estética do cartaz (1,0)

Total 10

Fonte: elaborado pelas autoras (2019).

Considerações finais

A utilização do celular pelos estudantes muitas vezes é considerada prejudicial no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, contudo pode ser utilizado de forma positiva na edu-
cação, como importante ferramenta de apoio tecnológico complementar, pois oferece 
um imenso potencial pedagógico. As descobertas tecnológicas acontecem com uma 
imensa velocidade, logo, faz-se necessário que a escola acompanhe esse processo nas 
salas de aula potencializando o acesso à informação.

No que tange à educação ambiental, a associação do celular com as mídias 
sociais aplicados a esta matéria torna-se uma ferramenta poderosa de divulgação 
de informações, campanhas e monitoramento. Um dos principais objetivos da edu-
cação ambiental é levar informação para promover mudanças de hábitos e ações 
positivas para o meio ambiente. Assim, a utilização das mídias sociais como meio de 
levar as informações e propagar hábitos com certeza facilita para alcançar o objetivo 
da educação ambiental.
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MARISTELA ANDRADE PAIXÃO 
FÁBIO CARVALHO NUNES 
JOANA FIDELIS DA PAIXÃO

Inteligência emocional e ecológica no ensino 
de literatura brasileira

Introdução

Nesta sequência didática, propomos a abordagem de um conteúdo de literatura, em 
uma perspectiva de promoção do fazer pedagógico em consonância com os pressu-
postos da Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Ecológica (IEc). A primeira é defi-
nida por Daniel Goleman (1995, p. 46) como a “[...] capacidade de identificar os nossos 
próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções 
dentro de nós e nos nossos relacionamentos”, enquanto a segunda “[...] está ligada à 
competência para perceber a natureza de forma integral e envolver-se com profunda 
empatia”. (ANTUNES, 2006, p. 3)

Segundo Goleman (1995), é possível estimular e desenvolver a IE buscando traba-
lhar habilidades importantes para a competência social dos indivíduos, como a auto-
consciência – conhecer as próprias emoções para aprender a ter um controle sobre 
as mesmas –; a empatia – reconhecer as emoções e aprender a colocar-se no lugar do 
outro –, a reflexão e o autocontrole, que compreende o aprender a lidar com as emo-
ções; a motivação, que envolve a autoconfiança; e por fim, o aprender a lidar com os 
relacionamentos ou viver em sociedade. Também é possível desenvolver a IEc através 
de diferentes estímulos de contato e reflexão com a natureza, seja através de trabalhos 
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de campo ou mesmo em sala de aula, por exemplo, através jogos, análise de organis-
mos, minerais, rochas, fotografias e de textos literários.

Quanto aos textos literários, é importante enfatizar que o meio ambiente revelado 
através da literatura pode trazer em si vários aspectos da realidade, porque nela o autor 
baseia-se e não é feita apenas de forma explícita; as metáforas ultrapassam as barreiras 
do denotativo, conferindo a cada leitor grandes possibilidades de análises, próprias da 
viagem fantástica que cada um pode realizar através do pensamento. O mundo pode 
ser apreendido de várias maneiras e a literatura apresenta-se como uma delas, servindo 
muitas vezes como denúncia de uma situação existente ou prevista. (NUNES, 2009)

Partindo desse pressuposto, pretende-se apresentar uma proposta de ensino 
baseada na construção de um ambiente favorável ao exercício da IE e IEc que colabore 
para a ressignificação da aprendizagem de um conteúdo da literatura brasileira, bus-
cando estabelecer uma relação de reciprocidade dialógica entre docente e aprendiz, 
indo ao encontro de uma pedagogia libertadora que provoque nos aprendizes o prazer 
no contato com o conhecimento, buscando criar, dessa forma, laços afetivos positivos 
e desencadeadores de uma aprendizagem bem-sucedida, que considere a interação 
entre os sistemas humanos e os sistemas naturais.

Recorreremos à análise do discurso buscando compreender e sistematizar as variá-
veis e os fatores que envolvem o gerenciamento das emoções durante o processo de 
ensino-aprendizagem e sua influência sobre o nível de aprendizado da leitura e escrita 
e do domínio da Língua Portuguesa quanto aos usos da linguagem, lançando mão do 
estudo de um período da literatura brasileira, na perspectiva do letramento literário.

A essa altura o leitor já deve estar questionando-se: mas porque esta sequência 
didática estaria compondo uma coletânea de capítulos de propostas de ensino em 
meio ambiente?

Por tratar-se de uma coletânea sobre propostas de ensino, e devido ao fato de que 
o processo de ensino e aprendizagem envolve a interação entre estudantes, entre estu-
dantes e professores, entre estes e demais atores da instituição de ensino, é inevitável 
ter de lidar com as emoções nesse processo, inclusive emoções relacionadas ao seu 
meio ambiente. O ensino de meio ambiente envolve conhecer e transformar a maneira 
como percebemos e entendemos os sistemas naturais e envolve o desenvolvimento de 
uma nova sensibilidade a um conjunto de ameaças que a destruição desses sistemas 
representa, inclusive para a sobrevivência humana.

É importante ressaltar que ao longo da evolução da espécie humana desenvolve-
mos uma série de habilidades de sobrevivência ao recrutarmos os módulos cerebrais 
especializados em alarme, medo e repulsa, os quais, juntamente com os conhecimen-
tos adquiridos, nos levaram ao limiar da civilização. Antes as reações emocionais eram 
aprendidas na vivência prática, a partir dos nossos sistemas de advertência. Hoje as 
descobertas científicas nos permitem a compreensão intelectual de uma série de fenô-
menos. Dessa forma, o desenvolvimento das inteligências emocional e ecológica no 
meio escolar é relevante ao ensino de disciplinas de todas as áreas do conhecimento, 
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visto que todos os atores do ambiente escolar se depararão com desafios relativos à 
gestão das suas próprias emoções, das interações com as emoções dos demais e senti-
mentos relacionados ao meio ambiente.

Sendo assim, a abordagem das inteligências emocional e ecológica desta proposta 
de ensino poderá inspirar docentes de quaisquer disciplinas do currículo escolar, sejam 
ministradas individualmente ou em uma perspectiva interdisciplinar, a planejarem suas 
atividades reconhecendo e considerando as emoções como um aspecto relevante e 
prioritário ao alcance de objetivos educacionais e da formação integral dos estudantes.

Além disso, cabe destacar que “meio ambiente” é uma temática transversal, sendo 
que, o que justifica um tema ser considerado “transversal” é justamente o contexto 
social, cultural e histórico em que está inserido. Por ser um tema que atende a inte-
resses difusos da sociedade humana, mas para além disso, discorre sobre o equilíbrio 
e a harmonia entre todos os seres viventes em uma perspectiva ecossistêmica, a saúde 
emocional está diretamente relacionada à nossa inserção no ambiente, ao quanto nos 
sentimos acolhidos pelo ambiente que nos cerca.

Vale destacar que os Parâmetros Curriculares Nacionais(PCNs) consideram a dis-
cussão de temas ambientais nos currículos escolares como cada vez mais urgente e 
importante para a sociedade, uma vez que o futuro da humanidade depende da dispo-
nibilidade dos recursos naturais. (BRASIL, 1997)

Quanto à apresentação do tema “Meio Ambiente” nos PCNs, Bonfim e demais 
autores (2013) revisitaram-no e concluíram que, embora o texto apresentasse difi-
culdades em dar pistas de ação, em mostrar as interfaces com as diferentes áreas 
do conhecimento, e do sentido em que ocorre a trans e a interdisciplinaridade, 
o conteúdo de “Meio Ambiente” era em si razoável, por motivos dentre os quais 
destacam-se: a questão ambiental é percebida como sendo um problema humano 
(antrópico); os problemas sociais e das populações humanas – e aqui estão inclusos 
os problemas emocionais – são apresentados como sendo também ambientais; pon-
tos de divergência relativos às concepções sobre a relação homem-natureza e políti-
cas ambientais são problematizados.

O atual documento norteador para a educação, a Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), prevista na Constituição Federal (1998a) e no artigo 26 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, define que 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema 
de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exi-
gida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da eco-
nomia e dos educandos. (BRASIL, 2017b, p. 19)

No cenário atual, de contrarreformas políticas da educação e do currículo, embora 
a temática ambiental não tenha sido esquecida no documento da BNCC, a forma como 
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é abordada reflete uma evidente supressão do debate socioambiental crítico e a perda 
de seu espaço no currículo escolar.

Na BNCC, entre as competências gerais da educação básica, destaca-se a compe-
tência geral n° 10, que trata de “responsabilidade e cidadania”: “Agir pessoal e coleti-
vamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentá-
veis e solidários” (BRASIL, 2017a, p. 10) Não apenas nesse tópico, mas no documento 
como um todo, os problemas ambientais são colocados de maneira incipiente, afas-
tando a relação entre as questões ambientais existentes e o atual modelo de desen-
volvimento econômico, sendo, portanto, desprovidos de posicionamento político, em 
desacordo com os próprios princípios estabelecidos no documento.

Considerando o art. 8° da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), o 
qual determina em seu § 3º– I que “As ações de estudos, pesquisas e experimenta-
ções voltar-se-ão para o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à 
incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis 
e modalidades de ensino” (BRASIL, 1999, p. 1) e art. 10°, o qual estabelece que “A edu-
cação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 
permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal” (BRASIL, 1999, p. 1), 
torna-se necessário o desenvolvimento de material de apoio à abordagem de temas 
ambientais, integrando-os aos conteúdos de diferentes áreas, de forma que os estu-
dantes possam reconhecer os seus significados e, assim, exercitar a cidadania através 
da busca de soluções para problemas ambientais locais.

Dessa forma, propostas de ensino podem ser desenvolvidas de maneira a contri-
buir não apenas com a aprendizagem de conteúdos, mas também para a construção 
biográfica do sujeito, a formação identitária do indivíduo, a construção de si, do outro 
e do mundo, em detrimento da “modelagem” dos sujeitos para a vida na sociedade 
contemporânea, em um processo entendido como de produção da subjetividade capi-
talística e bloqueio da singularização. (GUATTARI; ROLNIK, 1996)

Inteligências emocional e ecológica no contexto escolar
Convencionalmente, os psicólogos veem a inteligência como residindo dentro do 
indivíduo. Howard Gardner reinventou nossa maneira de ver o QI argumentando 
haver diversas variedades de inteligência. Segundo Gardner (2010), cada uma dessas 
inteligências envolve um talento ou uma habilidade singular que nos ajudou a nos 
adaptar aos desafios que enfrentamos na condição de espécie e que continua a bene-
ficiar nossa vida.

Goleman (2011), em seu livro Inteligência Ecológica, afirma que, assim como a inteli-
gência social e emocional baseiam-se em nossa capacidade de enxergar os fatos pela 
perspectiva do outro, ser solidários com o outro e mostrar nossa preocupação para 
com ele, a IEc amplia essa capacidade a todos os sistemas naturais. O autor considera 
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que somente uma sensibilidade abrangente como essa pode nos permitir enxergar as 
interconexões entre nossas ações e seus impactos ocultos no planeta, em nossa saúde 
e em nossos sistemas sociais.

Goleman (2011) explica que não dispomos de sensores ou de um sistema cerebral 
inato que nos possa advertir quanto às inúmeras maneiras de como a atividade humana 
corrói o nicho planetário que habitamos. Dessa maneira, as rotinas de nossa vida coti-
diana estão desconectadas de seus impactos adversos no mundo ao nosso redor; nossa 
mente coletiva tem pontos cegos que desconectam nossas atividades cotidianas das 
crises que essas mesmas atividades criam nos sistemas naturais. O autor sugere, então, 
que precisamos adquirir uma nova sensibilidade às desconhecidas “ameaças”, além das 
quais o nosso sistema nervoso detecta, e esclarece que o neocórtex, parte mais com-
plexa do córtex cerebral, evoluiu como nossa mais versátil ferramenta neural para a 
sobrevivência, de maneira que podemos aprender as consequências hoje ocultas do 
que fazemos, o que fazer a respeito delas e adquirir a capacidade de compensar a fra-
queza de nossas maneiras pré-programadas de perceber e pensar.

As nossas habilidades ecológicas precisam ser reunidas em uma inteligência cole-
tiva, que aprendemos e dominamos na condição de espécie e que reside de maneira 
distribuída em extensas redes de pessoas. Goleman (2011) considera que a inteligên-
cia coletiva, distribuída, dissemina conscientização. Sempre que uma pessoa entende 
parte dessa complexa rede de causa e efeito e transmite esse conhecimento aos outros, 
esse insight torna-se parte da memória do grupo, a ser utilizada quando qualquer mem-
bro do grupo dela necessitar.

Assim, a natureza compartilhada da IEc estabelece sinergia com a inteligência 
social, que nos confere a capacidade de coordenar e harmonizar nossos esforços, de 
modo a criar elos entre as pessoas que permitam que o ganho de informação agregue 
valor à medida que vai passando de uma pessoa a outra. A solução reside em estimular 
nossa inteligência social, a compreensão coletiva dos impactos ecológicos ocultos e a 
decisão de aperfeiçoá-los. Para utilizar essa inteligência, Goleman (1995) propõe que 
precisamos ir além do raciocínio que isola a humanidade da natureza; e conclui que “a 
verdade é que vivemos enredados a sistemas ecológicos e os impactamos, para o bem 
ou para o mal – assim como eles também nos impactam”. E uma das formas de revisi-
tarmos as relações existentes entre o homem, a mulher e a natureza, e os sentimentos e 
emoções humanos que essas relações despertam, é através da literatura.

A literatura brasileira é muito rica no que diz respeito às descrições das paisagens 
e dos biomas naturais por escritores renomados, tais como José de Alencar, Graciliano 
Ramos e Machado de Assis. Diante de tantas obras icônicas que retratam os recursos 
naturais brasileiros em diferentes fases e estilos literários, é possível elaborar propos-
tas de ensino interdisciplinares, que abordem o ensino da literatura em consórcio com 
o ensino de meio ambiente. E é uma iniciativa nesse sentido que apresentamos neste 
texto. Mas antes de apresentarmos a nossa proposta, vamos abordar as relações exis-
tentes entre o ensino de literatura e de questões socioambientais.
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Qual é a relação entre o ensino da literatura e de questões 
socioambientais?

O texto literário na prática curricular muitas vezes fica atrelado apenas a análises de 
fragmentos de textos dos principais autores com base em características e o contexto 
histórico de cada período literário. Isso faz com que fiquem em segundo plano ques-
tões importantes que poderiam ser exploradas com o estudo do texto literário, como, 
por exemplo, os aspectos socioambientais, emocionais e estéticos nas obras, igual-
mente a riqueza de outros conhecimentos que poderiam ser explorados a partir de um 
estudo menos fragmentado, como aponta o texto da BNCC, no tocante ao ensino de 
literatura:

[...] O exercício literário inclui também a função de produzir certos níveis de 
reconhecimento, empatia e solidariedade e envolve reinventar, questionar e 
descobrir-se. Sendo assim, ele é uma função importante em termos de elabo-
ração da subjetividade e das inter-relações pessoais. Nesse sentido, o desenvol-
vimento de textos construídos esteticamente – no âmbito dos mais diferentes 
gêneros – pode propiciar a exploração de emoções, sentimentos e ideias, que 
não encontram lugar em outros gêneros não literários e que, por isso, deve ser 
explorado. (BRASIL, 2017, p. 495-496)

Assim, o ensino de literatura numa perspectiva problematizadora – um dos aspec-
tos que esta sequência didática pretende promover – pode levar o discente a reflexões 
mais amplas da realidade que o cerca, abrindo caminhos para a construção de visões 
críticas geradoras de ideias e sentimentos em relação a ser e estar no mundo, contri-
buindo, dessa forma, para uma prática humanizadora e geradora de sentidos. Por-
tanto, pretende-se com esta sequência didática conduzir uma forma de trabalhar que 
estimule o educando à reflexão crítica sobre a literatura enquanto atividade social e 
patrimônio cultural, possibilitando e/ou ampliando as situações de práticas de leitura/
letramentos e de produção de textos em diversos gêneros verbais e multissemióticos, 
na modalidade oral e/ou escrita, buscando estimular o gosto pela leitura e a aprecia-
ção crítica e estética de textos literários, visando colaborar com a formação humana e 
integral, conforme os preceitos contidos no documento da BNCC:

Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funciona-
mentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e pro-
dução de textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências estéticas, 
éticas e políticas que cercam a produção e recepção de discursos, ampliando as 
possibilidades de fruição, de construção e produção de conhecimentos, de com-
preensão crítica e intervenção na realidade e de participação social dos jovens, 
nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos. (BRASIL, 2017, p. 490)
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Dessa maneira, promover o contato com o gênero literário, na perspectiva do 
letramento literário, significa ampliar a capacidade de compreensão e interpretação 
da realidade, colaborando para a formação de leitores e escritores críticos a partir das 
visões de mundo sobre diferentes épocas e contextos socioambientais, políticos e cul-
turais do Brasil.

Questões socioambientais em Machado de Assis
As relações homem-natureza discutidas por Goleman em seus livros sobre IE e IEc 
foram abordadas em inúmeras outras obras, incluindo gêneros literários do século 
passado, tais como o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas (1946), de Machado de 
Assis. Em suas memórias póstumas, Brás Cubas delirou com uma figura feminina que 
escapava à compreensão do olhar do humano. Questionou quem era, e, em resposta, a 
figura afirmou ser a natureza, que era, ao mesmo tempo, mãe e inimiga. Uma natureza 
metafórica que se revelava como fonte da vida e “[...] desafio permanente para a conti-
nuidade da vida que possibilitou”. (ASSIS, 1946, p. 29)

Machado de Assis também retratou em seus textos aspectos da alteração da paisagem 
urbana do Rio de Janeiro, com a chegada de novas tecnologias, bem como a situação dos 
animais de carga frente à modernização dos meios de transporte, além de outras questões 
de cunho socioambiental da segunda metade do século XIX e primeira década do século 
XX, na capital carioca. Nessa época, o Rio de Janeiro passou por intensas transforma-
ções urbanas, socioculturais, político-econômicas, científico-tecnológicas e ecológico- 
ambientais, que incluíram: extraordinário crescimento populacional com a revolução nos 
meios de transporte e locomoção; loteamento de antigas fazendas com a derrubada cons-
tante de matas e abertura progressiva de ruas, avenidas e freguesias; ocupação humana 
nos morros com a substituição da mão de obra escrava pelo trabalhador livre; aterra-
mento de mangues com o aumento da geração de resíduos; maior incidência de pragas e 
epidemias; desenvolvimento do comércio com a instalação das primeiras indústrias; e a 
criação e ampliação de instituições de pesquisa. (APROBATO FILHO, 2016)

De acordo com Aprobato Filho (2016), em 20 de agosto de 1893, Machado de 
Assis assim escreveu em uma crônica publicada na longa série intitulada A Semana 
(1892-1897): 

Há anos chegou aqui um viajante, que se relacionou comigo. Uma noite falamos 
da cidade e sua história; ele mostrou desejo de conhecer alguma velha cons-
trução. Citei-lhe várias; entre elas a igreja do Castelo e seus altares. Ajustamos 
que no dia seguinte iria buscá-lo para subir o morro do Castelo. Era uma bela 
manhã, não sei se de inverno ou primavera. Subimos; eu, para dispor-lhe o espí-
rito, ia-lhe pintando o tempo que por aquela mesma ladeira passavam os padres 
jesuítas, a cidade pequena, os costumes toscos, a devoção grande e sincera. 
Chegamos ao alto, a igreja estava aberta e entramos. Sei que não são ruínas de 
Atenas; mas cada um mostra o que possui. O viajante entrou, deu uma volta, 
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saiu e foi postar-se junto à muralha, fitando o mar, o céu e as montanhas, e, ao 
cabo de cinco minutos: ‘Que natureza que vocês têm!’

Certo, a nossa baía é esplêndida; e no dia em que a ponte que se vê em frente à 
Glória for acabada e tirar um grande lanço ao mar para aluguéis, ficará divina. 
Assim mesmo, interrompida, como está, a ponte dá-lhe graça. Mas, naquele 
tempo, nem esse vestígio do homem existia no mar; era tudo natureza. A admi-
ração do nosso hóspede excluía qualquer ideia da ação humana. Não me per-
guntou pela fundação das fortalezas, nem pelos nomes dos navios que estavam 
ancorados. Foi só a natureza. (ASSIS, 2008, p. 1009 apud APROBATO FILHO, 
2016, p. 71)

As observações do escritor sobre as intervenções antrópicas que começavam a 
transformar a paisagem do Rio de Janeiro são reveladoras tanto para a análise e com-
preensão dos avanços tecnológicos como também para a reflexão de outras importan-
tes questões do período, como, por exemplo, as relações cidade-natureza, o que pode 
propiciar um trabalho de interpretação da IEc presente na crítica sociocultural macha-
diana. O conto “Evolução” foi publicado por Machado de Assis em 24 de junho de 1884, 
na Gazeta de Notícias;1 através do personagem Benedito, introduziu uma preocupação 
em relação à questão da justiça socioambiental, atualmente tão discutida no Brasil:

Conhecemo-nos em viagem para Vassouras. Tínhamos deixado o trem e 
entrado na diligência que nos ia levar da estação à cidade. Trocamos algumas 
palavras, e não tardou conversarmos francamente, ao sabor das circunstân-
cias que nos impunham a convivência, antes mesmo de saber quem éramos. 
Naturalmente, o primeiro objeto foi o progresso que nos traziam as estradas 
de ferro. Benedito lembrava-se do tempo em que toda a jornada era feita às 
costas de burro. Contamos então algumas anedotas, falamos de alguns nomes, e 
ficamos de acordo em que as estradas de ferro eram uma condição de progresso 
do país. Quem nunca viajou não sabe o valor que tem uma dessas banalidades 
graves e sólidas para dissipar os tédios do caminho. O espírito areja-se, os pró-
prios músculos recebem uma comunicação agradável, o sangue não salta, fica-
-se em paz com Deus e os homens. — Não serão os nossos filhos que verão todo 
este país cortado de estradas, disse ele. — Não, decerto. O senhor tem filhos? 
— Nenhum. — Nem eu. Não será ainda em cinquenta anos; e, entretanto, é a 
nossa primeira necessidade. Eu comparo o Brasil a uma criança que está enga-
tinhando; só começará a andar quando tiver muitas estradas de ferro. — Bonita 
ideia! exclamou Benedito faiscando-lhe os olhos. — Importa-me pouco que 
seja bonita, contanto que seja justa. — Bonita e justa, redarguiu ele com ama-
bilidade. Sim, senhor, tem razão: — o Brasil está engatinhando; só começará 
a andar quando tiver muitas estradas de ferro. (ASSIS, 2008b, v. 2, p. 673-674)

1 Ver: Assis (2008b).
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Em uma crônica publicada em 16 de outubro de 1892, Machado de Assis aborda um 
importante avanço tecnológico que desencadearia grandes transformações urbanas, 
ambientais e socioculturais, e marcaria, de formar duradoura, o destino da cidade e de 
seus habitantes. (APROBATO FILHO, 2016) Destaca-se ainda a ênfase nas emoções 
e comportamento desencadeados por esse avanço desenvolvimentista, relatados por 
Machado de Assis (2008d, v. 4, p. 926):

Não tendo assistido à inauguração dos bondes elétricos, deixei de falar neles. 
Nem sequer entrei em algum, mais tarde, para receber as impressões da nova 
tração e contá-las. Daí o meu silêncio da outra semana. Anteontem, porém, 
indo pela Praia da Lapa, em um bonde comum, encontrei um dos elétricos, que 
descia. Era o primeiro que estes meus olhos viam andar. Para não mentir, direi 
o que me impressionou, antes da eletricidade, foi o gesto do cocheiro. Os olhos 
do homem passavam por cima da gente que ia no meu bonde, com um grande 
ar de superioridade. Posto não fosse feio, não eram as prendas físicas que lhe 
davam aquele aspecto. Sentia-se nele a convicção de que inventara, não só o 
bonde elétrico, mas a própria eletricidade. Não é meu ofício censurar essas 
meias glórias, ou glórias de empréstimo, como lhe queiram chamar espíritos 
vadios. As glórias de empréstimo, se não valem tanto como as de plena pro-
priedade, merecem sempre algumas mostras de simpatia. Para que arrancar 
um homem a essa agradável sensação? Que tenho para lhe dar em troca? Em 
seguida, admirei a marcha serena do bonde, deslizando como os barcos dos 
poetas, ao sopro da brisa invisível e amiga. Mas, como íamos em sentido con-
trário, não tardou que nos perdêssemos de vista, dobrando ele para o Largo da 
Lapa e Rua do Passeio, e entrando eu na Rua do Catete. Nem por isso o perdi 
de memória. 

Segundo Aprobato Filho (2016), algumas referências sobre animais são exausti-
vamente recorrentes nos textos de Machado de Assis. Porém, o assunto que mais se 
destaca, seja pela quantidade de referências encontradas, seja pelos níveis de com-
plexidade que representa, é o uso do animal como metáfora para a abordagem de 
problemas socioambientais. Em cidades como o Rio de Janeiro do período da crô-
nica machadiana, muitos animais, como muitos homens – trabalhadores pobres, 
ex-escravos, imigrantes etc. –, eram igualmente lançados à própria sorte, em um 
processo acelerado de transformação. Aprobato Filho (2016) questiona se seriam 
metáforas ou realidades? E conclui que muito possivelmente eram metáforas reais. 
Questiona também se seria uma preocupação com a proteção animal ou humana. E 
sugere que muito provavelmente seria uma preocupação machadiana com a vida e a 
dignidade, independente de espécies.

Segundo Aprobato Filho (2016), após observar o bonde elétrico afastar-se do bonde 
à tração animal, indo para outra direção da cidade, Machado escreveu uma crônica na 
qual havia um diálogo entre dois burros. Os burros discutiam que frente à expansão 
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das novas linhas eletrificadas por vários setores da cidade, ao invés da aposentadoria, 
da tão almejada liberdade, por representarem “bens da companhia”, eles seriam ime-
diatamente vendidos e passariam “naturalmente” às carroças, símbolos, para alguns, 
do arcaísmo em relação à modernidade. Quando não mais fossem úteis aos carrocei-
ros, quando estivessem velhos e doentes, receberiam a tão sonhada “liberdade”. A par-
tir desse momento eles ficariam “soltos, na rua” até enfraquecerem por completo e 
morrerem. De fato, muitos desses animais, com a introdução da eletricidade, foram 
paulatinamente sendo abandonados, no meio urbano, à própria sorte, como nos relata 
Machado de Assis (2008d, v. 4, p. 926-928) em sua crônica:

A gente do meu bonde ia saindo aqui e ali, outra gente entrava adiante e eu 
pensava no bonde elétrico. Assim fomos seguindo; até que, perto do fim da 
linha e já noite, éramos só três pessoas, o condutor, o cocheiro e eu. Os dois 
cochilavam, eu pensava. De repente ouvi vozes estranhas, pareceu-me que 
eram os burros que conversavam, inclinei-me (ia no banco da frente); eram eles 
mesmos. […] Fiquei inclinado e escutei: — Tens e não tens razão, respondia 
o da direita ao da esquerda. O da esquerda: — Desde que a tração elétrica se 
estenda a todos os bondes, estamos livres, parece claro. — Claro parece; mas 
entre parecer e ser, a diferença é grande. Tu não conheces a história da nossa 
espécie, colega; ignoras a vida dos burros desde o começo do mundo. Tu nem 
refletes que, tendo o salvador dos homens nascido entre nós, honrando a nossa 
humildade com a sua, nem no dia de Natal escapamos da pancadaria cristã. 
Quem nos poupa no dia, vinga-se no dia seguinte. [...] O bonde elétrico apenas 
nos fará mudar de senhor. — De que modo? — Nós somos bens da companhia. 
Quando tudo andar por arames [elétricos], não somos já precisos, vendem-nos.  
Passamos naturalmente às carroças. […] onde a nossa vida será um pouco 
melhor; não que nos falte pancada, mas o dono de um só burro sabe mais o 
que ele lhe custou. Um dia, a velhice, a lazeira, qualquer coisa que nos torne 
incapaz, restituir-nos-á a liberdade... —Enfim! — Ficaremos soltos, na rua, por 
pouco tempo, arrancando alguma erva que aí deixem crescer para recreio da 
vista. Mas que valem duas dentadas de erva, que nem sempre é viçosa? Enfra-
queceremos; a idade ou a lazeira ir-nos-á matando, até que, para usar esta metá-
fora humana, — esticaremos a canela. Então teremos a liberdade de apodrecer.  
Ao fim de três, a vizinhança começa a notar que o burro cheira mal; conver-
sação e queixumes. No quarto dia, um vizinho, mais atrevido, corre aos jornais, 
conta o fato e pede uma reclamação. No quinto dia sai a reclamação impressa.  
No sexto dia, aparece um agente, verifica a exatidão da notícia; no sétimo, chega 
uma carroça, puxada por outro burro, e leva o cadáver. Seguiu-se uma pausa. 
— Tu és lúgubre, disse o burro da esquerda. Não conheces a língua da espe-
rança. — Pode ser, meu colega; mas a esperança é própria das espécies fracas, 
como o homem e o gafanhoto; o burro distingue-se pela fortaleza sem par.  
A nossa raça é essencialmente filosófica. Ao homem que anda sobre dois pés, e 
provavelmente à águia, que voa alto, cabe a ciência da astronomia. Nós nunca 
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seremos astrônomos. Mas a filosofia é nossa. Todas as tentativas humanas a 
este respeito são perfeitas quimeras. Cada século... O freio cortou a frase ao 
burro, porque o cocheiro encurtou as rédeas, e travou o carro. Tínhamos che-
gado ao ponto terminal. Desci e fui mirar os dois interlocutores. Não podia 
crer que fossem eles mesmos. Entretanto, o cocheiro e o condutor cuidaram de 
desatrelar a parelha para levá-la ao outro lado do carro; aproveitei a ocasião e 
murmurei baixinho, entre os dois burros: — Houyhnhnms! Foi um choque elé-
trico. Ambos deram um estremeção, levantaram as patas e perguntaram-me 
cheios de entusiasmo: — Que homem és tu, que sabes a nossa língua? Mas o 
cocheiro, dando-lhes de rijo na lambada, bradou para mim, que lhe não espan-
tasse os animais. Parece que a lambada devera ser em mim, se era eu que espan-
tava os animais; mas como dizia o burro da esquerda, ainda agora: Onde está a 
justiça deste mundo?

Aprobato Filho (2016) considera que foi com grande maestria e sensibilidade que 
Machado costurou, em sua literatura, inúmeras opiniões sobre as modernas tecnolo-
gias, o processo de mudança das paisagens e a sua relação com as emoções humanas. 
Em uma passagem do romance Memorial de Aires, publicado em 1908, escreve:

Ao subir a serra as nossas impressões divergiram um tanto. Campos achava 
grande prazer na viagem que íamos fazendo em trem de ferro. Eu confessava-lhe  
que tivera maior gosto quando ali ia em caleças tiradas a burros, umas atrás das 
outras, não pelo veículo em si, mas porque ia vendo, ao longe, cá embaixo, apa-
recer a pouco e pouco o mar e a cidade com tantos aspectos pitorescos. O trem 
leva a gente de corrida, de afogadilho, desesperado, até à própria estação de 
Petrópolis. E mais lembrava as paradas, aqui para beber café, ali para beber água na 
fonte célebre, e finalmente a vista do alto da serra, onde os elegantes de Petrópolis 
aguardavam a gente e a acompanhavam nos seus carros e cavalos até à cidade; 
alguns dos passageiros de baixo passavam ali mesmo para os carros onde as famí-
lias esperavam por eles. Campos continuou a dizer todo o bem que achava no 
trem de ferro, como prazer e como vantagem. Só o tempo que a gente poupa! Eu, 
se retorquisse dizendo-lhe bem do tempo que se perde, iniciaria uma espécie de 
debate que faria a viagem ainda mais sufocada e curta. Preferi trocar de assunto e 
agarrei-me aos derradeiros minutos, falei do progresso, ele também, e chegamos 
satisfeitos à cidade da serra. (ASSIS, 2008a, v. 1, p. 1237-1238)

Com o advento, no Brasil, dos primeiros resultados da Revolução Científico- 
Tecnológica nas últimas décadas do século XIX, a substituição da tração animal pela 
energia elétrica nos meios de transporte foi um dos mais notórios. Em 22 de setembro 
de 1895, em uma crônica, Machado de Assis ironiza os níveis de alcance dos impactos 
dessa revolução no Rio de Janeiro:

Refiro-me às árvores do mesmo bairro do Cosme Velho, que, segundo li, já 
foram e têm de ser derrubadas pela Botanical Garden. A Gazeta por si, e o 
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Jornal do Comércio, por si e por alguém que lhe escreveu, chamaram a atenção 
da autoridade municipal para a destruição de tais árvores, mas a Botanical 
Garden explicou que se trata de levar o bonde elétrico ao alto do bairro, não 
havendo mais que umas cinco árvores destinadas à morte. Achei a explicação 
aceitável. Os bondes de que se trata não passam até aqui do Largo do Machado. 
As viagens são mais longas do que antes, é certo, mas não é por causa da ele-
tricidade; são mais longas por causa dos comboios de dois e três carros, que 
param com frequência. A incapacidade de um ou outro dos chamados motor-
neiros é absolutamente alheia à demora. Pode dar lugar a algum desastre, mas 
a própria companhia já provou, com estatísticas, que os bondes elétricos fazem 
morrer muito menos gente que o total dos outros carros. Demais, é natural 
que nas terras onde a vegetação é pouca, haja mais avareza com ela, e que em 
Paris se trate de salvar o Bois de Boulogne e outros jardins. Nos países em que a 
vegetação é de sobra, como aqui, podem despir-se dela as cidades. Uma simples 
viagem ao sertão leva-nos a ver o que nunca hão de ver os parisienses. Assim 
respondo à Gazeta, não que seja acionista da companhia, mas por ter um amigo 
que o é. Nem sempre os burros hão de dominar. Se os do Ceará nos deram 
o exemplo de jornadear ao lado da estrada de ferro, concorrendo com ela no 
transporte da carga, foi com o único fito de defender o carrancismo. Burro é 
atrasado e teimoso; mas os do Ceará acabaram por ser vencidos. O mesmo há 
de acontecer aos nossos. Agora, que a vitória da eletricidade no Cosme Velho 
e nas Laranjeiras devesse ser alcançada poupando as árvores, é possível; mas 
sobre este ponto não conversei com autoridade profissional. Ao menos conto 
que não terão posto abaixo alguma das árvores da chácara de D. Olímpia, 
naquele bairro – a mesma que o Sr. Aluízio Azevedo afirma ter escrito o Livro 
de Uma Sogra, que ele acaba de publicar, e que vou acabar de ler. (ASSIS, 2008, 
v. 1, p. 1210-1211)

Esses textos de Machado de Assis tratam, ao mesmo tempo, de avanços tecnoló-
gicos e de retrocessos socioculturais; da condição animal e humana; de ciência e de 
tecnologia; de natureza e de cidade e dos sentimentos e emoções resultantes dessas 
modificações, temáticas ainda muito atuais, com apurada crítica e refinado humor, iro-
nia e sensibilidade machadianos. (APROBATO FILHO, 2016)

Proposta de sequência didática

Esta sequência didática foi elaborada com vistas a ser aplicada em turmas de 2º ano do 
ensino médio de forma interdisciplinar, envolvendo o componente curricular Língua 
Portuguesa e Literatura em parceria com outras disciplinas, seja da base curricular 
comum ou das áreas técnicas de cursos profissionalizantes, tais como História, Meio 
Ambiente, Sociologia, Filosofia etc. Propõe-se que esta sequência didática seja apli-
cada em dez aulas – correspondentes a cinco encontros de duas aulas – e tem o intuito 
de alcançar os objetivos a seguir:
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Objetivos da aprendizagem
Os objetivos de aprendizagem norteiam o fazer pedagógico, por isso explicitamos 
a seguir os objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais pensados para a 
sequência proposta.

Conceituais 
• Identificar características estilísticas dos gêneros literários em estudo;
• Apropriar-se das concepções e visões de mundo presentes em crônicas 

machadianas e em contos realistas de Machado de Assis;
• Compreender o papel desempenhado pela produção literária e sua fun-

ção social em dados contextos históricos, políticos, ambientais e culturais;
• Reconhecer a importância do texto literário como forma de ampliar a 

capacidade de compreensão e interpretação da realidade;
• Ressignificar as visões de mundo por meio do texto literário do passado e 

do presente;
• Relacionar e articular reflexões machadianas acerca de problemas 

socioambientais do século XIX às questões da atualidade.

Procedimentais
• Intertextualizar e comparar diferentes contextos e obras;
• Desenvolver, através da leitura e interpretação de crônicas e trechos de 

contos machadianos, uma postura reflexiva e cidadã em relação às intera-
ções entre sistemas humanos e naturais, compreendendo o que pode ser 
feito com vistas à adoção de práticas mais ecológicas;

• Analisar obras de Machado de Assis correspondentes ao final do século 
XIX e início do século XX, compreendendo a dimensão político-social do 
período, em uma perspectiva interdisciplinar;

• Produzir uma apresentação artístico-literária contemporânea, a partir dos 
conceitos e características da estética literária estudada.

Atitudinais 
• Atentar às orientações para a realização das atividades, solucionar as 

dúvidas que surgirem e realizá-las no tempo previsto;
• Contribuir efetivamente para o cumprimento das atividades, pesquisando 

conteúdos, debatendo em grupo, apresentando informações e produ-
tos, argumentando, e assim contribuindo para a construção coletiva de 
conhecimentos;
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• Respeitar opiniões divergentes dos colegas e atuar na resolução de confli-
tos e na construção de respostas e produtos que correspondam aos pontos 
de consenso e reflitam sobre as tomadas de decisões reflexivas, resultan-
tes de um trabalho coletivo;

• Agir com disposição, proatividade e comprometimento em aprender e 
auxiliar no aprendizado do grupo;

• Participar ativamente das atividades que envolvem o levantamento de 
informações sobre sentimentos e emoções em relação ao ensino e a apren-
dizagem do componente curricular de Língua Portuguesa e Literatura e 
produção de textos, bem como dos exercícios da afetividade – dinâmicas, 
questionários, lanche coletivo e técnicas de relaxamento.

Etapas da proposta da sequência didática

Nesta sequência didática será realizado um estudo sobre o movimento literário que 
ocorreu a partir da segunda metade do século XIX, o Realismo/Naturalismo, no qual 
o ser “humano” passa a ser visto e retratado numa concepção científica e materialista 
em lugar da concepção espiritualista e subjetiva do período romântico da literatura.

O espírito científico atribuído às grandes correntes filosóficas e científicas da época –  
o positivismo de August Comte; o darwinismo e a teoria da evolução das espécies; o 
determinismo com a ideia de que o homem se comporta conforme a influência do meio 
em que vive; o zoomorfismo; o liberalismo, etc. – orientaram ou influenciaram as produ-
ções literárias, refletindo abordagens político-filosóficas de caráter ideológico, além de 
atribuir à ciência a capacidade de explicar a realidade e também gerar riquezas.

Cabe também salientar sobre a importância de analisar o período literário em 
estudo, buscando produzir reflexões críticas acerca das realidades socioambientais 
do século XIX e do século XXI, no sentido de ampliar o conhecimento de mundo 
dos estudantes, levando-os a construir novos conhecimentos propícios à construção 
de indivíduos protagonistas de suas histórias e capazes de intervir em realidades na 
busca por uma sociedade mais humanizada, solidária, cooperativa e organizada a ser-
viço e ao bem comum de todos.

O estudo do Realismo será conduzido a partir da análise de escritos de Joaquim 
Maria Machado de Assis (1839-1908), um escritor brasileiro – jornalista, contista, cro-
nista, romancista, poeta e teatrólogo – considerado por muitos críticos um dos nomes 
mais importantes da literatura do século XIX e o maior nome da literatura do Brasil.

A primeira fase das obras de Machado de Assis apresenta características do 
“Romantismo”. São dessa fase os romances Ressurreição (1872), A Mão e a Luva (1874), 
Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878). A segunda fase das obras de Machado de Assis inau-
gura o “Realismo” e corresponde ao período que se encontram suas mais ricas criações 
literárias. São dessa fase as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba 
(1891), Dom Casmurro (1899), Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908).
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Os estudos da obra de Machado de Assis propostos nas etapas desta sequência 
didática estão dirigidos para essa segunda fase. Em suas crônicas, contos e romances, 
Machado de Assis imprime seu estilo realista, com um aprofundamento da análise psi-
cológica dos personagens desvendando seus sentimentos e emoções, além da apre-
sentação de um quadro histórico da vida do país e do mundo, até onde as agências de 
notícias podiam alcançar, e um panorama social e político que se descortina sobre o 
final do século XIX.

Da sua obra completa, que atualmente é de domínio público e disponível para lei-
tura na internet, foram extraídos e apresentados no texto introdutório desta proposta 
de ensino trechos de crônicas, contos e romances machadianos nos quais o escritor 
aborda questões socioambientais. A partir desses trechos, os(as) estudantes poderão 
refletir acerca de quais são os problemas socioambientais denunciados por Machado 
de Assis, quais sentimentos e preocupações esses textos suscitam, discutir e interpretar 
as características do Realismo que estão presentes nesses textos, além de comparar os 
problemas descritos pelo escritor no passado com os problemas da atualidade. Dessa 
forma, esta proposta tem como ponto de partida o ensino de literatura, mas pode inte-
grar um projeto de ensino para a realização de um trabalho interdisciplinar envolvendo 
Meio Ambiente, Arte, Sociologia, Filosofia, Geografia etc., permitindo reflexões crí-
ticas que contribuirão para a ampliação da visão de mundo dos(as) estudantes, o que 
será mediado pela realização de atividades lúdicas, coletivas, colaborativas e reflexivas.

Primeiro encontro
Neste encontro será construído um ambiente favorável à aprendizagem, a partir 
do exercício da afetividade. Neste momento, propõe-se ações voltadas para o estí-
mulo à construção de um ambiente saudável, agradável, que estimule a autoestima 
e o bem-estar dos(as) discentes e do(a) professor(a), buscando colaborar para uma 
aprendizagem significativa, enquanto proposta pedagógica baseada nas inteligências 
emocional e ecológica. Para tanto, sugere-se:

• Colocar uma música para recepcionar os alunos e preparar uma mesinha 
com chá gelado, biscoitos e bombons;

• Arrumar a sala em círculo, pedir que todos se acomodem e apresentar e 
explicar a proposta de trabalho, seus objetivos e expectativas em relação 
à aprendizagem;

• Distribuir bloquinhos de anotações – caderno das emoções – e explicar 
que servirão para que anotem os seus sentimentos durante os encontros. 
Para iniciar, completar a frase “Ser inteligente é...”;

• Falar sobre a importância de compartilhar e comer juntos e, posterior-
mente, solicitar que anotem no bloquinho a palavra que representa o sen-
timento gerado quando eles se reúnem para o lanche;
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• Conversar sobre como os resíduos sólidos gerados neste momento devem 
ser gerenciados e acerca de como em momentos similares é possível redu-
zir ou evitar a geração de resíduos, bem como sobre a importância de 
atentar para isso.

Atividade 1 – Antes de começar os trabalhos, o(a) professor(a) pode 
propor aos(às) estudantes: vamos pensar sobre quem somos? Para a 
condução deste momento, propõe-se:

• Apresentar o quadro dos arquétipos (Quadro 1) e promover uma leitura 
coletiva, incentivando os(as) estudantes a pensarem sobre o arquétipo que 
melhor os definem;

• Registrar no bloquinho de anotações o tipo de arquétipo que o define – 
recolher os bloquinhos ao final de cada encontro;

• O professor pode criar uma tabela com os tipos de arquétipos para coletar 
informações a respeito do perfil da turma, inicialmente.

Atividade 2 – Introdução ao tema da sequência didática
O(a) professor(a) pode distribuir imagens e fotos de revistas ou apresentar um vídeo 
que retratem problemas socioambientais. Em seguida, pode pedir que os discentes 
reflitam sobre as imagens e busquem descrever as tristezas e alegrias experienciadas 
pelos indivíduos em meio aos contextos socioambientais, políticos e culturais, com-
plexos e desafiadores. Para concluir essa atividade, o(a) professor(a) pode solicitar aos 
alunos que pensem em como se veem dentro desses contextos reais e registrem no blo-
quinho de anotações os sentimentos e sensações gerados.

Quadro 1 – Arquétipos psicológicos e suas características

ARQUÉTIPO LEMA
DESEJO 

PRINCIPAL
OBJETIVO

MAIOR 

MEDO
ESTRATÉGIA

MAIOR 

FRAQUEZA
TALENTO

Inocente
Livre para ser 

você

Chegar ao 

paraíso
Ser feliz

Ser punido por 

ter feito algo de 

ruim

Fazer as coisas 

certas

Chato por sua 

inocência e 

ingenuidade

Fé e otimismo

Órfão

Todos os 

homens e 

mulheres são 

iguais

Ligação com 

os outros
Fazer parte Ficar de fora

Desenvolver sólidas 

virtudes comuns

Perder a sua 

essência na 

tentativa de se 

relacionar

Realismo, empatia, 

despretensioso

Herói

Onde há 

uma vontade 

há um 

caminho

Provar o seu 

valor através 

de atitudes 

corajosas

Melhorar o 

mundo
Fraquejar Ser forte Arrogância

Coragem e 

competência
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ARQUÉTIPO LEMA
DESEJO 

PRINCIPAL
OBJETIVO

MAIOR 

MEDO
ESTRATÉGIA

MAIOR 

FRAQUEZA
TALENTO

Cuidador(a)

Amar o 

próximo 

como a si 

mesmo

Proteger e 

cuidar dos 

outros

Ajudar os 

outros

Egoísmo e 

ingratidão
Ajudar os outros Ser explorado

Compaixão e 

generosidade

Explorador(a)
Não me 

cerque

Liberdade 

para descobrir 

através da 

exploração

A experiência 

de um mundo 

melhor, mais 

autêntico e 

gratificante

Ficar preso, 

conformidade e 

vazio interior

Viajar, experimentar 

coisas novas, fugir 

do tédio

Perambular 

sem destino, 

tornar-se um 

desajustado

Autonomia, 

ambição, fiel à sua 

alma

Rebelde

As regras 

são feitas 

para serem 

quebradas

Revolução, 

vingança

Derrubar o que 

está posto ou 

o que não está 

funcionando

Ser impotente 

ou ineficaz

Interromper, 

destruir ou chocar

Pode cruzar 

para o lado da 

obscuridade ou 

do crime

Liberdade radical, 

ousadia

Amante Você é único
Intimidade e 

experiência

Estar em um 

relacionamento 

amoroso

Ficar sozinho, 

ser invisível

Tornar-se cada vez 

mais atraente

Com o desejo 

de agradar os 

outros pode 

perder a sua 

identidade

Paixão, gratidão e 

compromisso

Criador(a)

Se você pode 

imaginar 

algo, isso 

pode ser 

feito

Criar coisas 

de valor 

duradouro

Concretizar 

uma visão, um 

sonho

A visão e a 

execução 

medíocre

Desenvolver 

habilidades criativas
Perfeccionismo

Criatividade e 

imaginação

Bobo(a)
Só se vive 

uma vez

Viver 

intensamente

Ter um grande 

momento e 

iluminar o 

mundo

Aborrecer-se 

ou chatear os 

outros

Curtir os 

momentos com 

intensidade

Frivolidade, 

desperdício de 

tempo

Alegria

Sábio(a)
A verdade 

vos libertará

Encontrar a 

verdade

Usar a 

inteligência e 

perspicácia para 

compreender o 

mundo

Ser enganado, 

ser iludido

Buscar 

conhecimento, 

autoconhecimento, 

informações 

Pode utilizar 

detalhes, mas 

nunca usa

Sabedoria, 

inteligência

Mago

Eu faço 

as coisas 

acontecerem 

Compreensão 

das leis do 

Universo

Realizar sonhos

Consequências 

negativas não 

intencionais de 

suas atitudes

Desenvolver uma 

visão e viver por ela

Se tornar um 

manipulador

Encontrar 

soluções

Governante

Obter o 

poder é o 

que importa

Controle e 

poder

Construir uma 

família ou 

comunidade 

prósperar

Caos, ser 

destituído
Exercer o poder Ser autoritário

Responsabilidade, 

liderança

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Atividade 3 – Avaliação do encontro
A cada encontro, os(as) estudantes serão convidados(as) a registrar no seu bloco de 
notas a afirmação que melhor define o encontro do dia:

1. Satisfatório, prazeroso e relevante para minha aprendizagem;
2. Prazeroso, porém sem muita importância para minha aprendizagem;
3. Importante e relevante para minha aprendizagem, mas não muito prazeroso;
4. Desagradável e insignificante.

Segundo encontro

Atividade 1 – Reflexões e análises de textos machadianos
O(a) professor(a) entregará aos estudantes os trechos de textos de Machado de Assis 
apresentados na parte introdutória desta proposta de ensino, com as respectivas cita-
ções do autor e referências das obras. Os estudantes deverão ler esses trechos e depois 
se reunirão em equipes, quando o(a) professor(a) apresentará a seguinte questão:

Machado de Assis utiliza os animais em seus textos para retratar uma realidade 
ou os utiliza como uma metáfora?

O(a) professor(a) deve conceder um tempo para que os(as) estudantes possam 
refletir, debater, responder e justificar essa questão. Findo esse prazo, as respostas 
devem ser apresentadas pelas equipes à turma e sistematizadas pelo(a) professor(a).

Em seguida, o(a) professor(a) fará outro questionamento, com o intuito de propor-
cionar um aprofundamento da análise do texto, pelas equipes:

Nesses trechos, Machado de Assis está demonstrando a sua preocupação com 
os direitos e a proteção dos animais ou está utilizando de ironia para revelar 
uma crítica social?

Mais uma vez, os(as) alunos(as) terão um tempo para refletir, debater, responder 
e justificar essa questão, quando então apresentarão as suas respostas à turma e o(a) 
professor(a) sistematizará essas respostas.

Atividade 2 – Tempestade de ideias para o levantamento de 
conhecimentos prévios sobre Realismo

O(a) professor(a) fornecerá aos estudantes outros trechos de obras de Machado de 
Assis que abordam problemas socioambientais e pedirá que os estudantes leiam aten-
tamente esses textos. Em seguida, solicitará que os estudantes analisem todos os textos 
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machadianos lidos neste encontro e listem, por meio de um exercício de tempestade 
de ideias, quais são as características em comum encontradas nesses textos. Ao tér-
mino desta atividade, as equipes deverão socializar com a turma as características lis-
tadas. O(a) professor(a) deve conduzir um debate sobre tais características e registrar 
no quadro àquelas mais frequentes nas respostas.

Atividade 3 – Apresentação da atividade extraclasse sobre Realismo, a ser 
entregue e apresentada no encontro seguinte

Com o objetivo de proporcionar o entendimento do contexto de produção e recepção 
do Realismo/Naturalismo e as correntes filosóficas/científicas que o influenciaram, 
o(a) professor(a) solicitará uma atividade individual de pesquisa extraclasse, através da 
qual os(as) estudantes deverão responder às seguintes questões:

1. O que foi o Realismo?;
2. Quais são as principais características do Realismo?;
3. Quem produzia literatura realista no Brasil e quem era o público consumidor?;
4. Em qual contexto histórico se deu o movimento literário do Realismo, 

Naturalismo e Parnasianismo?;
5. O que o diferencia o Realismo do Romantismo?

O(a) professor(a) deve promover um momento de reflexão acerca de quais tipos de 
fontes de pesquisa são as mais adequadas para responder a essas questões e quais são as 
fontes de pesquisa que devem ser evitadas. Os(as) estudantes deverão refletir sobre a 
busca de fontes mais confiáveis e deverão apresentar os seus critérios para escolhê-las.  
O(a) professor(a) deverá comunicar à turma que as fontes de pesquisa consultadas para 
responder às questões devem ser citadas nas respostas e referenciadas ao final do tra-
balho, de acordo com as normas para citações e referências bibliográficas da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Atividade 4 – Avaliação do encontro 
Os(as) estudantes deverão avaliar o encontro, conforme critérios apresentados no pri-
meiro encontro e registrar a avaliação no bloco de anotações. Além disso, os estudantes 
devem escrever o que quiserem: um comentário, um elogio, uma crítica, uma opinião etc.

Terceiro encontro
Atividade 1 – Apresentação dos resultados da pesquisa extraclasse

Esse encontro será iniciado pela apresentação das respostas à pesquisa sobre Realismo, 
suas principais características, seus principais autores e apreciadores, o contexto 
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histórico no qual esse movimento literário se inseriu e as principais diferenças exis-
tentes entre o Romantismo e o Realismo. Para tanto, o(a) professor(a) solicitará que 
os(as) estudantes se voluntariem para a apresentação de suas respostas que deverão ser 
socializadas à turma e, ao final, sistematizadas pelo(a) professor(a).

Atividade 2 – Exercitando a afetividade
Em uma folha em branco, o(a) professor(a) deve pedir que cada estudante desenhe o 
contorno de uma de suas mãos. Depois, pode solicitar que escrevam em cada dedo 
um objetivo de vida, no grau de importância que cada dedo exerce segundo a opinião 
deles. Em seguida, o(a) professor(a) pode pedir que os(as) estudantes pensem sobre 
o significado das mãos para a vida, apontando palavras do campo semântico que a 
palavra “mãos” produz. O(a) professor(a) pode solicitar que os estudantes produzam, 
em equipes, um poema sobre o significado de “mãos”.

Atividade 3 – Análise visual de obras de arte realistas
O(a) professor(a) apresentará à turma imagens de pinturas de Gustave Courbet  
(1819-1877), um pintor francês pioneiro do estilo realista, que passou a adotar um estilo 
baseado na lealdade da natureza ao retratar a vida camponesa de sua região. O artista 
chocou a sociedade parisiense com a exibição de seus quadros O Retorno da Feira de 
Flagey, Enterro em Ornans e Os Quebradores de Pedra, em que retratou camponeses e 
lavradores ao invés das figuras comuns do Romantismo, que incluía deuses, heróis e 
figuras bíblicas. Essas e outras pinturas do artista poderão ser apresentadas à turma, 
quando os estudantes farão anotações sobre as suas principais percepções acerca das 
telas. Ao final dessa atividade, o(a) professor(a) pode perguntar aos alunos quais foram 
as características comuns a essas telas.

Em seguida, o professor pode apresentar brevemente telas clássicas de pintores do 
estilo romântico, sem necessariamente informá-los sobre o estilo evidenciado, e soli-
citar aos estudantes que identifiquem características comuns a essas telas. Por fim, o(a) 
professor(a) poderá solicitar aos estudantes que diferenciem as principais característi-
cas descritas para as telas de Courbet em relação às telas apresentadas posteriormente –  
de estilo romântico. Essa será uma atividade metalinguística para a compreensão dos 
princípios ideológicos que orientaram a estética do Realismo.

Atividade 4 – Avaliação do encontro 
Os(as) estudantes deverão avaliar o encontro, conforme critérios apresentados no 
primeiro encontro e registrar a avaliação no bloco de anotações. Além disso, os 
estudantes devem escrever o que quiserem: um comentário, um elogio, uma crítica, 
uma opinião etc.
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Quarto encontro
Atividade 1 – Identificação do estilo de raciocínio

Esse encontro será iniciado por meio da proposta de uma atividade para a identificação 
dos estilos de raciocínio dos(as) estudantes, que corresponde a uma adaptação do teste 
“Estilos de Raciocínio”, adaptado do livro Inteligência Emocional na Sala de Aula. Para 
realizar a atividade, os(as) estudantes deverão refletir sobre a maneira como pensam e 
raciocinam, em seguida lerá cada uma das palavras listadas a seguir e, para cada item, 
marcar as duas características que melhor o(a) descrevem.

Quadro 1 – Lista de palavras

1 A) Imaginativo B) Investigativo C) Realista D) Analítico

2 A) Organizado B) Adaptável C) Crítico D) Curioso

3 A) Argumentador B) Finalizador C) Criador D) Mediador

4 A) Pessoal B) Prático C) Teórico D) Aventureiro

5 A) Preciso B) Flexível C) Sistemático D) Inventivo

6 A) Participativo B) Disciplinado C) Sensato D) Independente

7 A) Competitivo B) Perfeccionista C) Cooperativo D) Lógico

8 A) Intelectual B) Sensível C) Trabalhador D) Audaz

9 A) Leitor B) Sociável 
C) Solucionador de 
problemas

D) Planejador

10 A) Memorizar B) Associar C) Raciocinar D) Inventar

11 A) Transformador B) Julgador C) Espontâneo D) Submisso

12 A) Comunicativo  B) Descobridor C) Cuidadoso D) Racional

13 A) Desafiador B) Treinado C) Cuidadoso D) Examinador

14 A) Finalizador de Tarefas 
B) Visualizador de 
Possibilidades 

C) Pesquisador de 
Ideias 

D) Interpretado

15 A) Fazer B) Senti C) Pensar D) Experimentar

Fonte: elaborado pelos autores.

Para concluir a atividade de caracterização do estilo de raciocínio, o(a) estu-
dante deverá circular no Quadro 2 seguinte as letras correspondentes às palavras 
escolhidas para cada item, e, em seguida, somar o total de letras circuladas em cada 
coluna. A caixa com maior pontuação descreve a maneira mais usual de raciocinar 
do(a) estudante.
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Quadro 2 – Pontuação dos Estilos de Raciocínio

1 C D A B

2 A C B D

3 B A D C

4 B C A D

5 A C B D

6 B C A D

7 B D C A

8 C A B D

9 D A B C

10 A C B D

11 D B C A

12 C D A B

13 B D C A

14 A C D B

15 A C B D

TOTAL 1. 2. 3. 4.

Fonte: elaborado pelos autores.

1. Solucionador de Problemas Organizado;
2. Solucionador de Problemas Lógico;
3. Solucionador de Problemas Organizador de Equipes;
4. Solucionador de Problemas Habilidoso.

Após a identificação do estilo de raciocínio que mais se aproxima da maneira com 
a qual o(a) aluno(a) aprende, este deve ler as habilidades correspondentes ao seu estilo 
de raciocínio no Quadro 3 a seguir. Logo depois, a sua tarefa será pensar em um acon-
tecimento, seja na escola, em casa ou com os amigos, quando o(a) estudante teve a 
oportunidade de colocar suas competências e/ou habilidades em prática. O aconte-
cimento pode ser algo como ajudar a organizar uma festa de aniversário ou alguma 
situação na qual o seu desempenho tenha sido bem-sucedido, como, por exemplo, 
organizar seu espaço de estudo, cuidar de um animal de estimação ou arrumar-se para 
um evento importante. Em seguida, o(a) estudante deve registrar esse acontecimento 
e suas habilidades em uma folha anexa.
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Quadro 3 – Reconhecendo habilidades compatíveis com o estilo de raciocínio

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS ORGANIZADO

Você é “BOM” em:
Organizar;
Encontrar detalhes e informações;
Tornar coisas grandes em pequenas para que possa trabalhar com elas aos poucos;
Preparar as coisas para que possa trabalhar com qualidade.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS LÓGICO

Você é “BOM” em:
Encontrar coisas nas quais possa usar sua lógica;
Pensar a respeito das coisas;
Procurar entender como as coisas funcionam;
Analisar as pessoas com quem trabalha.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS ORGANIZADOR DE EQUIPES

Você é “BOM” em:
Trabalhar com outras pessoas;
Ter consciência de que a forma como se sente afeta o sucesso das coisas que faz;
Ver que uma coisa é parte de algo maior;
Aprender com outras experiências que teve;
Receber informações visualmente.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS HABILIDOSO

Você é “BOM” em:
Usar várias habilidades diferentes;
Resolver problemas;
Cumprir horários;
Mudar as coisas;
Encontrar pessoas para ajudar você.

Fonte: adaptado de Brearley (2004).

Os(as) estudantes serão convidados pelo(a) professor(a) a compartilhar com a 
turma o seu estilo de raciocínio e a descrever o acontecimento que considerou como 
tendo sido uma oportunidade de expressar sua(s) habilidade(s). O(a) professor(a) con-
duzirá reflexões com os alunos sobre os resultados da atividade 1.

Atividade 2 – Reflexões e análises das questões socioambientais presentes 
em textos machadianos 

Até esse momento de implementação da sequência didática, os grupos de trabalho 
foram formados livremente pelos alunos, com base em afinidades e escolhas pes-
soais. Para a realização das atividades que serão propostas deste encontro em diante 
deverá ser feita uma nova formação dos grupos de trabalho, cuja composição levará 
em consideração a participação de integrantes que apresentem diferentes estilos  
de raciocínio.
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Com a finalidade de reduzir as resistências dos estudantes em formar novos gru-
pos de trabalho é importante que o(a) professor(a) esclareça à turma que o objetivo 
dessa mudança das formações dos grupos é permitir que os(as) estudantes experimen-
tem a colaboração entre colegas que tem formas de pensar diferentes da sua e enri-
queçam as discussões dos novos grupos, a partir das contribuições que os integrantes 
trarão dos debates e vivências nos grupos anteriores.

Nesse momento, o(a) professor(a) deve solicitar aos estudantes que releiam os 
textos de Machado de Assis estudados no segundo encontro e reflitam sobre como 
o ambiente é descrito pelo escritor. Em seguida, nos novos grupos, os(as) estudantes 
devem responder às seguintes questões:

• O escritor está retratando ambientes naturais ou construídos pelo homem?
• A visão do escritor sobre esses ambientes é positiva ou negativa?
• Quais problemas socioambientais são apontados pelo escritor?

O(a) professor(a) deve conceder um tempo para que essas questões sejam respondi-
das nos grupos e depois essas serão socializadas para a turma e discutidas coletivamente.

Atividade 3 – Reconhecimento da aquisição de novos conhecimentos sobre 
o Realismo

O(a) professor(a) deve solicitar aos estudantes que revisem:

• As suas listas elaboradas na ocasião do exercício da tempestade de ideias – 
realizadas no segundo encontro – referentes às características em comum 
encontradas nos textos lidos de Machado de Assis;

• As suas respostas à pesquisa extraclasse solicitada no segundo encontro e 
apresentada por alguns estudantes no terceiro encontro, sobre realismo, 
suas principais características, seus principais autores e apreciadores e o 
contexto histórico no qual esse movimento literário se inseriu.

Com base nessa revisão, o(a) professor(a) deve solicitar aos estudantes que des-
taquem as características do Realismo que, embora se façam presentes nos textos 
analisados, não foram identificadas na análise preliminar. As respostas deverão 
ser apresentadas voluntariamente pelos(as) estudantes e, ao final da atividade 3, 
o(a) professor(a) deve explicar à turma que o objetivo dessa terceira atividade foi 
conduzir os estudantes a uma reflexão sobre os novos conhecimentos que foram 
adquiridos que permitiram um amadurecimento do processo analítico a partir  
da investigação.
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Atividade 4 – Avaliação do encontro
Os(as) estudantes deverão avaliar o encontro, conforme critérios apresentados no pri-
meiro encontro e registrar a avaliação no bloco de anotações. Além disso, os estudantes 
devem escrever o que quiserem: um comentário, um elogio, uma crítica, uma opinião etc.

Quinto encontro
Atividade 1 – Estimulando a afetividade

Propõe-se que esse encontro seja iniciado pelo compartilhamento de um lanche. Para 
tanto, faz-se necessário que o(a) professor(a) apresente essa proposta aos estudantes 
no encontro anterior e solicite que cada um traga algum alimento para compartilhar, 
o que pode ser organizado por eles(as) mesmos(as). Esse momento pode ser acompa-
nhado de música e, ao final do lanche, o(a) professor(a) pode solicitar aos estudantes 
que nos grupos retomem os textos de Machados de Assis utilizados como base para 
estudo, reflitam e respondam às questões apresentadas a seguir:

• Machado de Assis escreveu sobre essas questões socioambientais no final 
do século XIX e início do século XX. Quais são as relações entre essas 
questões socioambientais do passado e as do século XXI?

• Com base nas reflexões do grupo sobre as questões socioambientais atuais, 
a visão de vocês é otimista ou pessimista em relação às mudanças ocorri-
das desde os escritos machadianos até o presente? E de agora em diante?

Os(as) estudantes terão um tempo para responder às questões. As respostas serão 
socializadas para a turma e sistematizadas pelo(a) professor(a).

Atividade 2 – Apresentação de proposta de trabalho sobre contos 
machadianos

Na segunda parte da aula o(a) professor(a) apresentará à turma uma proposta de trabalho 
sobre contos de Machado de Assis. O(a) professor(a) esclarecerá à turma que o objetivo 
deste trabalho será permitir o aprofundamento dos estudos a partir da leitura de outros 
textos literários do período realista/naturalista da literatura brasileira, no sentido de esti-
mular a apreciação estética que engloba a leitura de uma obra, mas, sobretudo, de cola-
borar e direcionar para reflexão e ampliação das visões de mundo do estudante.

Assim, o(a) professor solicitará à turma:

• A organização dos grupos em uma dinâmica que considere os estilos de 
raciocínio e os arquétipos dos estudantes que formarão as equipes de 
trabalho;
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• A escolha do conto de Machado de Assis a ser lido e analisado pela equipe, 
com suas devidas temáticas;

• A anotação, pelo grupo, dos pontos mais importantes do conto escolhido, 
para que estes pontos sejam comentados no próximo encontro, no qual 
será formado um círculo para socialização dos textos lidos;

• A definição do formato de um produto sobre o tema do conto realista, bus-
cando estabelecer um link com as produções artístico-literárias da atuali-
dade. O produto pode ser um vídeo autoral, uma apresentação musical, 
uma apresentação teatral, uma resenha crítica, uma coreografia, uma his-
tória em quadrinhos, um painel artístico, uma colagem, uma pintura etc.

Em seguida, o(a) professor deve informar à turma que os contos de Machado de 
Assis estão disponíveis para acesso no site do Domínio Público.2 Nesse momento, é 
importante que o(a) professor(a) apresente à turma as etapas das apresentações, con-
forme sugerido a seguir:

• As apresentações serão iniciadas pela apresentação dos aspectos mais 
importantes do conto, considerados pelo grupo;

• Em seguida, os grupos deverão intertextualizar o conteúdo analisado com 
fatos da realidade atual;

• Depois disso, os grupos apresentarão os produtos (música, cordel, vídeo, 
coreografia, resenha, história em quadrinhos etc.);

• Ao final de cada apresentação será concedido um tempo para debate e sis-
tematização das informações apresentadas pelos grupos;

• A atividade será concluída com a avaliação pelo professor e pelos demais 
colegas, atendendo aos critérios estabelecidos e socializados para a turma.

Para finalizar a apresentação de proposta de trabalho sobre contos machadianos, o(a) 
professor(a) deve esclarecer à turma quais serão os critérios de avaliação dos produtos 
a serem apresentados no encontro seguinte. Para tanto, sugere-se que o(a) professor(a) 
adote critérios qualitativos e quantitativos de avaliação. Propõe-se que para os critérios 
quantitativos sejam atribuídos 4,0 pontos – sendo cada critério valendo 0,5 ponto – e para 
os critérios qualitativos sejam atribuídos 2,0 pontos. Os critérios quantitativos sugeridos 
para a avaliação das apresentações pelo(a) professor(a) estão discriminados a seguir:

1. Coerência e adequação na abordagem do tema;
2. Criatividade – exploração das possibilidades estéticas, técnicas e poéticas 

da linguagem artística;

2 Ver: http://www.dominiopublico.gov.br.
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3. Originalidade – proposição de modos diferenciados de tratar a linguagem 
e de apresentar o tema ou assunto abordado;

4. Qualidade da produção artística – domínio da linguagem e das técnicas, 
equipamentos e tecnologias a ela relacionadas;

5. Utilização do tempo – com base no tempo de apresentação acordado;
6. Argumentação – adequação dos argumentos utilizados nas respos-

tas às perguntas feitas pelos colegas no momento de discussão, após a 
apresentação.

Depois disso, o(a) professor(a) deve ficar à disposição da turma para sanar even-
tuais dúvidas sobre o preparo e apresentação do trabalho e conceder os momentos 
finais da aula para que os grupos pesquisem e escolham os contos, iniciem a leitura, 
discutam e decidam o tipo de apresentação. No encontro seguinte, os grupos farão as 
apresentações dos produtos para a turma e para o(a) professor(a) resultantes da análise 
do conto escolhido e com base nos critérios pré-estabelecidos.

Atividade 4 – Avaliação do encontro
Os(as) estudantes deverão avaliar o encontro, conforme critérios apresentados no pri-
meiro encontro e registrar a avaliação no bloco de anotações. Além disso, os estu-
dantes devem escrever o que quiserem: um comentário, um elogio, uma crítica, uma 
opinião etc.

Sexto encontro
Atividade 1 – Exercitando a afetividade

O(a) professor(a) promoverá 5 minutos de meditação guiada para elevar a autoestima 
dos estudantes, encorajando-os para a apresentação dos produtos à turma.

Atividade 2 – Apresentação dos produtos sobre contos machadianos pelos 
grupos

Essa atividade consistirá nas apresentações dos produtos pelo grupo, seguindo-
-se as etapas definidas no encontro anterior. Dessa maneira, a atividade será ini-
ciada pelas apresentações, pelos grupos, dos aspectos mais importantes dos contos 
escolhidos e continuada com a intertextualização do conteúdo analisado com fatos 
da realidade atual. Em seguida, os grupos apresentarão os seus produtos – música, 
cordel, vídeo, coreografia, resenha, história em quadrinhos etc. – e depois disso 
ocorrerão os debates e sistematizações das informações apresentadas. A atividade 
será concluída com as avaliações das apresentações, com base aos critérios estabe-
lecidos previamente.
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Atividade 3 – Avaliação do encontro
Os(as) estudantes deverão avaliar o encontro, conforme critérios apresentados no pri-
meiro encontro e registrar a avaliação no bloco de anotações. Além disso, os estu-
dantes devem escrever o que quiserem: um comentário, um elogio, uma crítica, uma 
opinião etc.

Sétimo encontro
Atividade 1 – Exercitando a afetividade

Este encontro poderá ser iniciado com música, um pequeno lanche coletivo e registro 
dos sentimentos e pensamentos no caderno. Posteriormente, sugere-se que seja lido o 
poema Mãos Dadas, de Carlos Drummond de Andrade: 

Mãos Dadas  
 
Não serei o poeta de um mundo caduco 
Também não cantarei o mundo futuro 
Estou preso à vida e olho meus companheiros 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças
Entre eles, considero a enorme realidade 
O presente é tão grande, não nos afastemos 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas 
 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história 
Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela 
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida 
Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes 
A vida presente.3

Atividade 2 – Apresentação da atividade e análise de uma obra realista de 
Bendito Calixto

Até esta etapa desta sequência didática, os(as) estudantes já compreenderam que o 
Realismo é um movimento que se opõe ao Romantismo, pautado na perspectiva ego-
cêntrica, na idealização amorosa, nos estereótipos de heróis, da mulher amada e das 
figuras religiosas. A partir das pesquisas realizadas em etapas anteriores de implemen-
tação desta sequência didática, os(as) estudantes já devem ter compreendido que o Rea-
lismo surge em meio a um período de desenvolvimento intenso de teorias científicas na 

3 Ver: https://wp.ufpel.edu.br/aulusmm/2016/08/21/maos-dadas-carlos-drummond-de-andrade/.
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Europa, tais como o Evolucionismo, e emerge com um olhar mais objetivo e crítico à 
sociedade, a partir de uma representação da realidade de modo mais impessoal.

No Brasil, o Realismo foi um movimento que ascendeu em um momento no qual 
estavam sendo discutidas as bases do comunismo, determinismo, positivismo, em meio 
às discussões sobre a abolição da escravatura, substituição da mão de obra escrava 
pela assalariada – sobretudo dos imigrantes que chegaram ao Brasil – e Proclamação 
da República. Esse período envolveu o declínio da sociedade aristocrático-escravista 
e uma gradual ascensão do capitalismo industrial. Nesse contexto, o Realismo veio 
denunciar as injustiças sociais e as desigualdades existentes entre o proletariado e a 
burguesia. As principais características do Realismo foram estudadas em etapas ante-
riores desta sequência didática, quando o(a) professor(a) solicitou pesquisas, leitura, 
reflexões e promoveu debates.

No que diz respeito às artes plásticas, cabe ressaltar que no Brasil o Realismo foi 
representado na pintura em temas de paisagem produzidos por artistas como Benedito 
Calixto (1853-1927) e José Pancetti (1902-1958), em pinturas de camponeses e de temas 
rurais encontrados nas obras de Almeida Júnior (1850-1899), e no que diz respeito às 
questões sociais, destaca-se a obra de Cândido Portinari (1903-1962).

Nesse contexto das artes plásticas, Benedito Calixto de Jesus (1853-1927) foi um 
pintor brasileiro considerado um dos maiores expoentes da pintura brasileira do início 
do século XX, sendo que a primeira fase da sua atividade artística foi dedicada às pai-
sagens. Com o quadro Inundação da Várzea do Carmo (de 1892), o artista impressionou 
a crítica da época, por meio da exatidão admirável com que representou alguns dos 
principais pontos da cidade de São Paulo.

Os(as) alunos(as) estudaram em encontros anteriores que, dentre a característica 
de denúncia próprias do Realismo, problemas ambientais e de maus tratos aos animais 
foram temas abordados nas obras machadianas estudadas. Devido à importância da 
obra de Benedito Calixto para o Realismo no Brasil, nessa atividade, o(a) professor(a) 
solicitará aos grupos que pesquisem pinturas desse artista e selecionem uma tela que 
retrate uma paisagem, um ambiente natural, um ambiente construído ou uma questão 
socioambiental, para refletirem e analisarem as características do Realismo presentes 
na obra. Com base na tela escolhida, os grupos devem se preparar para no encontro 
seguinte apresentar:

• Título e o ano da obra;
• A análise das características do Realismo presentes na obra;
• Uma análise comparativa das características do Realismo presentes na tela 

de Benedito Calixto e as características do Realismo presentes nos textos 
analisados de Machado de Assis;

• Uma análise das convergências e divergências entre as características do 
Realismo presentes nas obras de Gustave Courbet e de Benedito Calixto.
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Atividade 4 – Avaliação do encontro
Os(as) estudantes deverão avaliar o encontro, conforme critérios apresentados no pri-
meiro encontro e registrar a avaliação no bloco de anotações. Além disso, os estu-
dantes devem escrever o que quiserem: um comentário, um elogio, uma crítica, uma 
opinião etc.

Oitavo encontro
Este encontro deve ser iniciado pelas apresentações do trabalho solicitado na aula ante-
rior. Para finalizar o encontro, o(a) docente deve expressar a sua avaliação quanto aos 
trabalhos apresentados, solicitando aos estudantes que também se expressem. Poste-
riormente, o(a) docente abrirá uma roda de conversa para que juntos avaliem todo o 
processo de ensino-aprendizagem desenvolvido ao longo da sequência didática.

Considerações finais

Este capítulo consiste em uma proposta de ensino que, a partir de conteúdos da disci-
plina Língua Portuguesa, abre espaço para trabalhos colaborativos entre professores do 
ensino médio e do ensino técnico – de disciplinas tais como Literatura e Língua Portu-
guesa, Artes, História, Filosofia, Sociologia, Gestão Ambiental, Meio Ambiente etc. –,  
pesquisadores em educação cientifica e tecnológica e estudantes de pós-graduação.

Ao adotar o Realismo/Naturalismo como tema central, que foi um dos principais 
movimentos artísticos do final do século XIX, e que buscou objetividade e olhar crítico 
sobre a sociedade da época, esta sequência didática apresenta questões de interesse 
social, econômico, ambiental e ético-moral, pautada em uma perspectiva objetiva e 
não idealizada da sociedade, buscando representar a realidade de modo impessoal ou 
crítico.

A partir das ideias propostas neste capítulo, esperamos contribuir para a forma-
ção de cidadãos críticos e com visões de mundo mais ampliadas no que diz respeito aos 
problemas socioambientais contemporâneos, com intuito de contribuir para o alcance 
de condições sociais mais justas e estilos de vida ambientalmente mais sustentáveis.
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ELIANA LOPES DA SILVA MEDEIROS CRUZ 
JOANA FIDELIS DA PAIXÃO

Economia solidária de base agroecológica: 
uma proposta de ensino por investigação

Introdução

À medida que o desenvolvimento da agricultura agroecológica, sustentável e eco-
nomicamente social se expande, esse movimento revela que a transição agroecoló-
gica passa pelo fortalecimento da agricultura familiar, uma vez que a Agroecologia 
é desenvolvida na sua essência por famílias proprietárias de pequenas extensões de 
terra, através da força do seu trabalho e pelos seus meios de produção. 

Em 1995, foi lançado o Plano Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
que funcionava como uma linha de crédito, que deu origem ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), tendo como objetivo o reconheci-
mento da agricultura familiar, bem como melhoria nas condições de trabalho para os 
agricultores. (SAVOLDI, 2010)

Na década seguinte é aprovado o Plano Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais, por meio da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 
2006, que em seu art. 3º caracteriza o agricultor familiar e o empreendedor familiar 
rural como aquele que “não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (qua-
tro) módulos fiscais; utilize predominantemente mão-de-obra da própria famí-
lia nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha 
percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 
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estabelecimento ou empreendimento; dirija seu estabelecimento ou empreendi-
mento com sua família”.

Apesar de toda a legalidade e importância conquistada pela agricultura familiar 
após os anos 1990, os desafios são inúmeros e envolve as condições e a qualidade de 
vida, o acesso aos bens primordiais como educação, saúde, reconhecimento social e 
políticas agrícolas de crédito, assistência técnica, produção e comercialização para 
que tome novos rumos e amplie seu campo de produção, atendendo as necessidades 
básicas do núcleo famliar, tornando-se responsável por abastecer o mercado.

No entanto, a agricultura familiar é abrangente no que diz respeito ao rol de meios 
de produção, apresentando diferentes combinações em relação ao uso e distribuição 
dos recursos nas unidades produtivas. Uma das possíveis formas de produção familiar 
é a agroecológica, uma forma de agricultura sustentável que produz alimentos livres 
de contaminantes, protege a biodiversidade, gera trabalho, aperfeiçoa saberes e for-
mas de produção tradicionais. A Agroecologia, portanto, sustenta seus princípios na 
ecologia e na agronomia, e em sua prática incorpora as questões sociais, políticas, cul-
turais, energéticas, ambientais e éticas.

Neste contexto, a agricultura familiar de base agroecológica emerge como um 
movimento de resistência e luta em manter-se adotando estratégias nas ativida-
des de produção de alimentos que alimentam de forma saudável e, com isso, ocorre 
a popularização do termo “Agroecologia” nas esferas agrícola, mercadológica  
e governamental.

A Agroecologia passa a consolidar-se como política pública para o desenvolvi-
mento rural na década de 1980, através dos movimentos sociais provocados pela crise 
nos aspectos políticos, econômicos, ambientais e sociais, ocupando seu espaço em 
meio a um processo de contestação. (FREITAS; FREITAS; DIAS, 2012) Os movimen-
tos sociais em torno da Agroecologia vêm sendo construídos de forma participativa ao 
longo das últimas décadas, quando inúmeros espaços de discussões foram instituídos, 
contribuindo para definições no campo das políticas públicas.

Dessa maneira, a evolução da Agroecologia fundamenta-se nos movimentos 
sociais de luta e resistência que, de forma organizada e articulada, geram debates e 
realizam pesquisas buscando desenvolver novas práticas de plantio e a relação entre 
produtores e consumidores. A Agroecologia propõe uma forma de pensar além das 
questões agrícolas. De acordo com Norde e colaboradores,

[...] a Agroecologia é parte relevante de uma estratégia de mobilização social e 
política. Entre os movimentos sociais, a Via Campesina, que agrega mais de 150 
organizações populares em 70 países, passou a propor uma estratégia de desen-
volvimento rural e de soberania alimentar centrada na Agroecologia, tomada 
como ciência e movimento social. (NORDE et al., 2016, p. 7)
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Numa perspectiva emancipadora, os sujeitos passam a ser protagonistas das ações 
coletiva, inclusiva, solidária e sustentável, apropriando-se de todo o processo de cons-
trução de identidades. Quanto ao campo da ciência,

[...] observa-se que a presença da noção de Agroecologia, simultaneamente, 
no campo da ciência e em organizações da sociedade contribui para o delinea-
mento de temas comuns e para a criação de novos mecanismos de interação e 
comunicação, seja por meio de contestações e de controvérsias, seja pela cons-
trução de identidades, entre ciência e sociedade. (NORDER et al., 2016, p. 7)

A mobilização social em torno da Agroecologia foi acompanhada por mudanças 
nos padrões de consumo de alimentos pela população, o que também promoveu alte-
rações no mercado e na legislação. Como resultado, o Plano Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica, aprovado pelo Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, busca 
atender nas dimensões econômica, social, cultural e tecnológica, o desenvolvimento 
agrícola sem agredir o meio ambiente, e possibilitando aos agricultores condições de 
saúde e educação para uma melhor qualidade de vida.

Entre as potencialidades da agricultura de base agroecológica, inúmeros são os 
desafios e as oportunidades. Para tanto, os agricultores agroecológicos devem bus-
car estratégias para a produção e comercialização dos seus produtos. Isto implica em 
estabelecer parcerias para enfrentar as dificuldades, o que pode ser feito através do 
estabelecimento de empreendimentos econômicos solidários, que se organizam em 
diferentes modalidades, através de associações, cooperativas, grupos familiares, comu-
nitários e informais. Esses empreendimentos são formados a partir dos preceitos da 
Economia Solidária, que está embasada nos princípios de autogestão, solidariedade, 
cooperação e democracia e torna-se uma alternativa de oportunidade e fortalecimento 
da Agroecologia, por possibilitar solução para os problemas de produção, escoamento 
e comercialização. De acordo com Pereira, Oliveira e Gonçalves (2015, p. 175),

[...] a economia solidária propõe a mobilização e o fortalecimento das comuni-
dades, a fim da promoção de relações produtivas mais justas, sustentáveis, não 
hierarquizadas e focadas no desenvolvimento regional. Baseia-se, para tanto, 
na produção cooperada que respeita a capacidade de resiliência dos recursos 
naturais, bem como na participação paritária dos envolvidos, tanto da pro-
dução quanto dos destinos das riquezas coletivamente produzidas.

Para o fortalecimento da Economia Solidária e seus empreendimentos, surgem 
experiências organizadas através de redes, denominadas por Gaiger (2003) de “expe-
riências de intercooperação”. Mance (2003, p. 77) exemplifica essas experiências:

Uma rede econômica, portanto, integra grupos de consumidores, comércio, 
produção, serviço. Se os consumidores dão preferência aos produtos da 
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economia solidária, os empreendimentos vendem toda a sua produção, e com 
isso geram excedentes que são reinvestidos de maneira solidária. Com esse 
reinvestimento é possível gerar outras cooperativas, ou empresas sociais que 
vão produzir o que na rede ainda não se produz. Desse modo a rede vai cres-
cendo em sua diversidade de produtos e serviços, também se fortalecendo e 
gerando postos de trabalho e se expandindo. 

Assim, mesmo diante dos desafios e dificuldades, a Economia Solidária apresenta 
um leque de possibilidades e perspectivas para os agricultores agroecológicos, pela 
forma de articulação e organização coletiva. São formas organizativas com identida-
des próprias, entretanto que se complementam em relação às estratégias de resistên-
cia ao modelo de desenvolvimento econômico vigente e se configuram como práticas 
alternativas a esse modelo.

Os produtores agroecológicos podem utilizar os denominados Circuitos Curtos 
de Comercialização (CCC) como uma estratégia de Economia Solidária, para garantir 
a um maior número de cidadãos e cidadãs o acesso a alimentos que nutrem e promo-
vem saúde. Conforme Garcia (2017, p. 1),

Uma rede de comercialização em circuito curto é aquela entendida como uma 
‘linha direta’ entre o produtor e o consumidor final. O oposto do que é ampla-
mente praticado atualmente, onde pouco se sabe em relação à procedência da 
grande maioria dos produtos que encontramos todos os dias dispostos nas pra-
teleiras de qualquer mercado.

Neste sentido, os CCC aproximam produção (escoamento) e consumo, reduzindo 
a intermediação e possibilitando a entrega de alimentos saudáveis ao consumidor final 
por um preço mais acessível. Talvez, o maior desafio para consolidar os CCC seja a 
organização coletiva dos agricultores baseada nos princípios da Economia Solidária, 
mantendo a qualidade e periodicidade no fornecimento, dentro de uma cadeia produ-
tiva sazonal, sendo que o conhecimento desses princípios por parte dos agricultores e 
a formação de agentes que atuem na mediação da organização das comunidades pode 
catalisar esses processos.

A educação tem um papel importante nesse movimento de emancipação dos sujei-
tos na Agroecologia por possibilitar acesso aos conhecimentos científicos, sociais, cul-
turais, éticos e econômicos, constituindo-se como uma parte do processo da formação 
da pessoa humana numa direção antagônica do conhecimento puramente escolar que 
rompe com o modelo de educação bancária,4 propondo que os desafios da vida pessoal 
e social precisam ser transpostos.

4 “Educação bancária” é um termo utilizado por Paulo Freire na obra Pedagogia da Autonomia: saberes necessários 
à prática educativa (1999), que o conceitua como uma educação autoritária e opressora, em que o professor 
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Segundo Freire (1999, p. 85), “ensinar exige a convicção de que a mudança é pos-
sível”, pois “[...] o mundo não é. O mundo está sendo [...] o meu papel no mundo não é 
só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeitos 
de ocorrências [...]”. Neste sentido, reconhecemos o papel da educação na formação 
dos(as) estudantes frente ao mundo, mobilizando-os, não os paralisando.

Embora ainda prevaleçam os cursos técnicos e de nível superior voltados à forma-
ção de acordo com o modelo de agricultura dito “convencional”, o setor educacional 
também precisou dedicar atenção a esse movimento de retorno ao processo produtivo 
agrícola de base sustentável. Nos espaços formais, as demandas pela oferta de cur-
sos de Agroecologia têm se expandido, apresentando-se no currículo oficial através 
de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação. Para Norder e demais autores 
(2016, p. 11),

Pode-se argumentar que uma concepção ampla, pluralista e universalista da 
Agroecologia nas instituições de ensino formal pode ser a mais indicada para 
que os estudantes e futuros profissionais possam desenvolver habilidades para 
atuar de forma qualificada na transição ecológica nos mais diferentes con-
textos sociopolíticos e técnico produtivos [...].

Em decorrência da inserção da Agroecologia na educação formal, surgem deman-
das relacionadas à identidade do curso para as instituições de ensino, visto que os pres-
supostos que orientam essa educação em Agroecologia devem possibilitar práticas 
educativas que desenvolvam um currículo que aproxime o estudo e a pesquisa para 
a compreensão da realidade ou do objeto de conhecimento, fornecendo os subsídios 
necessários para a construção da identidade dos(as) estudantes com vista à transfor-
mação social na melhoria da vida pessoal e coletiva.

Desta forma, na educação formal, a Agroecologia pode se vincular a múltiplas 
identidades sociais e políticas – e, com suas especificidades, adquire caracterís-
ticas próximas ao que predomina em outros cursos de graduação, como Eco-
nomia, Ciências Sociais, Biologia, Filosofia, Geografia, entre muitos outros, 
nos quais os estudantes se deparam, continuamente, com o desafio de fazer 
opções em meio a divergentes correntes teóricas, interpretativas e políticas 
[...]. (NORDER et al., 2016, p. 12)

A educação em Agroecologia está associada à comunidade, e é na comunidade 
que o(a) estudante construirá o seu conhecimento articulando teoria e prática. Neste 
contexto, o caminho a seguir para uma educação em Agroecologia requer processos 
pedagógicos que trabalhem com questões voltadas para a realidade. Nesse sentido, 

exerce o papel de transmissor do conhecimento, detentor do saber, e aos estudantes cabe receber passiva-
mente os conhecimentos.
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o ensino de Agroecologia pode aliar-se ao ensino da Economia Solidária, visto que 
esses conceitos apresentam elos que os conectam, podendo ser facilmente associa-
dos, uma vez que se constituem em campos de contestação social e abordagens inter-
disciplinares voltadas ao desenvolvimento rural. Agroecologia e Economia Solidária 
valorizam a autogestão dos trabalhadores, o saber e a criatividade, e buscam construir 
uma nova forma organização econômica por meio de ações associativas e redes de 
colaboração solidária.

De acordo com o Plano Nacional de Economia Solidária, o seu eixo Educação e 
Autogestão prevê “educação profissionalizante, educação de jovens e adultos, educa-
ção infantil, educação básica, incluir a economia solidária no sistema de ensino brasi-
leiro nas suas diferentes modalidades”. (BRASIL, 2015, p. 29) O documento acrescenta 
na Linha de Ação – Fomento a Ações Educativas:

inserção da economia solidária nas matrizes curriculares da educação básica 
e superior, com a implementação de programas de educação profissional, téc-
nica e de educação superior em Economia Solidária, de acordo com a reali-
dade territorial, dos diversos segmentos sociais, e das culturas e demandas. 
(BRASIL, 2015, p. 31)

Dessa maneira, o ensino de Agroecologia e de Economia Solidária configuram-se 
em uma educação que integra saberes tradicionais e os conhecimentos técnico-cien-
tíficos, possibilitando o desenvolvimento de pesquisas, técnicas, tecnologias sociais e 
extensão rural, contribuindo para o fortalecimento e a emancipação dos agricultores, 
bem como para o protagonismo dos(as) estudantes que terão participação autêntica no 
espaço escolar e na sociedade.

Com base nesse contexto, esta sequência didática apresenta uma proposta metodoló-
gica de ensino por investigação sobre a agricultura com base agroecológica, na perspec-
tiva da Economia Solidária, elaborada para ser aplicada em cursos técnicos da educação 
profissional, tais como de Agroecologia, nos quais a Economia Solidária é uma temática 
abordada, seja em forma de disciplina, ou como conteúdo de ementa de disciplina.

Por meio de uma análise da realidade que envolve a agricultura de base ecológica, 
os(as) estudantes serão provocados a refletir sobre uma questão (problema), a levantar 
hipóteses que oferecerão caminhos para respondê-la, a pesquisar dados e informações 
sobre a temática, e a utilizar-se de diferentes instrumentos investigativos para apro-
fundar sobre o tema. Depois de realizado o processo de teorização, os(as) estudantes 
confirmarão ou refutarão suas hipóteses e, com base nas evidências levantadas, elabo-
rarão suas conclusões, concluindo, assim, o ciclo investigativo.

Esta sequência didática tem o objetivo de contribuir como um material de apoio 
pedagógico aos processos de ensino e aprendizagem na perspectiva da abordagem 
metodológica ensino por investigação sobre a temática Economia Solidária na comer-
cialização da produção de base agroecológica, a fim de contribuir na formação de 
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técnicos em Agroecologia, Meio Ambiente, Agropecuária e cursos afins, para a cons-
trução dos conhecimentos científicos alinhados à ação profissional e na interação 
com os conhecimentos tradicionais, buscando colaborar com o percurso formativo 
dos agricultores.

Esta sequência didática está estruturada nas seguintes seções:

• Introdução aos conceitos de agricultura familiar, Agroecologia, Eco-
nomia Solidária, CCC e apresentação da proposta de prática educativa 
baseada na metodologia de ensino por investigação, tendo como instru-
mento pedagógico a sequência didática;

• Objetivos de aprendizagem, classificados em conceituais, procedimentais 
e atitudinais;

• Orientações teórico-metodológicas para a aplicação da proposta de ensino;
• Etapas propostas para aplicação da sequência didática;
• Proposta de avaliação da aprendizagem.

Objetivos de Aprendizagem
Conceituais:

• Conhecer as atuais estratégias de comercialização da produção de base 
agroecológica de pequenos agricultores;

• Identificar os fatores que oportunizam ou ameaçam a efetivação da 
comercialização direta entre agricultores e consumidores;

• Conhecer os CCC e classificá-los quanto à tipologia, características e 
benefícios para o fortalecimento da comercialização da produção de base 
agroecológica;

• Identificar, a partir da pesquisa junto aos agricultores, os elementos neces-
sários para a consolidação dos CCC;

• Analisar os resultados da investigação, confrontando as hipóteses elabo-
radas acerca dos circuitos curtos na agricultura familiar;

• Reconhecer as estratégias desenvolvidas pelos agricultores agroecológi-
cos para a comercialização da produção agroecológica e participação nos 
circuitos de comercialização;

• Relacionar os conhecimentos estudados ao processo e elaboração de um 
produto que responda o problema proposto;

• Refletir e argumentar, construindo explicações e posicionando-se, utili-
zando como instrumento o relatório e apresentação em seminário;

• Explicar a aquisição de conceitos relativos ao processo de comercialização 
na produção de base agroecológica;

• Identificar, a partir da pesquisa junto aos agricultores, os elementos neces-
sários para a consolidação dos CCC;
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• Compreender como ocorrem as redes agroecológicas de alimentos alter-
nativos, novas relações agricultor-consumidor e os elementos necessários 
para a consolidação dos CCC.

Procedimentais:
• Analisar como funcionam os processos de comercialização da produção 

de base agroecológica e propor soluções para os problemas que afetam 
essa atividade;

• Mobilizar seus conhecimentos prévios para resolver um problema;
• Utilizar-se de diferentes recursos para elaborar uma entrevista;
• Fazer uso de informações, dados e dos conhecimentos científicos para 

resolver um problema;
• Desenvolver a habilidade de argumentar;
• Realizar pesquisa com os agricultores e consumidores de produtos agroe-

cológicos, analisar, organizar e tratar as informações obtidas;
• Sistematizar e organizar as informações pesquisadas pelo grupo, utili-

zando o mapa conceitual;
• Debater sobre as informações pesquisadas e selecionadas pelo grupo, 

contribuindo para ampliar os conhecimentos acerca da temática;
• Expor oralmente os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada 

com os agricultores agroecológicos;
• Selecionar, qualificar, sintetizar e estabelecer relações entre as informa-

ções fruto do processo de investigação em bibliotecas presenciais e/ou 
ambientes virtuais;

• Construir uma teia cognitiva, apropriando-se dos conhecimentos sobre as 
redes agroecológicas de alimentos alternativos, novas relações agricultor-
-consumidor e a consolidação dos CCC;

• Apresentar os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada com os 
agricultores agroecológicos;

• Elaborar um produto, tendo como foco a resolução do problema;
• Sistematizar os conhecimentos através da elaboração de um relatório para 

o registro do processo investigativo;
• Elaborar uma apresentação, em forma de seminário, para expor o tema 

que coube à equipe para a comunidade escolar.

Atitudinais:
• Participar ativamente dos processos de colaboração e construção de 

conhecimentos nas discussões em grupo;
• Contribuir para o cumprimento das atividades propostas;
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• Desenvolver a oralidade e a participação ativa nas atividades investigati-
vas, roda de conversa e exposição oral;

• Interagir com os colegas nas atividades propostas em pequenos grupos e 
no grande grupo;

• Posicionar-se frente aos relatos dos(as) colegas sobre o seminário;
• Avaliar a sua participação na apresentação do trabalho e o desempenho 

do seu grupo na preparação, desenvolvimento e realização do seminário.

Orientações teórico-metodológicas para a aplicação da proposta 
de ensino

O ensino por investigação é uma abordagem metodológica que convida o estudante a 
observar, descrever, comparar, experimentar e explicar para responder a uma questão. 
Para tanto, as condições didáticas oferecidas pelo(a) professor(a) funcionam como ferra-
mentas, favorecendo a reflexão e a construção de argumentos baseados em evidências.

Colocar os(as) estudantes em interação ativa entre a realidade e os conhecimentos 
científicos os provocará a desvendar um problema posto, ativando as estruturas mentais 
que possibilitarão a busca de meios e instrumentos necessários para a sua solução, além 
de exigir que os(as) estudantes reúnam informações, construam hipóteses, aprofundem 
conhecimentos, explorem contextos reais e estabeleçam comunicação entre seus pares.

Do ponto de vista das práticas educativas para envolver os(as) estudantes no pro-
cesso de investigação, é necessário tornar os ciclos investigativos aplicáveis. Identi-
ficam-se diferentes modelos de ciclo investigativo, sendo o modelo mais clássico: 
apresentação do problema, formulação de hipóteses, coleta de dados durante o expe-
rimento e formulação de conclusões. Adotaremos como modelo o ciclo investigativo 
proposto por Pedaste e demais autores (2015), conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Fases e subfases da estrutura de ensino por investigação sintetizada

FASES GERAIS DEFINIÇÃO SUBFASES DEFINIÇÃO

Orientação

O processo de estimular a 
curiosidade sobre um tópico 
e enfrentar um desafio de 
aprendizado por meio de uma 
declaração do problema.

Não possui Não possui

Conceitualização
O processo de declarar 
questões e/ou hipóteses 
baseadas na teoria.

Questionando
O processo de gerar perguntas 
de pesquisa com base no 
problema declarado.

Geração de 
hipóteses

O processo de geração de 
hipóteses sobre o problema 
declarado.
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FASES GERAIS DEFINIÇÃO SUBFASES DEFINIÇÃO

Investigação

O processo de planejamento 
de exploração ou 
experimentação, coleta e 
análise de dados com base 
no projeto ou exploração 
experimental.

Exploração

O processo de geração 
sistemática e planejada de dados 
com base em uma pergunta de 
pesquisa.

Experimentação
O processo de projetar e 
conduzir um experimento para 
testar uma hipótese.

Interpretação 
dos dados

O processo de dar sentido aos 
dados coletados e sintetizar 
novos conhecimentos.

Conclusão

O processo de tirar conclusões 
dos dados, comparando 
inferências feitas com base 
em dados com hipóteses ou 
perguntas de pesquisa.

Discussão

O processo de apresentar 
descobertas de fases 
específicas ou de todo 
o ciclo de investigação, 
comunicando-se com outras 
pessoas e/ou controlando todo 
o processo de aprendizagem 
ou suas fases, envolvendo-se 
em atividades reflexivas.

Comunicação

O processo de apresentar os 
resultados de uma fase de 
inquérito ou de todo o ciclo 
de inquérito a outros (colegas, 
professores) e coletar feedback 
deles. Discussão com os outros.

Reflexão

O processo de descrever, criticar, 
avaliar e discutir todo o ciclo 
de investigação ou uma fase 
específica. Discussão interna.

Fonte: adaptado de Pedaste e demais autores (2015).

O ensino por investigação inicia na sala de aula com a fase de orientação, momento 
em que o(a) professor(a) apresenta um desafio, em forma de problematização, tendo 
como objetivo levantar os conhecimentos prévios e envolver os(as) estudantes no pro-
cesso de investigação, além de possibilitar a contextualização, aproximando-os da 
realidade. Segundo Carvalho (2018, p. 771-772), 

Um bom problema é aquele que dá condições: para os alunos resolverem e 
explicarem o fenômeno envolvido no mesmo; para que as hipóteses levan-
tadas pelos alunos levem a determinar as variáveis nele contidas; para os 
alunos relacionarem o que aprenderam com o mundo em que vivem; para 
que os conhecimentos aprendidos sejam utilizados em outras disciplinas do 
conteúdo escolar.

A segunda fase do ensino por investigação, denominada conceitualização, propõe 
questões investigativas baseadas em teoria ou hipóteses, e tem como subfase o ques-
tionamento e geração de hipóteses. É nesse momento que, para resolver determinado 
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problema, os(as) estudantes lançam hipóteses a partir de evidências apresentadas pelo 
professor, em seguida priorizam as evidências que irão direcionar para uma investi-
gação mais profunda. Nesta etapa, o(a) professor(a) poderá fazer uso de diferentes 
estratégias didáticas, como leitura de imagens, preenchimento de tabelas, exibição de 
vídeo, um experimento e a discussão em grupo.

A fase de conceitualização é uma etapa de transição, por possibilitar a articula-
ção entre diferentes tipos de conhecimentos: conhecimentos prévios, levantamento de 
hipóteses e conhecimentos científicos.

A terceira fase é a investigação, e tem como subfases a exploração, experimen-
tos e investigação de dados. Essa fase consiste na sistematização do conhecimento, 
apoiada nas informações e nos dados obtidos para responder às hipóteses, cons-
truindo novos conhecimentos.

A próxima fase do ciclo investigativo é a conclusão, momento em que as informa-
ções e os dados são transformados em evidências. Nesta fase, o(a) estudante fará com-
paração entre as hipóteses geradas na fase de conceitualização e os conhecimentos 
científicos para elaboração das informações e dos dados relevantes.

O professor, durante a fase de conclusão, deverá retomar a questão inicial antes 
da comunicação das explicações dos(as) estudantes com base no que foi pesquisado, 
a fim de que possam examinar as evidências, resolvendo dúvidas, contradições e con-
solidar resultados. 

A fase de discussão envolve as subfases comunicação e reflexão, as quais ocorrem 
durante todo o ciclo investigativo, havendo interconexões em todas as fases. É no pro-
cesso de interação que os(as) estudantes constroem seu processo de aprendizagem, 
comunicando e avaliando suas descobertas e as de seus pares.

O caminho metodológico que iremos percorrer tem como fundamentos a investi-
gação, onde os(as) estudantes são envolvidos em um processo de reflexão, argumen-
tação, discussão e tomada de decisões na busca de solucionar o problema apresentado. 
Nesta sequência didática, o problema está relacionado ao processo de comercialização 
da produção de base agroecológica.

Para tanto, o(a) professor(a) apresenta um papel relevante no processo de apli-
cação desta sequência didática e deve atuar como um mediador das atividades pro-
vocando a reflexão, fomentando as discussões, contribuindo e promovendo a “[...] 
motivação autônoma dos estudantes”. (CLEMENT; CUSTÓDIO; ALVES FILHO, 
2015, p. 103) Almejamos que esta proposta contribua como suporte aos processos de 
ensino e aprendizagem dentro da temática da Economia Solidária e Agroecologia.
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Etapas propostas para a aplicação da sequência didática

Primeiro encontro
O(a) professor(a) deve iniciar este encontro apresentando a situação-problema para 
os(as) estudantes e pedindo que formem equipes para discutir possíveis soluções para 
o problema apresentado. Trata-se de uma atividade que envolve o levantamento dos 
conhecimentos prévios, denominada nesta abordagem metodológica – fase de orien-
tação. A seguir apresentamos o problema proposto:

Uma comunidade de agricultores do interior da Bahia produz verduras e 
legumes sem utilizar agrotóxicos, mas não tem certificação de produto orgâ-
nico. Os alimentos são vendidos a um atravessador que os revende para fei-
rantes, os quais os comercializam no varejo de bairros nobres da capital. Devido 
à escala de produção, intermediação e logística, os preços de venda desses pro-
dutos pelos agricultores é muito baixo. Por outro lado, o valor cobrado aos 
consumidores é elevado, e estes não dispõem de informações sobre a origem 
desses produtos.

Elaborem uma solução para ajudar esses agricultores – que têm um baixo 
volume de produção – a se relacionarem diretamente com esses consumidores 
– que desejam conhecer a origem desses produtos (onde são produzidos, de 
que forma, quem produz) –, permitindo que a negociação seja direta e que os 
preços praticados sejam mais justos para ambas as partes.

Depois disso, as equipes deverão apresentar quais foram as soluções formuladas 
e palavras-chave relacionadas a essas soluções; em seguida, os conteúdos serão regis-
trados no quadro. Depois que todas as equipes apresentarem as suas soluções, o(a) 
professor(a) solicitará às equipes que analisem os pontos fortes e pontos fracos de cada 
solução proposta pelas equipes, que também devem ser registrados na lousa.

Em seguida, os(as) estudantes deverão analisar as soluções propostas e refletir 
sobre quais oportunidades poderão surgir para esses agricultores e para esses con-
sumidores, a partir da adoção das soluções propostas. Feito isso, o(a) professor(a) 
solicitará às equipes que enumerem todas as ameaças que podem vir a prejudicar a 
efetivação dessas soluções. Todas as possibilidades levantadas serão registradas pelas 
equipes. Ao final da aula, o(a) professor(a) deverá solicitar às equipes que reformulem 
a solução que para ela pareça ser a mais adequada, registrem essa solução e, abaixo 
delas, apresente um quadro síntese dos pontos fracos, pontos fortes, oportunida-
des e ameaças que comporão o planejamento estratégico inicial desta solução para a 
situação-problema.

Ao final deste encontro, o(a) professor(a) questionará os(as) estudantes sobre o 
que eles sabem acerca dos CCC. Depois de uma discussão inicial sobre a temática, o(a) 
professor(a) solicitará que, em equipes, os(as) estudantes pesquisem o conceito, tipo-
logia, características e benefícios dos CCC, para apresentá-los no encontro seguinte.
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Segundo encontro
Este encontro será iniciado pelas apresentações dos tipos, características e benefícios 
dos CCC pelas equipes. Em seguida, serão conduzidas a discussão e a sistematização 
dos resultados das pesquisas, pelo(a) professor(a).

Na segunda parte da aula, o(a) professor(a) solicitará aos(às) estudantes que inves-
tiguem, na comunidade em que estão inseridos, qual conhecimento essas pessoas têm 
sobre produção agroecológica, qual é o interesse desses consumidores na aquisição 
de alimentos agroecológicos e o que essas pessoas sabem sobre os CCC. Cada equipe 
deverá reunir-se para definir o formato que essa pesquisa será feita – entrevista, ques-
tionário etc. –, quais informações serão levantadas e de que forma esse levantamento 
ocorrerá. Nesse momento, os(as) estudantes deverão elaborar as questões a serem per-
guntadas, definir papéis entre os integrantes da equipe e definir como as informações 
serão coletadas – se por telefone, WhatsApp, formulário de papel, formulário do Goo-
gle Docs etc. As questões serão definidas nos grupos, bem como os meios pelos quais 
as informações serão obtidas. Caso necessitem de ajuda, os(as) estudantes podem soli-
citar auxílio ao(à) professor(a). O levantamento das informações será realizado extra-
classe, sendo que, no próximo encontro, as equipes deverão levar as respostas obtidas.

Terceiro encontro
Neste encontro, para sistematizar e organizar as informações levantadas, o(a) 
professor(a) solicitará aos(as) estudantes que construam um mapa conceitual, a partir 
das respostas fornecidas pelos participantes da pesquisa. Inicialmente deve ser pro-
posto que, nos grupos, os(as) estudantes socializem as respostas obtidas e, a partir 
dessas respostas, criem uma lista de palavras-chave, separando as ideias principais das 
secundárias ou classificando o conteúdo que será utilizado para a construção do mapa.

A partir das palavras-chave listadas, os(as) estudantes serão orientados a cons-
truir os mapas conceituais, partindo do preenchimento da primeira caixa do mapa, que 
corresponderá ao seu título. A ideia principal presente nas respostas dos participantes 
deve definir o título. A partir desse título, serão estabelecidas ligações entre este e as 
demais palavras-chave, através de linhas, setas ou ramos, e acrescentando frases ou 
verbos para explicar a relações entre estes. É importante que o(a) professor(a) oriente 
os(as) estudantes a estabelecerem conexões a partir dos conceitos mais importantes, 
hierarquizando-os e considerando o relacionamento entre estes. Nesse momento, o(a) 
professor(a) pode esclarecer a importância dessa atividade para o exercício da capaci-
dade de síntese dos resultados da pesquisa, lembrando à turma que algumas informa-
ções e respostas podem não ser incorporadas ao mapa conceitual. O(a) professor(a) 
deverá distribuir folha de papel A4, caneta, lápis de cor, canetinha ou giz de cera para 
a realização dessa atividade.

Ao final da construção do mapa conceitual, cada grupo deve explicar o seu 
mapa. Neste momento, o mapa conceitual será utilizado como instrumento de 
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avaliação formativa, permitindo ao(à) professor(a) acompanhar o desenvolvimento 
dos(as) estudantes quanto à capacidade de análise e síntese dos resultados do objeto 
da investigação.

Quarto encontro
Este encontro situa-se na fase de conceitualização da abordagem do ensino por inves-
tigação. O(a) professor(a) deve orientar os grupos a responderem às seguintes ques-
tões, a partir dos seus conhecimentos:

• Os circuitos curtos são viáveis para a agricultura familiar de base agroeco-
lógica? Caso positivo, em que condições?;

• Quais são as vantagens da ampliação dos circuitos curtos para os produ-
tores e consumidores?;

• Quais são os principais desafios para que produtores mantenham os siste-
mas produtivos de base agroecológica e ampliem as atividades geradoras 
de renda na propriedade?

As respostas dos grupos devem ser socializadas para a turma e sistematizadas 
pelo(a) professor(a) em uma roda de conversa. Cada grupo escolherá um relator 
para justificar a explicação elaborada e as discussões refletidas pelo o grupo. Os(as) 
estudantes selecionados pelos grupos organizá-lo-ão, tendo como mediador o pro-
fessor, que iniciará apresentando a cada rodada uma questão a ser respondida por 
todos os grupos.

Quinto encontro
As atividades propostas para este encontro consistem na fase de investigação da abor-
dagem do ensino por investigação, quando o(a) professor(a) deve incentivar os(as) 
estudantes a pensarem em processos de coleta de dados e informações para verificar 
as hipóteses geradas e a resolução da questão inicial.

Inicialmente o(a) professor(a) deve orientar as equipes a utilizarem essas mesmas 
questões para realizarem uma pesquisa com os agricultores – familiares e/ou agricul-
tores da comunidade dos(as) estudantes – que comercializam de forma direta e/ou 
indireta seus produtos de base agroecológica. As respostas obtidas deverão ser utili-
zadas na produção de um quadro, que facilitará a organização das informações da pes-
quisa. Dessa forma, cada grupo deverá realizar essa coleta de informações extraclasse, 
elaborando o seu quadro com base nas respostas dos participantes às questões de 1 a 3 
e apresentá-lo à turma no encontro seguinte. O(a) professor(a) também deve orientar 
os(as) estudantes a estabelecerem categorias para as respostas obtidas (respostas qua-
litativas) e a tratar essas respostas, definindo como será feita a sua apresentação – se 
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na forma de gráficos de barras, histograma, gráfico de pizza, de linhas, de dispersão, 
iconográficos, representação espacial etc.

Após solicitar a pesquisa com as orientações para o tratamento dos dados 
coletados, o(a) professor(a) deve esclarecer à turma que, ao final das apresenta-
ções, os(as) estudantes deverão buscar em suas anotações as respostas elaboradas 
em equipes para as questões e compará-las às respostas fornecidas pelos agricul-
tores participantes da pesquisa, analisando os principais aspectos convergentes  
e divergentes.

Sexto encontro
Este encontro será iniciado pelas apresentações dos resultados da pesquisa realizada 
com produtores e consumidores, através das exibições dos quadros e dos gráficos pelos 
grupos, quando serão concedidos dez minutos para cada grupo fazer a sua explanação.

Em seguida, serão conduzidas a discussão e a sistematização dos resultados das 
pesquisas, quando o(a) professor(a) deve propor aos(às) estudantes que discutam nos 
grupos sobre o que os gráficos revelam acerca da pesquisa. Durante todo o processo 
de sistematização, os(as) estudantes devem fazer os seus registros individuais acerca 
dos novos conhecimentos adquiridos.

Para o próximo encontro, o(a) professor(a) deve orientar os(as) estudantes a pes-
quisar artigos e/ou reportagens que abordem como ocorrem as redes agroecológicas 
de alimentos alternativos e como funcionam as novas relações agricultor-consumidor, 
utilizando-se de pesquisa desenvolvida em bibliotecas presenciais e/ou em ambientes 
virtuais. Os(as) estudantes devem ler o material selecionado e levá-lo para sala de aula, 
no encontro seguinte.

Sétimo encontro
Este encontro será iniciado pela leitura do material selecionado pelos(as) estu-
dantes nos grupos. Depois disso, o(a) professor(a) irá propor que os(as) estudantes 
elaborem um texto no qual sintetizem essas informações, esclarecendo quais são 
os elementos necessários à consolidação dos meios mais justos de comercialização 
da produção de base agroecológica. Ao final da aula, esses textos serão entregues 
ao(à) professor(a).

Em seguida, os(as) estudantes deverão selecionar as palavras-chave mais impor-
tantes do texto, para organizá-las em um painel, que servirá de base à elaboração de 
uma teia cognitiva. Nesse momento, o(a) professor(a) deve solicitar aos(às) estudan-
tes que pesquisem na web modelos de teias cognitivas ou teias semânticas. Por fim, 
os(as) alunos(as) deverão criar uma teia cognitiva para selecionar e ligar as informa-
ções levantadas, que se mostrarem mais relevantes à solução da situação-problema 
que norteia esta sequência didática.
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Figura 1 – Modelo de Teia Cognitiva

Fonte: adaptada do artigo “Surgimento do CONFEF e CREF’s” ([20--]).5

 
Os critérios para avaliação da teia cognitiva são sugeridos no Quadro 2:

Quadro 2 – Critérios de avaliação da teia cognitiva

HABILIDADES CATEGORIAS PONTUAÇÃO

Leitura
Interpretação
Análise
Síntese
Organização do 
pensamento

Conceitos gerais (hierarquia). 3,0

Conceitos específicos – proposições (ligações entre os 
conceitos).

3,0

Ramificações – explicar a relação entre os conceitos 
utilizando frases ou verbos.

1,0

Conexões entre os conceitos. 3,0

Total  10,0

Fonte: elaborado pelas autoras.

Após todas as equipes construírem as suas teias cognitivas, deve ser solicitado aos 
grupos que socializem suas teias. Ao final de cada apresentação, caso os(as) estudan-
tes desejem fazer comentários ou sanar dúvidas, o(a) professor(a) deve aproveitar esse 
momento para conduzir essa discussão.

5 Ver em: https://sites.google.com/site/historiaeducacaofisica/historia-e-atividade-fisica-no-brasil/surgimento- 
do-confef-e-cref-s?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1.



eConomiA solidáriA de bAse AgroeCológiCA 373

Daqui em diante será iniciada a fase de conclusão da abordagem do ensino por 
investigação, a partir das informações e dos dados obtidos nas etapas anteriores. O(a) 
professor(a) exibirá uma proposta de atividade que consistirá na elaboração de um pro-
duto por equipe, com foco na apresentação de uma solução para ajudar agricultores 
agroecológicos que têm um baixo volume de produção a se relacionarem diretamente 
os consumidores, permitindo que a negociação seja direta e que os preços praticados 
sejam mais justos para ambas as partes. Destarte, os produtos a serem definidos pelas 
equipes poderão ser um vídeo, um artigo, uma apresentação em slides, uma maquete, 
uma história em quadrinhos etc. O(a) professor(a) deve orientar os(as) estudantes em 
relação à observância das normas que garantem os direitos autorais e as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto ao uso de músicas, ima-
gens, fontes de pesquisa etc. O(a) professor(a) deve acompanhar o planejamento e ela-
boração do produto, circulando pelos grupos e fazendo as intervenções necessárias. 
Ao final da aula, estudantes e professor(a) devem acordar a data de apresentação dos 
produtos, que deverá coincidir com o oitavo encontro.

O(a) professor(a) deve explicar aos(às) estudantes os critérios de avaliação desta 
atividade, que visam a análise das aprendizagens construídas, o engajamento dos(as) 
estudantes na resolução do problema, bem como se o produto responde ao problema 
proposto. Assim, as sugestões dos critérios de avaliação são apresentadas no Quadro 3:

Quadro 3 – Critérios de avaliação dos produtos apresentados pelas equipes

INDICADORES PONTUAÇÃO

Qualidade da pesquisa 3,0

O produto responde ao problema proposto 3,0

Qualidade da apresentação do produto 2,0

Criatividade 2,0

Nota (0 – 10) 10,0

Fonte: elaborado pelas autoras.

Oitavo encontro
Neste encontro, o(a) professor(a) deve apresentar, para cada grupo, um vídeo com 
o propósito de ampliar a compreensão da temática. O(a) professor(a) poderá uti-
lizar notebooks ou computadores para a reprodução dos vídeos, no espaço do labora-
tório de informática ou biblioteca. Antes de cada grupo assistir o vídeo proposto, o(a) 
professor(a) apresentará aos(às) estudantes a questão que deverá ser respondida após 
a exibição do vídeo: em que o vídeo contribui como ferramenta de apoio à elaboração 
do produto por sua equipe? 

Depois de assistirem aos vídeos, os(as) estudantes deverão socializar, em uma roda 
de conversa, os principais aspectos da Economia Solidária destacados nos vídeos.
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Vídeos sugeridos:
1. “Canais alternativos de comercialização” – O Centro de Agroecologia, 

Energias Renováveis e Desenvolvimento Sustentável (Caerdes) apresenta 
nesse vídeo os canais alternativos de comercialização na Agroecologia 
e na agricultura, objetiva contribuir para a capacitação de agricultores 
familiares, jovens rurais e mulheres do campo nesta área.6 

2. “O circuito”, estratégia de circulação de produtos agroecológicos criado 
pela Rede Ecovida de Agroecologia, conecta consumidores e agricultores 
dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. São 
centenas de famílias agricultoras que fornecem alimentos saudáveis e for-
talecem o comércio justo na região.7

3. “Ecoideias” – Comunidade Sustenta a Agricultura (CSA)  baseia-se em 
alguns princípios que proporcionam a ajuda mútua entre produtor e 
consumidor.8 

4. “Redes autossustentáveis: alimentos agroecológicos no litoral norte do 
RS”: o vídeo apresenta famílias de agricultores agroecológicos do litoral 
sul do Rio Grande do Sul que estruturaram CCC que conectam agriculto-
res, comerciantes e consumidores.9 

5. “Comércio Justo e Solidário | Ep. 09: Rede Ecovida e Rede Xique Xique”, 
o vídeo “mostra duas redes que atuam de acordo com os princípios do 
Comércio Justo: a Rede Ecovida, no Rio Grande do Sul, e a Rede Xique 
Xique, no Rio Grande do Norte. As parcerias entre diversas associações 
e a promoção do contato direto entre quem produz e quem consome 
mostra que é possível garantir a qualidade da produção, respeitar o meio 
ambiente e ter condições justas de trabalho”.10 

Após cada grupo assistir o vídeo proposto, os(as) estudantes retornarão para sala 
de aula com o intuito de discutir sobre os novos conhecimentos estruturados e em que 
estes contribuem para a elaboração do produto.

Para concluir este encontro, os grupos serão convidados a retomar a elaboração 
do produto. O(a) professor(a) deve estimular os grupos a elaborarem um produto ino-
vador, respondendo ao problema proposto e colocando em prática os conhecimentos 
construídos ao longo do processo investigativo. Os produtos devem ser apresentados 
no próximo encontro.

6 Ver: “CAERDES – Aula 02 – Canais alternativos de comercialização” (2016).

7 Ver: “Curta Agroecologia | O Circuito” (2015).

8 Ver: “Ecoideias – CSA Comunidade Sustenta a Agricultura” (2015).

9 Ver: “Curta Agroecologia | Redes autossustentáveis alimentos agroecológicos no litoral norte do RS” (2015). 

10 Ver: “Comércio Justo e Solidário | Ep. 09: Rede Ecovida e Rede Xique Xiqu” (2015).
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Nono encontro
Neste encontro é iniciada a fase de discussão da abordagem metodológica do ensino 
por investigação, que consistirá na apresentação dos produtos pelas equipes, a fim de 
que os(as) estudantes compartilhem as principais descobertas com os demais colegas, 
relacionando o problema investigado aos conhecimentos estudados. As apresenta-
ções serão avaliadas pelo(a) professor(a) de acordo com os critérios apresentado no 
Quadro 3. As sugestões de melhorias a serem feitas pelo(a) professor(a) e pelos inte-
grantes das demais equipes devem ser registradas pelos(as) estudantes, a fim de que o 
material possa ser aprimorado e reapresentado em forma de seminário.

Concluídas as apresentações, o(a) professor(a) orientará os grupos para a ativi-
dade a ser desenvolvida no próximo encontro. O(a) professor(a) solicitará aos grupos 
a elaboração de um relatório que servirá de instrumento à comunicação sobre o que 
aprenderam na elaboração do produto. Para tanto, será entregue um esboço dos tópi-
cos que devem estar contidos no relatório – introdução, objetivo, material e métodos, 
resultado, conclusão e referências bibliográficas –, de acordo com o Quadro 4.

Quadro 4 – Estrutura do Relatório

1. Introdução: abordar o tema geral e o problema, relacionando-os ao produto;
2. Objetivo: apresentar o propósito do produto – o que o produto pretende solucionar;
3. Material e métodos: apresentar os instrumentos, equipamentos e procedimentos utilizados na 

elaboração do produto, gráficos e/ou tabelas das pesquisas realizadas com consumidores e agricultores;
4. Resultado: descrever os resultados obtidos nas pesquisas realizadas com os consumidores e agricultores 

e os demais resultados obtidos na elaboração do produto, esclarecendo se este atendeu à finalidade de 
solucionar a questão proposta, e se as hipóteses estabelecidas foram confirmadas ou refutadas;

5. Conclusão: apresentar a(s) solução(ões) para o problema proposto;
6. Referências bibliográficas: apresentar a lista de referências utilizadas ao longo do processo investigativo 

e na elaboração do produto, como livros, sites, revistas, vídeos etc.

Fonte: elaborado pelas autoras.

A partir desses parâmetros, os grupos deverão definir as atribuições de cada parti-
cipante e providenciar o material para elaborar o relatório no encontro seguinte.

Décimo encontro
Neste encontro, espera-se que os(as) estudantes retornem aos grupos para elaborar 
um relatório – contendo introdução; objetivo; material e métodos; resultado; con-
clusão; referências bibliográficas –, além de incluir como anexo o questionário da pes-
quisa de campo, os gráficos apresentando os resultados da pesquisa e fotografias. O(a) 
professor(a) dará o tempo de duas aulas para a elaboração do relatório e circulará nos 
grupos esclarecendo possíveis dúvidas e orientando quanto à citação das fontes e ela-
boração das referências, conforme as normas da ABNT.
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O próximo encontro reunirá os resultados obtidos pelos(as) estudantes em todo 
o processo investigativo por meio da entrega e apresentação dos relatórios, através 
de um seminário. Dessa forma, ao final do décimo encontro, o(a) professor(a) deve 
orientar os(as) estudantes quanto à preparação e realização do seminário. A seguir são 
descritos os critérios básicos que o(a) professor(a) poderá adotar para orientar os(as) 
estudantes na preparação e realização do seminário:

1.  Preparação e desenvolvimento para apresentação:
• Fazer um roteiro de apresentação do produto;
• Definição do dia e horário;
• Utilizar materiais expositivos para ilustrar o produto (caso seja necessário);
• Treinar para a exposição oral.

2.  Preparação para a realização:
• Divulgação do seminário para as turmas participantes através de cartazes 

e redes sociais da escola: Instagram, Facebook, blog, entre outros;
• Organização do ambiente, lista de presença, testagem dos recursos tecno-

lógicos e do material a ser apresentado.

Décimo primeiro encontro
Este encontro será iniciado com as apresentações dos seminários pelas equipes. Ao 
final de cada apresentação, as equipes deverão entregar os relatórios ao(à) professor(a) 
e será conduzido um debate, quando os colegas poderão fazer questionamentos acerca 
das questões mais relevantes sobre o produto apresentado. 

No Quadro 5, apresentado a seguir, são recomendados critérios de avaliação para 
que os grupos avaliem o seu próprio desempenho, assim como a participação dos seus 
integrantes. No Quadro 6 é apresentado a proposta de ficha de avaliação dos grupos 
pelo professor(a) e no Quadro 7 é proposto que cada estudante avalie qualitativamente 
a experiência de realização do seminário, assim como a sua participação e contribui-
ção para o êxito desse evento.

Quadro 5 – Ficha de autoavaliação do grupo e para avaliação individual dos integrantes

GRUPO/COMPONENTE:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SIM NÃO PARCIAL

1. Obtenção das informações através de leitura, pesquisas, visualização de 
vídeos etc.

2. Organização do material e recursos didáticos para realização do 
seminário.

3.  Preparação para apresentação e debate.
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GRUPO/COMPONENTE:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SIM NÃO PARCIAL

4. Interesse, envolvimento, responsabilidade e compromisso com a atividade.

5. Cooperação, relacionamento e harmonia do grupo.

Nota (0 – 10)

Fonte: elaborado pelas autoras.

Quadro 6 – Ficha de avaliação dos grupos pelo(a) professor(a)

GRUPO:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SIM NÃO PARCIAL

1. O produto e a argumentação foram adequados ao contexto da temática?

2. O grupo demonstrou ter se preparado adequadamente?

3. Os tópicos da apresentação foram bem organizados?

4. A apresentação oral foi clara e objetiva?

5. O grupo fez bom uso dos recursos disponíveis?

6. O grupo fez bom uso do tempo disponível?

7. Na seção de perguntas e respostas (após a apresentação), o grupo 
apresentou seus argumentos de forma clara e objetiva?

Nota (0 – 10)

Fonte: elaborado pelas autoras.

Quadro 7 – Avaliação individual do seminário e da participação do(a) estudante

ESTUDANTE: 

a) Quais foram os aspectos marcantes da realização do seminário?

RESPOSTA:

b) Como foi sua participação na apresentação do trabalho, considerando sua comunicação, domínio 
do conteúdo, estudo do assunto antes da apresentação, relacionamento com os colegas do grupo e 
participação na elaboração do produto?

RESPOSTA:

c) Como você avalia as atividades realizadas desde a proposta inicial do seminário até sua realização?

RESPOSTA:

d) Considere a sua participação, o envolvimento dos colegas, o andamento das aulas, o comprometimento 
da turma, o seu resultado individual na avaliação sobre o conteúdo realizado na disciplina e responda: você 
aprendeu de forma significativa por meio da participação e envolvimento no seminário? A realização do 
seminário foi útil para a construção das aprendizagens?

RESPOSTA:

Nota (0 – 10)

Fonte: adaptado de Persich e Oliveira (2015).
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Avaliação da aprendizagem

A avaliação da aprendizagem acontecerá através das atividades propostas nas fases de 
conceitualização, investigação e conclusão, para responder ao problema e confirmar 
ou refutar as hipóteses inicialmente geradas pelos(as) estudantes. As anotações do(a) 
professor(a) acerca das percepções dos(as) estudantes na fase de levantamento dos 
conhecimentos prévios e as observações registradas durante todo o percurso forma-
tivo serão utilizados como elementos de avaliação da aprendizagem à luz dos objetivos 
de aprendizagem. Assim, a avaliação fará parte de todo o processo de investigação, 
quando o(a) professor(a) observará as atitudes e comportamentos dos(as) estudantes, 
o seu comprometimento na realização das atividades, as produções dos grupos etc.

Em relação à fase de orientação, o ponto de partida para verificar as experiências 
dos(as) estudantes será o levantamento dos conhecimentos prévios para a resolução de 
um problema. Na fase de conceitualização, o desempenho dos(as) estudantes na defini-
ção dos pontos fortes e fracos, e das ameaças e as oportunidades a partir das soluções 
propostas; e a elaboração dos mapas conceituais a partir da entrevista com consumi-
dores de produtos de base agroecológica servirão como instrumento de avaliação da 
aprendizagem. Na fase de investigação, a pesquisa com os agricultores, que consis-
tirá no levantamento de informações concernentes à comercialização da produção de 
base agroecológica na agricultura familiar e a construção das teias cognitivas, permiti-
rão a avaliação do desenvolvimento de habilidades cognitivas de análise, interpretação, 
tratamento das informações e síntese. Na fase de conclusão, a apresentação de forma 
clara e sintética do produto elaborado para solucionar o problema será avaliado pelo(a) 
professor(a). Por fim, o seminário previsto como instrumentos de avaliação da fase de 
discussão dos resultados da pesquisa: através da autoavaliação do grupo e para avaliação 
individual dos integrantes (Quadro 5), avaliação dos grupos pelo(a) professor(a) (Quadro 
6) e da avaliação individual do seminário e da participação do(a) estudante (Quadro 7).

Neste capítulo, ao longo das etapas propostas para a implementação da sequência 
didática, apresentamos sugestões de critérios de avaliação da aprendizagem a serem 
considerados para adoção pelo(a) professor(a) – nos Quadros 2 e 3 são apresentados 
critérios de avaliação para diferentes atividades; e nos Quadros 5, 6 e 7 são feitos ques-
tionamentos que auxiliarão no processo de avaliação da aprendizagem dos(as) estu-
dantes. No entanto, deixamos para decisão do(a) professor(a) o estabelecimento dos 
pesos que serão atribuídos a cada atividade avaliativa para a composição das notas, 
bem como a possibilidade de avaliação quantitativa de outras atividades, além daque-
las cujos critérios de avaliação e suas respectivas pontuações foram sugeridos.

Considerações finais

Nos últimos anos têm surgido algumas iniciativas no sentido de contribuir para que a 
educação profissional em cursos técnicos ligados às ciências agrárias ampliem o ensino 
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para além dos sistemas de produção agropecuária convencionais, e passem a abarcar 
em seus currículos linhas pedagógicas que considerem princípios e técnicas adequadas 
aos sistemas orgânicos de produção de base agroecológica.

Nesse sentido, tornou-se necessário incluir o ensino de pressupostos da Econo-
mia Solidária nos cursos técnicos, importantes à atuação profissional desses egres-
sos, no sentido de formá-los também para auxiliar os agricultores a alcançarem maior 
regularidade na oferta dos seus produtos e contribuir para o desenho de estratégias de 
desenvolvimento rural sustentável. Além disso, o ensino de Economia Solidária pro-
move a formação de consumidores mais conscientes e informados sobre os aspectos 
qualitativos dos produtos orgânicos e de base agroecológica, muitos dos quais se enga-
jam em cooperativas de consumo e comércio mais justos.

Essa mudança de concepção tem surgido em um cenário de aumento da preocupa-
ção dos consumidores em relação à contaminação dos alimentos por agrotóxicos e da 
alarmante situação do uso desses produtos no país, o que tem promovido e crescido o 
interesse pelo consumo de alimentos livres desses produtos. De forma similar, é cada 
vez maior o interesse da sociedade como um todo em conhecer a origem dos alimentos 
e participar de um comércio mais justo, pautado no desenvolvimento local ou endó-
geno e no comércio com responsabilidade socioambiental.

Para contribuir com essa tendência de educação transformadora, neste capítulo 
apresentamos uma proposta de ensino sobre Economia Solidária de base Agroecoló-
gica elaborada para ser aplicada em cursos técnicos profissionalizantes das áreas de 
Agroecologia, Meio Ambiente, Agropecuária, Alimentos, Agroindústria e afins, com 
a finalidade de estimular os(as) estudantes a solucionar um problema envolvendo a 
dependência de uma comunidade agroecológica em relação aos agentes de circulação 
e as redes convencionais de comercialização.

As fases previstas nesta proposta de ensino estão organizadas de modo a encami-
nhar situações de ensino e aprendizagem investigativas, que promovam a participação 
ativa e autônoma dos(as) estudantes na busca de solução para o problema proposto, 
de maneira que nesse percurso conheçam as redes alternativas de comercialização de 
produtos agroecológicos, como modelos de resistência e enfrentamento ao controle 
externo exercido pelas redes convencionais.

Referências
AGROECOLOGIA fundamentos e aplicação prática. Juazeiro: Caerdes, 2016. 1 vídeo 
(11 min). Publicado pelo canal CAERDES. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=Bj4YMSAUlNc. Acesso em: 20 maio 2020.

BRASIL. Decreto nº 7.794, 20 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 149, n. 162, p. 4-5, 21 ago. 
2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.
htm. Acesso em: 21 abr. 2020.



Estratégias participativas E colaborativas para o Ensino E a aprEndizagEm Em mEio ambiEntE380

BRASIL. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da 
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 143, n. 141, p. 1, 25 jul. 2006. Disponível em: https://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm. Acesso em: 5 jan. 2020.

BRASIL. Resolução nº 6, de 26 de março de 2015. Aprova o Plano Nacional de Economia Solidária 
2015-2019 com o objetivo de promover o direito de produzir e viver de forma associativa e 
sustentável, considerando as deliberações da 3ª Conferência Nacional de Economia Solidária. 
Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 144, p. 83, 18 jun. 2015. Disponível em: http://www.
lex.com.br/legis_26906035_RESOLUCAO_N_6_DE_26_DE_MARCO_DE_2015.asp. Acesso 
em: 28 dez. 2019.

CAERDES – Aula 02 – Canais alternativos de comercialização. [S. l.: s. n.], 2016. 1 vídeo 
(11 min). Publicado pelo canal CAERDS. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=Bj4YMSAUlNc. Acesso em: 25 jul. 2020.

CARVALHO, A. M. P. Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação. 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Porto Alegre, v. 19, n. 3, p. 765-794, 2018. 
Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4852. Acesso em:  
10 jan. 2020.

CLEMENT, L.; CUSTÓDIO, J. F.; ALVES FILHO, J. P. Potencialidades do ensino por investigação 
para promoção da motivação autônoma na educação científica. Alexandria: revista de educação 
em ciência e tecnologia, Florianópolis, v. 8, n. 1, p. 101-129, 2015. Disponível em: https://
periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2015v8n1p101/29302. Acesso em: 
25 jul. 2020.

COMÉRCIO Justo e Solidário | Ep. 09: Rede Ecovida e Rede Xique Xique. [Rio de Janeiro]: 
Canal Futura, 2015. 1 vídeo (28 min). Publicado pelo canal Futura. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=qNXK4HnRAec. Acesso em: 18 maio 2020.

CSA Brasil – Comunidade que sustenta a agricultura. [S. l.: s. n.], 2016. 1 vídeo (8 
min). Publicado pelo canal CSA Brasil. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=dnj9VgdYQeY&feature=emb_logo. Acesso em: 12 nov. 2019.

CURTA Agroecologia | O Circuito. [S. l.: s. n.], 2015. 1 vídeo (15 min). Publicado pelo 
canal Articulação Nacional de Agroecologia. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=6JU_F2A1hvI. Acesso em: 23 jan. 2020.

CURTA Agroecologia | Redes autossustentáveis alimentos agroecológicos no litoral norte do 
RS. [S. l.: s. n.], 2015. 1 vídeo (10 min). Publicado pelo canal Articulação Nacional de Agroecologia. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JoQG6O3m5xI. Acesso em: 15 maio 2020.

ECOIDEIAS – CSA Comunidade Sustenta a Agricultura. [S. l.: s. n.], 2015. 1 vídeo (23 
min). Publicado pelo canal TV Unesp. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=eUUX2riM26Y. Acesso em: 10 maio 2020.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 12. ed. São Paulo: Paz 
e Terra, 1999.



eConomiA solidáriA de bAse AgroeCológiCA 381

FREITAS, A. F.; FREITAS, A. F.; DIAS, M. M. Mudanças conceituais do desenvolvimento rural e 
suas influências nas políticas públicas. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 46, n. 6,  
p. 1575-1597, 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0034-76122012000600008&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 7 abr. 2020.

GAIGER, L. I. Antecedentes e expressões atuais da economia solidária. Revista Crítica de Ciências 
Sociais, Coimbra, n. 84, p. 81-99, 2009. Disponível em: https://journals.openedition.org/rccs/401. 
Acesso em: 10 dez. 2019.

GARCIA, B. D.; GONÇALVEZ, L. F. S.; SILVA, P. P. S. et al. Circuitos Curtos Agroalimentares: 
Consolidação da Rede Raízes na Terra do Médio Paraíba. In: CONGRESSO DE 
ADMINISTRAÇÃO SOCIEDADE E INOVAÇÃO, 2017, Petrópolis. Anais [...]. Petrópolis: [s. n.], 
2017. p. 1-2. Disponível em: https://even3.blob.core.windows.net/anais/64408.pdf. Acesso em:  
23 mar. 2020.

GERALDI, A. M.; SCARPA, D. L. Relações entre o grau de abertura de atividades investigativas 
e a qualidade dos argumentos construídos por estudantes do ensino fundamental. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 11., 2017, 
Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. p. 1-11. 

MANCE, E. Redes de economia solidária. In: BAHIA. Fundação Luís Eduardo Magalhães. 
Fundação Luís Eduardo Magalhães. Economia Solidária. 20. ed. Salvador: Fundação Luís Eduardo 
Magalhães, 2003. p. 1-132. Disponível em: http://edital.flem.org.br/paginas/cadernosflem/pdfs/
CadernosFLEM5-VersaoCompleta.pdf. Acesso em: 2 jan. 2020.

MARINO, C. A.; ANTUNES, T. P.; MENDES, M. T. A Avaliação Formativa e sua Função 
Reguladora: um estudo. Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, Londrina, v. 19, n. 1, p. 
82-88, 2018. Disponível em: https://revista.pgsskroton.com/index.php/ensino/article/view/5159. 
Acesso em: 30 maio 2020.

NORDER, L. A.; LAMINE, C.; BELLON, S. et al. Agroecology: polysemy, pluralism and 
controversies. Ambiente e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 3, p. 1-20, 2016. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/asoc/v19n3/pt_1809-4422-asoc-19-03-00001.pdf. Acesso em: 4 set. 2019.

PEDASTE, M.; MÄEOTS, M.; SIIMAN, L. A. et al. Phases of inquiry-based learning: definitions 
and the inquiry cycle. Educational Research Review, Amsterdam, v. 14, p. 47-61, 2015. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X15000068?via%3Dihub#!. Acesso 
em: 2 jan. 2020.

PEREIRA, E. K. G.; OLIVEIRA, M. A.; GONÇALVES, A. F. G. Economia Solidária e a sua 
Contribuição para o Semiárido Nordestino. Revista direito ambiental e sociedade, Caixias do Sul, v. 5, 
n. 2, p. 173-201, 2015. Disponível em: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/
article/view/3883. Acesso em: 23 jan. 2020.

PERSICH, G. D. O.; OLIVEIRA, L. M. V. Seminário no ensino médio: possibilidades 
de construção de conhecimentos através da pesquisa. Possibilidades de construção de 
conhecimentos através da pesquisa. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 12., 2015, 
Curitiba. Anais [...]. Curitiba: Educere, 2015. p. 29607-29621. Disponível em: https://educere.bruc.
com.br/arquivo/pdf2015/21665_9976.pdf. Acesso em: 17 maio 2020.



Estratégias participativas E colaborativas para o Ensino E a aprEndizagEm Em mEio ambiEntE382

SAVOLDI, A. A agroindústria de pequeno porte como forma de reprodução social e econômica da 
agricultura familiar do Sudoeste do Paraná. 2010. Dissertação (Mestrado em Gestão do Território) 
– Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponto 
Grossa, 2010. 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.



383

FLEURIANE DANTAS LIRA 
GABRIEL VASCONCELLOS 
MATEUS LIMA BERNARDO 
MICHELLE GARCIA DA SILVA 
ROBERTA SMANIA-MARQUES

Conectando concepções populares e 
científicas acerca de temas zoológicos:  
“Será que é verdade?”

Contextualização

A prática da classificação dos animais em “úteis” e “nocivos” teve início a partir 
do momento em que a civilização humana introduziu a domesticação animal em 
seus hábitos. (BECK; KATCHER, 1996) Essa distinção manteve-se de forma cul-
tural sendo passada por gerações e é visivelmente acentuada ainda hoje através 
de elementos escolares formais e não formais, tais como livros didáticos, textos 
de divulgação científica, notícias, filmes, animações, entre outros. Essas convic-
ções pré-estabelecidas corroboram a fácil aceitação das crenças1 em relação ao  
estudo zoológico.

As peculiaridades de cada comunidade podem conduzir a diferentes juízos de 
valor, em relação aos répteis, entre as diferentes regiões do Brasil. (ALVES et al., 2009) 

1 A crença é um estado psicológico que contém significado, ou seja, são as nossas representações do mundo. 
(MOSER; MULDER; TROUT, 2004)
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Em razão disso, a população brasileira é marcada por uma percepção dos répteis que 
pode variar de uma relação positiva ao repúdio extremo. (ALVES et al., 2009; ALVES 
et al., 2010) Por exemplo, há algumas espécies que são consideradas benévolas por 
serem utilizadas na medicina popular para o tratamento de enfermidades (SANTOS et 
al., 2016), contudo outras espécies são declaradas como um indício de que algo maligno 
está para acontecer. (SAIKI, 2008)

Uma recente revisão sobre esse tema (LIRA et al., 2018) revelou que, de uma 
forma geral, com exceção do grupo das aves modernas, os répteis compõem um 
grupo que suscita sentimentos negativos de medo e repulsa dos seres humanos, o 
que pode ser um aspecto que dificulta a aproximação afetiva antrópica e a criação 
e a manutenção de medidas conservacionistas para os répteis. A reflexão sobre a 
necessidade dessas medidas pode ter como cenário o ambiente educacional, seja 
ele formal ou não formal. Desse modo, promover ambientes educacionais onde o 
conhecimento científico e o conhecimento popular sobre os répteis tenham espaço 
para dialogar pode ter o potencial de mitigar as dificuldades de compreensão sobre 
esse grupo e sobre a necessidade de sua conservação, dificuldades estas impressas 
por algumas das crenças relacionadas a ele. Para isso, portanto, é necessário tomar 
conhecimento sobre as concepções científicas e as concepções populares sobre os 
répteis, e desenhar ambientes de ensino e aprendizagem que promovam um encon-
tro frutífero entre essas concepções.

Com base nesse contexto, apresentamos neste capítulo uma proposta de interven-
ção educacional sobre os répteis, que busca promover ambiente favorável para a refle-
xão dos diferentes tipos de conhecimentos que envolvem este grupo, no sentido de 
viabilizar uma ampliação do conhecimento dos estudantes sobre ele e sobre sua con-
servação. Antes da apresentação da intervenção educacional propriamente dita, tra-
taremos no próximo item das concepções populares e das científicas sobre os répteis, 
que orientaram o processo de design da “sequência didática”. (ZABALA, 1998)

Conhecimento popular e científico acerca da classe reptilia
Para alcançarmos o objetivo de conhecer as concepções populares acerca da classe 
reptilia fizemos uma pesquisa bibliográfica que está relatada em Lira e demais autores 
(2018). O foco dessa pesquisa foi analisar artigos científicos que investigassem sobre 
os mitos, as lendas e as crenças populares acerca da classe reptilia. Depois de identi-
ficados esses conhecimentos populares, buscamos identificar conhecimentos cientí-
ficos sobre a classe reptilia que servissem como outra possibilidade de interpretação 
do mesmo fenômeno evidenciado pelo mito, lenda ou crença popular. A identifi-
cação do conhecimento científico foi necessária também para respaldar as reflexões 
sobre as práticas antrópicas relativas a este grupo e possibilidades de conservação 
da fauna local.
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Nesse sentido, foram selecionados relatos de mitos e crenças sobre os clados que 
compõem o grupo dos répteis: crocodylia, neornithes, squamata e testudines. Estes 
relatos foram classificados em quatro categorias, organizadas de acordo com o uso 
do animal ou a origem do mito e/ou da crença: religiosa, zooterápica, consumo e bio-
lógica. (LIRA et al., 2018) Apesar dessa divisão, observamos uma forte influência do 
elemento fé no conhecimento popular relacionado às outras categorias que não a reli-
gião, o que pode ser explicado pelo fato de grande parte da população do Brasil ser 
cristã – 84,6% de católicos e evangélicos. (IBGE, 2012) No mais, é importante destacar 
que apenas dos dados da categoria “biológica” foram entendidos como ferramenta 
para auxiliar no design da sequência didática (SD) sobre répteis, por esta razão, descre-
veremos os resultados desta categoria.

A categoria “biológica”, que correspondeu a 55,9% dos nossos dados, reuniu infor-
mações relacionadas ao comportamento, à morfofisiologia e/ou à anatomia dos ani-
mais citados anteriormente. O Quadro 1 reúne algumas das crenças mais comumente 
relatadas para os grupos dos crocodilya, neornithes, squamatas e testudines.

Quadro 1 – Resultados das crenças sobre os grupos dos squamata, testudines, neornithes e crocodilya

CARACTERÍSTICA: COMPORTAMENTO

Crocodylia

O jacaré fica mais violento no período de cuidado parental;
Os jacarés passam o dia dormindo na margem do rio ou enterrados na lama, e são vistos mais 
à noite;
No verão, os jacarés se enterram e ficam cobertos por folhas;
Jacarés ficam perto do ninho, protegendo-o;
Tanto a fêmea quanto o macho de jacaré fazem “barulho”, seja para se comunicar, para brigar 
ou para chamar o filhote;
Podemos encontrar os jacarés na praia, levados pelas enchentes, porém, eles não podem ficar 
na parte muito salgada, senão ficam cegos.
(LEITE, 2010)
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CARACTERÍSTICA: COMPORTAMENTO

Neornithes

Se o joão-de-barro (Furnarius rufus) desconfiar que esteja sendo traído por sua fêmea ele a 
prende dentro do ninho, fechando a entrada; 
O martim-pescador (Chlorocerylesp., Alcedinidae) defeca na água para atrair os peixes e então 
capturá-los; 
O beija flor (Trochilidae) só come suco das flores; 
As pessoas têm a possibilidade de conversar com o papagaio (Amazona aestiva) normalmente;
O quero-quero (Vanellus chilensis) é igual um cão de guarda, quando ele começa a cantar já se 
sabe que alguém está se aproximando;
A reprodução e/ou a postura da asa-branca (Dendrocygna autumnalis), concriz (Icterus 
jamacaii), galo-de campina (Paroaria dominicana), rolinha (Columbina passarina) e caburé 
(Glaucidium brasilianum) indicamincidência de chuvas na região;
Os aspectos do voo e os saltos de algumas aves como o beija-flor (Trochilidae), nego-tiziu 
(Volatinia jacarina), salta-caminho (Coryphospingus pileatus) e o sanhaçu (Tangara sayca) 
sugerem a chagada do período chuvoso;
A instalação do ninho da curica (Pyrilia caica), papagaio (Amazona aestiva), lavandeira 
(Fluvicolanengeta) e rolinha (Columbina passerina) dão o prenúncio de chuvas para as 
comunidades rurais na Paraíba;
O surgimento na região da lavandeira (Fluvicola nengeta), marreca (Anas querquedula), 
mergulhão (Podicipedidae), pato-d’água (Cairina moschata) e ribaçã (Zenaida auriculata) são 
um sinal de chuvas na localidade para os moradores de comunidades rurais do município de 
Soledade-PB.
(ARAUJO; LUCENA; MOURÃO, 2005; COSTA-NETO, 2000; CADIMA; JÚNIOR, 2004; 
FERREIRA, 2014)

Squamata

As cobras hipnotizam;
Serpentes verdes são mansas e só atacam quando se sentem acuadas;
Serpentes não cuidam dos filhotes;
Serpentes não têm pé, nem mão e andam se ralando no chão;
A pico-de-jaca (Lachesis muta) e a cascavel (Crotalus durissus) andam somente em casal; 
A caninana corre na ponta do rabo e dá chicotadas;
A bico-de-papagaio (Bothrops bilineatus) vai até a casa da vítima e canta como um galo, o que 
faz com a pessoa morra neste momento;
A bico-de-papagaio (Bothrops bilineatus) quando pica alguém sai de lado pra ver o tombo;
Se a cobra for mal morta (apenas machucada), irá se vingar;
O veneno da urutu-cruzeiro (Bothrops alternatus) se não mata, aleija;
As cobras comem lagartos;
Tem lagarto que se finge de morto;
Os calangos ficam se olhando e balançando a cabeça;
A briba é o lagarto que anda de noite;
As bribas (Hemidactylus mabouia) rastejam pelas paredes;
A amphisbaenia é uma cobra que rasteja, por isso a chamam de cobra-de-chão. (BARBOSA 
et al., 2007; BERNARDE, 2014; BITTNCOURT, 2004; HOHL, 2013; PASSOS et al., 2015; 
PAZINATO, 2013; SILVA et al., 2005)
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CARACTERÍSTICA: COMPORTAMENTO

Testudines

Alguns dos testudines vivem melhor em casas do que na mata, quando o bicho é bem 
cuidado;
Os animais se programam para nascer no período de chuvas, pois se observa filhotes de 
passarinho, de calango, de jabuti nascendo todos no mesmo tempo;
É errada a proibição da criação de testudines pois existem muitos por aí então não faz falta 
pegar algum para criar;
Os testudines não apresentam nenhum tipo de perigo a sociedade;
As tartarugas conseguem viver felizes com luz artificial;
As tartarugas não precisam de cuidados veterinários como os cães e gatos.
(BARBOSA, 2007; CANTO, 2016; KILAVA, 2013)

CARACTERÍSTICA: MORFOFISIOLOGIA

Crocodylia
Os filhotes de jacarés levam cerca de dois meses para nascer, geralmente no início do inverno, 
no período chuvoso.
(LEITE, 2010)

Neornithes
“A tesourinha (Tyrannus savana) é uma ave com o rabo em forma de tesoura”.
(SAIKI, 2008)

Squamata

Todas as cobras são venenosas e perigosas;
Serpentes bravas são venenosas;
As serpentes soltam o couro que fica preso em pedras ou no telhado;
Urinar na água atrai cobra;
A cobra deixa o veneno na folha para atravessar o rio;
Quem pisa em espinho de cobra pode se envenenar;
A jibóia (Boa constrictor) tem bafo e sucuri (Eunectes murinus) baba;
Quando alguém vai pegar um calango ele deixa o rabo cair, para despistar e fugir;
A reprodução dos anfisbênios é que nem a da galinha, através de ovos;
A pele da anfisbêna é casquenta.
(ALVES et al., 2014; BITTENCOURT, 2004; BAPTISTA; COSTA-NETO; VALVERDE, 2008; 
BERNARDE, 2014; PASSOS et al., 2015)

Testudines

Os testudines tomam sol na margem do lago para fortalecer o casco e o cálcio nos ossos;
As tartarugas normalmente vivem cinco anos;
Caso encontre uma tartaruga com o casco virado para baixo é sinal que ela não está se 
divertindo;
As tartarugas enterram-se para hibernar;
(A TARTARUGA..., 2017; FABRES; BUJES; VERRASTRO, 2009; KILAVA, 2013)

CARACTERÍSTICA: ANATOMIA

Crocodylia Sem dados do grupo para esta classificação.

Neornithes Sem dados do grupo para esta classificação.
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CARACTERÍSTICA: ANATOMIA

Squamata

Todas as cobras estão equipadas com armas (comilho/presas e venenos) para atacar e matar 
qualquer ser humano à vista;
Serpentes verdes não mordem;
Serpentes não têm pé, nem mão, e andam se ralando no chão;
A sucuri (Eunectes murinu) engole boi;
As sucuris podem ter cinquenta metros;
A cobra mama;
Há quem acredite que há uma espécie de cobra-voadora;
Jararaca de rabo branco (Lepidochelys olivácea) morde com a cauda;
A cascavel se alimenta de humanos;
A surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta) tem um ferrão venenoso na ponta da cauda;
A cobra coral tem um ferrão na cauda;
Cada anel do guizo da cascavel (Crotalus durissus) corresponde a um ano de vida dela;
Cobra-de-duas-cabeças da família Amphisbaenidae são chamadas assim por terem uma 
cabeça na frente e outra cabeça atrás.
(ALVES et al., 2014; BARBOSA, 2007; BERNARDE, 2014; BITTENCOURT,, 2004; PAZINATO, 
2013; SILVA et al., 2005)

Testudines

Quando mexemos com os testudines, eles entram no casco;
Os machos dos quelônios têm a barriga afundada para dentro;
As patas dos quelônios têm uma cobertura que parece escama;
Os quelônios têm um casco de osso, quatro patas, cabeça e rabo pequeno;
É possível diferenciar o sexo dos cágados pelo tamanho da cabeça e pelo desenho do casco.
(BARBOSA, 2007; FABRES; BUJES; VERRASTRO, 2009)

Fonte: elaborado pelos autores.

Sobre o grupo dos crocodylia, das seis existentes no Brasil – Paleosuchus palpebro-
sus; Melanosuchus niger; Caiman latirostris, jacaré-do-pantanal – Caiman yacare; Caiman 
crocodilus; Paleosuchus trigonatus –, apenas uma espécie de jacaré (Melanosuchus niger) 
ocorre na Paraíba. Por serem animais de grande porte e de hábito característico, há 
pouco convívio da população com esse animal, o que implica na escassez dos dados 
encontrados. Para esse grupo, a dissertação de Leite (2010) traz muitos relatos de uma 
comunidade do Piauí que tem habitualmente o costume de observar o comportamento 
de uma espécie de jacaré (Caiman crocodilus). A autora cita relatos que descrevem os 
comportamentos de nidificação, vocalização, cuidado parental, alimentação, repro-
dução e habitat. 

Ao contrário dos outros grupos, os relatos encontrados para o grupo neorni-
thes indicam que as ideias sobre as aves silvestres paraibanas se remetem a relações 
comportamentais e climáticas, como, por exemplo, a reprodução e/ou a postura da  
asa-branca (Dendrocygna autumnalis) e do galo-de-campina (Paroaria dominicana), assim 
como a instalação do ninho da curica (Pyrilia caica) e do papagaio (Amazona aestiva) indi-
cam incidência ou dão o prenúncio de chuvas para as comunidades rurais na Paraíba. 
(ARAUJO; LUCENA; MOURÃO, 2005)
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O grupo dos squamata é o que reúne a maior quantidade de crenças, abran-
gendo os subgrupos das anfisbenas, lagartos e serpentes. Em relação às anfisbenas, 
deparamos-nos com crenças sobre a origem de seu nome vernáculo (BITTEN-
COURT, 2004) e a confusão quanto sua classificação. (HOHL, 2013) Por tratar-se 
de um lagarto ápode, as pessoas normalmente as confundem com as serpentes e por 
sua forma não possuir distinção clara entre suas regiões cranial e caudal, esses ani-
mais são vulgarmente intitulados de “cobra-de-duas-cabeças”. (POUGH; JANIS; 
HEISER, 2008)

Os lagartos mais comuns de convívio com a população brasileira possuem um 
pequeno porte; e no Nordeste são popularmente chamados de “calangos”. Por conse-
guirem adaptar-se em moradias antrópicas, é comum que as pessoas observem alguns 
comportamentos desses animais e os expliquem com base no senso comum. Por exem-
plo, há a crença de que esses animais rastejam, por andarem com sua parte ventral 
muito próxima à superfície ou que “deixam o rabo cair” para fugir de algum humano 
que o tente pegar. (PASSOS et al., 2015) É improvável um calango rastejar visto que ele 
não é um lagarto. (POUGH; JANIS; HEISER, 2008)A explicação do desprendimento 
da cauda do lagarto quando em situação de perigo é uma interpretação relativamente 
correta do que é observado, porém não fica esclarecido para a população que este é 
um mecanismo de defesa do animal e que para a cauda tornar a crescer ele necessita 
de um maior consumo de energia. (POUGH; JANIS; HEISER, 2008) Portanto, não é 
vantajoso – e nem divertido – para o animal participar dessas “brincadeiras”.

As serpentes apresentaram uma quantidade de mitos biológicos muito maior 
do que qualquer outro grupo. Acreditamos que esse fato possa estar associado a sua 
representação na Bíblia como uma forma de simbolização do “Diabo”. (OLIVEIRA, 
2013) Uma vez que grande parte da população brasileira é religiosa (IBGE, 2012), 
essas crenças podem contribuir para representação negativa e aversão às serpen-
tes. (ALVES et al., 2014) Percebemos que esse grupo é, entre os répteis, o que mais 
sofre simbolização.

Deparamo-nos com diversas descrições de crenças baseadas em ações e senti-
mentos naturalmente humanos associados às serpentes, como: hipnotizar, andar em 
casal, mamar, correr e dar chicotadas, vingar-se e até ir à casa da vítima e cantar. (BER-
NARDE, 2014; BITTENCOURT, 2004; PAZINATO, 2013) Atrelado a isso, algumas 
espécies são peçonhentas e podem causar acidentes ofídicos graves em humanos, o 
que torna comum a crença de que todas as cobras estão equipadas com armas – comi-
lho, presas e venenos – para atacar e matar qualquer ser humano à vista. (ALVES et 
al., 2014) Apesar dessa crença, que pode ter como consequências impactos ambien-
tais negativos, tais como a frequente atitude de matar a cobra arrancando-lhe a cabeça 
para que ela não ataque, sabemos que esses acidentes são causados apenas quando as 
serpentes se sentem ameaçadas ou acuadas. (BERNARDE, 2014)

Por tratar-se de uma questão cultural, o ambiente escolar, ainda nos dias de 
hoje, muitas vezes, dá espaço para que este tipo de conhecimento se sobreponha ao 



Estratégias participativas E colaborativas para o Ensino E a aprEndizagEm Em mEio ambiEntE390

conhecimento científico, colaborando para que as representações populares sobre 
os répteis sejam disseminadas. (LUCHESE, 2013) A vastidão de informações que 
encontramos para as serpentes, em todas as categorias, revela a relevância da pro-
moção de intervenções para ampliar o conhecimento biológico e ecológico sobre 
esses animais.

A partir das informações coletadas, podemos perceber que há, normalmente, 
uma maior aproximação entre a espécie humana e os três subgrupos dos testudines 
(tartarugas, cágados e jabutis) quando comparados aos crocodylia. A criação desses 
animais como pets pode vir a favorecer o aparecimento e a continuidade dos mitos 
que encontramos, como a ideia facilmente aceita pela população de que todos os tes-
tudines podem “entrar” no casco quando se sentirem ameaçados. (BARBOSA et al., 
2007) Sabemos, contudo, que esses animais não conseguem “entrar no casco”, uma 
vez que não há nenhum espaço oco entre a carapaça e o plastrão. O que acontece é 
que as pessoas comumente observam o ato de defesa de recolher-se à carapaça, ocul-
tando os membros, a cabeça e a cauda e o interpretam como se fosse realmente pos-
sível o animal se esconder completamente dentro de seus cascos. (POUGH; JANIS; 
HEISER, 2008)

Uma prática muito comum, principalmente com crianças que brincam com testu-
dines, é o de deixar o animal invertido com as patas para o ar numa superfície plana. 
(A TARTARUGA..., 2017) Esse é um dos exemplos clássicos que precisam ser melhor 
esclarecidos para a população, tendo em vista que, além dos animais não consegui-
rem se desvirar sozinhos (KILAVA, 2013), ao ficarem emborcados, a gravidade tende a 
pesar todos os seus órgãos contra a carapaça, comprimindo os pulmões e dificultando 
a respiração, podendo levar o animal a óbito se permanecido nessa posição por muito 
tempo. (POUGH; JANIS; HEISER, 2008)

De uma forma geral, com exceção do grupo das aves modernas, os répteis com-
põem um grupo que suscitam sentimentos negativos de medo e repulsa dos seres 
humanos, o que pode ser um grande obstáculo para a aproximação afetiva antrópica e 
para a criação e manutenção de medidas conservacionistas dos répteis.

A nossa finalidade nesta seção foi a de conhecer os mitos para que, com base nes-
tes conhecimentos, possamos criar estratégias para realizar ações conservacionistas. 
Nossa proposta de intervenção se concentrará em promover interação entre o conhe-
cimento popular e o científico para as informações da categoria biológica. Conside-
ramos não trabalhar de forma específica com as categorias religiosa, zooterápica e 
consumo, visto que, além de não ser a nossa intenção promover o debate entre ciência 
e religião com a população, tampouco queremos incentivar a caça e uso destes animais 
silvestres. As informações contidas no Quadro 1 foram o alicerce para a criação de uma 
SD, que pode ser usada na educação de crianças, jovens e adultos.
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Sequência didática (SD) sobre répteis planejada sob influência 
de alguns pressupostos do Modelo de Reconstrução Educacional 
(MRE)

O Modelo de Reconstrução Educacional (MRE) é um modelo alemão que faz parte 
de uma tendência de investigação preocupada em aproximar teoria e prática edu-
cativa. Nesse modelo, tal aproximação dá-se pelo entendimento de que no pro-
cesso de design de ambientes de ensino e aprendizagem, as questões relacionadas 
ao conteúdo científico e àquelas de cunho educacional devem ter igual importância 
e valor. (DUIT et al., 2012; NIEBERT; GROPENGIESSER, 2013) Mais que isso, 
quando o propósito é planejar ambientes de ensino e aprendizagem da ciência, o 
MRE sugere o estabelecimento sistemático de relações entre as concepções cien-
tíficas, as perspectivas dos estudantes e os objetivos educacionais. (KATTMANN 
et al., 1996)

A SD proposta é influenciada fundamentalmente por um dos pressupostos do 
MRE, que, tendo o construtivismo como teoria educacional de referência, enfatiza 
que as concepções discentes, muitas vezes representadas pelas concepções popu-
lares acerca de determinado fenômeno da natureza, têm um papel fundamental no 
processo de design de ambientes de ensino e aprendizagem da ciência. (DUIT et al., 
2012; SILVA; FERREIRA, 2020) Assim, entende-se que a estrutura do conteúdo a 
ser ensinado não é “dada” pela estrutura do conhecimento científico, mas influen-
ciada por ele e pelo conhecimento discente acerca deste conteúdo. Desse modo, o 
conhecimento íntimo das perspectivas discentes sobre um dado conteúdo da ciên-
cia pode levar a um conhecimento sofisticado dele, do ponto de vista educacional. 
(KATTMANN, 2007)

Outro aspecto resgatado do MRE para influenciar na SD proposta foi aquele que 
esclarece sobre o papel dos estudantes, dos professores, do conhecimento científico 
e do mundo material nos ambientes de ensino e aprendizagem da ciência. Como é 
possível observar no Quadro 2 seguinte, o conhecimento científico no contexto do 
MRE é entendido como uma forma de interpretar o mundo material, ou seja, o lugar 
onde os fenômenos da natureza acontecem. Para que esse entendimento fique claro, 
é importante destacar que a SD sobre répteis não foi planejada para que os estudantes 
substituam seus conhecimentos populares pelos científicos, mas para promover um 
ambiente de reflexão sobre esses dois tipos de conhecimentos, e outros mais, que por-
ventura venham a emergir nas discussões em sala de aula. Isso possibilita que os estu-
dantes ampliem seus repertórios de conhecimento sobre um dado fenômeno, tendo 
acesso a explicações científicas sobre ele, sem necessariamente abandonarem as suas 
concepções anteriormente construídas.
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Quadro 2 – Papéis a serem considerados durante o processo de planejamento e execução de interven-
ções educacionais segundo o MRE

VISÕES SOBRE...

O estudante
É um sujeito não apenas cognitivo, mas também afetivo 
e social, que constrói seu próprio conhecimento com 
base nas experiências com o fenômeno e na troca com o 
outro. Tem conhecimento sobre o que acontece ao seu 
redor e por isso é importante conhecer o que o ele sabe 
sobre um determinado conteúdo.

O professor
É um sujeito ativo, mediador, que tem autonomia 
profissional garantida, sem ser controlado por um 
currículo imposto. O professor é visto como um 
construtor do currículo de sala de aula, responsável 
por planejar um encontro frutífero entre os 
estudantes e o conteúdo científico.

O conhecimento científico
É visto como construção humana, como conhecimento 
histórico e patrimônio cultural. Não existe uma 
estrutura do conhecimento “verdadeira” para uma 
área específica, mas um consenso de uma comunidade 
científica específica. O conhecimento é provisório e 
intersubjetivo, sendo a ciência vista como uma das 
formas de representar o mundo material.

O mundo material
O contexto no qual acontece o encontro entre os 
sujeitos e as experiências com os fenômenos e com 
outros sujeitos. No contexto do MRE, é o lugar 
onde o conhecimento de vida vai sendo adquirido 
e também, o contexto situacional da sala de aula, 
onde as experiências de ensino e aprendizagem 
planejadas são implementadas.

O processo de aprendizagem da ciência
A aprendizagem da ciência é vista como reconstrução de concepções pré-instrucionais considerando ideias 
científicas, isto no sentido de promover modificações, enriquecimentos e reestruturações nas concepções 
pré-instrucionais dos estudantes. Deste modo, busca-se a ampliação do repertório de compreensão dos 
estudantes sobre um dado fenômeno da ciência. Neste caso, as concepções pré-instrucionais dos estudantes 
são entendidas como ferramentas para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.

Fonte: adaptado de Silva (2019).

A implicação direta para o que foi destacado anteriormente é que, sob à luz do 
MRE, os conhecimentos que estudantes trazem para sala de aula não são entendidos 
como obstáculos à aprendizagem, mas como um ponto de partida ou como uma fer-
ramenta capaz de auxiliar no planejamento de ambientes de ensino e aprendizagem 
que façam sentido para eles. (KATTMANN, 2007) Então, não se trata de identificar o 
conhecimento mais valoroso, mas o mais adequado para determinado contexto. No 
caso do ensino de ciências, não se pode perder de vista que o conhecimento de refe-
rência é o conhecimento científico.

Assim, não é objetivo da SD sobre répteis promover ambiente de ensino e aprendiza-
gem no qual o conhecimento popular, ou seja, o mito, a crença ou a lenda, seja substituído 
pelo conhecimento científico. Mesmo quando esses conhecimentos parecerem diame-
tralmente antagônicos um com relação ao outro. Temos o exemplo que, de acordo com o 
conhecimento popular, as cobras mamam, enquanto o conhecimento científico revela que 
as serpentes não conseguem realizar a sucção, devido à ausência de músculos específicos 
em sua boca. Dessa forma, a SD deve dar conta do(a) estudante perceber que em algumas 
situações o conhecimento científico não sustenta o conhecimento popular, mas, indepen-
dente disso, este último conhecimento continuar a existir e se propagar.
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Assim, tomando como referência o que foi posto anteriormente e as orientações 
educacionais que emergiram do item anterior, apresentaremos a seguir os objetivos 
educacionais da SD sobre répteis.

Objetivos educacionais
Os objetivos de educacionais definidos para serem alcançados com a aplicação da 
SD foram pensados para atender às três dimensões dos conteúdos propostas por 
Zabala (1998). Nesse sentido, foram definidos objetivos conceituais, procedimentais 
e atitudinais.

Conceituais
• Conhecer os animais que compõem a classe reptilia com suas característi-

cas anatômicas, morfofisiológicas e comportamentais;
• Refletir sobre as relações estabelecidas entre o homem e a natureza, 

tomando os répteis como exemplo;
• Definir os comportamentos de ataque e defesa que compõem a classe 

reptilia.

Procedimentais
• Comparar diferentes tipos de conhecimento para explicar um mesmo 

fenômeno biológico;
• Classificar os tipos de impactos ambientais positivos ou negativos causa-

dos por ações humanas relacionadas diretamente à classe reptilia.

Atitudinais
• Refletir sobre as relações feitas entre o conhecimento científico e conhe-

cimento popular, de modo que se consiga perceber como as práticas 
antrópicas podem afetar o meio ambiente;

• Reconhecer-se como indivíduo ao se posicionar frente às situações-pro-
blema que envolvam interação da espécie humana com outros animais.

Orientações teórico-metodológicas 
A construção de intervenções educacionais – sejam elas um recurso didático, uma 
SD, uma história em quadrinho, um jogo educacional ou qualquer outra intervenção –  
pode ser orientada por diferentes abordagens teóricas e metodológicas. No Labo-
ratório de Ensino de Biologia (LEBio) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
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desenvolvemos essas inovações educacionais a fim de viabilizar um encontro frutí-
fero entre estudantes e o conhecimento científico. As construções das inovações edu-
cacionais no âmbito do LEBio são apoiadas pela Pesquisa Baseada em Design (PBD) 
(PLOMP; NIEVEEN, 2007) e pelo MRE. (DUIT et al., 2012)

No entanto, antes de apresentarmos o passo a passo da SD aqui proposta, vale 
situar que ela foi pensada para integrar um dos primeiros materiais didáticos cons-
truídos no âmbito do LEBio, que foi o material “Será que é verdade?”. Quando esse 
material foi construído o referencial teórico do MRE ainda estava por ser descor-
tinado, em razão disso a SD sobre répteis é influenciada pelos aspectos do MRE 
já mencionados anteriormente, mas não é um resultado do detalhado percurso de 
design descrito nele.

Outro aspecto importante da SD sobre répteis que decorre da influência do 
MRE é o papel que as interações assumem no processo de ensino e aprendizagem 
proposto. Como esse processo é visto a partir de uma lente construtivista, ele deve 
ser desenvolvido com base em interações que promovam o contato entre o conhe-
cimento que o estudante possui e aquele que ele deva construir e/ou reconstruir. 
Desse modo, nas interações são consideradas aspectos estruturantes da SD sobre 
répteis e do material didático “Será que é verdade?”, que, portanto, não pode ser 
modificado nos casos de adaptação aos diferentes contextos de ensino e aprendi-
zagem. Logo adiante serão apresentados o conjunto de encontros que compõe a 
SD sobre répteis, que foram planejados a partir das orientações educacionais que 
emergiram da discussão do conhecimento científico e popular sobre esse grupo. 
Os objetivos educacionais apresentados anteriormente foram definidos a partir  
destas orientações:

• É importante o entendimento de que o equilíbrio ecológico local é influen-
ciado diretamente pelo tipo de interação entre seres humanos e outras 
espécies de animais;

• É essencial entender as características fenotípicas e comportamentais que 
ajudam a identificar o grupo dos répteis;

• É fundamental entender os seres humanos como componentes da natureza 
apresentando o mesmo valor das outras espécies para os ecossistemas.

Conjunto de encontros que compõem a sequência didática sobre 
répteis: etapas propostas para a aplicação

A SD proposta será realizada em quatro encontros com duração de duas horas-aula 
de 50 minutos cada, a fim de que docentes possam resolver a seguinte questão edu-
cacional: como favorecer uma relação positiva entre as pessoas com a classe reptilia? 
Discentes, por sua vez, terão outra questão a ser superada: por que eu devo ter uma 
postura positiva em relação à classe reptilia?
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Encontro 1 – Diferentes interpretações da classe reptilia
No primeiro encontro, a mediação docente precisa levar em consideração que a 
aversão pelos répteis pode trazer bloqueios afetivos para o aprendizado sobre esses 
animais e que os mitos, lendas e crenças podem trazer relações negativas sobre a per-
cepção dos répteis, colocando-os como no papel de animais perigosos e nocivos aos 
seres humanos. Portanto, as ações deste encontro deverão favorecer a compreensão 
de que:

• Todos os animais apresentam um papel de igual valor para a natureza, 
inclusive os seres humanos;

• Há relações entre seres humanos e outros animais em todas as comunidades;
• Nem todos os animais dos grupos de répteis apresentam riscos aos seres 

humanos;
• Há diferença comportamental entre ataque e defesa dos animais.

Para tanto, é importante apresentar o tema a partir de questões estratégicas. Para 
a formulação destas questões seguimos as orientações de Smania-Marques (2017). 
Assim, deverão compor o momento inicial deste primeiro encontro um conjunto de 
perguntas com respostas de progressiva complexidade:

• Aproximação (chamam a atenção para o que vai ser ensinado): vocês 
sabem o que são répteis? Saberiam dar exemplos deles? Quais são os rép-
teis que vocês já viram e/ou conhecem?

• Sondagem (levantamento de opinião): o que vocês acham dos répteis? 
Quais são os que vocês mais gostam e por quê?

• Conceito (exigem respostas sobre a definição de algo): vocês deram vários 
exemplos de répteis, quais são as características que eles têm em comum e 
que os diferenciam de outros animais?

• Processo (exigem a descrição de um processo biológico): como estes ani-
mais se reproduzem? Como eles processam os alimentos? Como sobre-
vivem ao frio? Como eles se defendem frente aos perigos? Por que eles 
atacam?

• Problema (permite levantamento de hipóteses): Por que devemos ter uma 
postura positiva em relação à classe reptilia?

Com as informações da seção “Conhecimento popular e científico acerca da classe 
reptilia”, é possível prever algumas das possíveis respostas que serão dadas por discen-
tes para essas questões e se preparar para oferecer uma visão científica sobre o mesmo 
tema. É imprescindível que o(a) mediador(a) não julgue as respostas que contenham 
mitos, crenças e lendas como verdadeiras ou falsas, mas que ofereça para essas ideias 



Estratégias participativas E colaborativas para o Ensino E a aprEndizagEm Em mEio ambiEntE396

outras possíveis respostas com base no conhecimento científico. Este momento de per-
guntas estratégicas pode ser enriquecido com a apresentação de imagens de diferentes 
animais pertencentes ou não à classe reptilia, a fim de que estudantes possam identi-
ficar as características anatômicas, morfofisiológicas e comportamentais dos animais. 
Por exemplo, a partir das imagens de uma jibóia, uma anfisbena, uma minhoca e uma 
cecília podemos comparar a morfologia externa para diferenciar estes quatro animais 
que tanto se parecem, mas que do ponto de vista filogenético pouco têm em comum.

É importante que o(a) mediador(a) comece a discussão com questões de aproxi-
mação, sondagem, conceito e processo, para enfim a questão-problema ser posta. Em 
seguida, o professor deve solicitar que os estudantes solucionem a questão-problema 
com o repertório de conhecimento que possuem. É fundamental que se registre as res-
postas dadas pelos discentes para esta questão, tais registros podem ser por meio de 
um texto livre, de um mapa conceitual, de um desenho, da elaboração de exemplo com 
uma história real ou fictícia ou outro gênero textual a critério do(a) mediador(a). Essas 
respostas iniciais serão comparadas a respostas de todos os outros momentos da SD, a 
fim de que se possa avaliar se houve ou não ampliação do repertório de conhecimentos 
discentes ao longo do desenvolvimento desta intervenção educacional.

Ao final do encontro deverá ser solicitado que os estudantes façam uma busca de 
informações do conhecimento biológico fenotípico e comportamental sobre a classe 
reptilia, a fim de que no próximo encontro possam apresentar outras hipóteses sobre o 
porquê eles devem ter uma relação positiva com os répteis, e sobre quais seriam as ati-
tudes que poderiam levar a uma relação negativa entre as pessoas e estes animais, com 
possíveis impactos ambientais.

Encontro 2 – Aplicação do material “Será que é verdade?”
No segundo momento, o foco deve ser o favorecimento do entendimento de que os 
seres humanos compõem a natureza, e não são mais importantes do que as outras 
espécies para os ecossistemas.

Os principais desafios a serem enfrentados neste momento são as comuns concep-
ções discentes de que:

• A espécie humana é observadora da natureza, excluindo seu papel e suas 
interações com o meio ambiente;

• As paisagens naturais são caracterizadas por aquelas onde não há registro 
de ações antrópicas;

• A espécie humana é superior a outras espécies;
• Os animais podem ter comportamentos afetivos elaborados semelhantes 

aos da espécie humana, tais como vingança;
• A natureza é apenas um recurso utilizado como matéria-prima de produ-

ção de bens duráveis e de consumo;
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• Todos os animais dos grupos de répteis apresentam riscos aos seres 
humanos;

• Todas as serpentes são peçonhentas;
• O comportamento de defesa é sempre um comportamento de ataque;
• A fauna exótica é mais conhecida do que a fauna local.

Considerando o conjunto de dificuldades elencadas, o primeiro momento deste 
encontro deve possibilitar que, em grupos de até quatro estudantes, haja dez minutos para 
o compartilhamento dos resultados da pesquisa que foi solicitada no encontro anterior. 
Depois desse momento, nos mesmos grupos, o professor deverá aplicar o material didá-
tico “Será que é verdade?”, possibilitando um ambiente em que os conhecimentos popula-
res e científicos sobre os répteis possam dialogar entre si, por meio das cartas do material 
didático, do conhecimento dos estudantes e das pesquisas realizadas por eles. É impor-
tante que os conhecimentos provindos dessas diversas fontes possam interagir.

Antes de apresentarmos como deve ser a conclusão do segundo encontro, cabe 
dedicar um espaço neste texto para apresentar o material didático “Será que é verdade?”.

O material didático “Será que é verdade?” foi proposto com a intenção de dirimir pro-
blemas enfrentados no ensino de zoologia, no que se refere a variedade de mitos, lendas e 
crenças enraizadas em nossa cultura que são, muitas vezes, confrontados nas salas de aula 
de Ciências e Biologia. (LUCHESE, 2013) Esses conhecimentos populares fazem parte do 
repertório de saberes que os estudantes levam para sala de aula, e que, muitas vezes, são 
herdados de seus familiares, o que pressupõe um aspecto afetivo atribuídos a eles.

“Será que é verdade?” é um material didático composto por dois conjuntos de car-
tas. O primeiro conjunto, as cartas-afirmação, apresentam os mitos, as crenças e as len-
das populares locais como conteúdo. No nosso caso, esses mitos, crenças e lendas são a 
respeito do conhecimento popular sobre répteis, identificados por meio da realização de 
uma pesquisa bibliográfica feita com base na análise de artigos científicos da área de etno-
biologia que se dedicavam a esse tema. (LIRA et al., 2018) A Figura 1 seguinte mostra três 
cartas-afirmação que estão inseridas no material didático “Será que é verdade?”.

Figura 1 – Exemplos de cartas-afirmação do material didático “Será que é verdade?”

Fonte: elaborada pelos autores.
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O segundo conjunto, as cartas-associação, traz possibilidades de conexões com 
as cartas-afirmação. Entre as conexões possíveis estão: 1. As cartas que oferecem uma 
explicação científica para os mitos, as crenças e as lendas populares locais; e 2. As car-
tas que oferecem aos estudantes uma escala que vai da concordância plena a discor-
dância plena, conforme padrão da escala Likert (1932). A Figura 2 mostra exemplos 
deste segundo conjunto de cartas.

Figura 2 – Exemplos de cartas-associação do material didático “Será que é verdade?”

Fonte: elaborada pelos autores.

A partir dos dois conjuntos de cartas anteriormente citados, os(as) estudantes 
devem estabelecer conexões entre as cartas-afirmação e as cartas-associação, de 
modo que uma mesma carta-afirmação, que contém o mito, pode estar conectada a 
várias cartas-associação, que contém a explicação científica ou algum item da escala 
Likert (1932).

Sendo assim, o “Será que é verdade?” é formado por dois conjuntos de cartas prin-
cipais, sendo 8 as cartas-afirmações e 16 cartas-associações (Anexo A). Para realizar 
as conexões, são utilizadas 16 setas e um suporte de feltro para a montagem das cartas, 
que pode ser adaptado (Figura 3).
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Figura 3 – Exemplo de aplicação prática do material didático “Será que é verdade?” com discentes do 
ensino superior

Fonte: acervo da pesquisa.

É importante ressaltar que a dinâmica do material didático “Será que é verdade?” 
prevê a presença de um(a) mediador(a), cujo papel é refletir sobre as conexões estabe-
lecidas pelos estudantes entre as cartas-afirmação e as cartas-associação. Neste sen-
tido, de modo geral, tal reflexão implica em:

• Perguntar o motivo das associações que fizeram;
• Estimular a reflexão com base no conhecimento científico;
• Estimular a reflexão sobre as ações antrópicas e suas consequências para 

conservação das espécies;
• Promover interação entre estudantes.

Já o conhecimento discente acerca de cada conteúdo trazido nas cartas, sejam elas 
cartas-afirmação ou cartas-associação, assume um papel preponderante na dinâmica 
de utilização deste material didático. Desse modo, tal dinâmica é pautada na interação 
entre estudantes e entre estes e o(a) mediador(a). Sendo este um aspecto estruturante 
do material didático que não pode ser alterado quando houver necessidade de adaptá-lo  
a outros contextos educacionais, sejam eles formais ou não formais.

Passo a passo de utilização do material
1. Alocar estudantes de modo individual ou em grupos de no máximo quatro 

pessoas;
2. Cada estudante receberá os seguintes itens presentes no material:
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3. Conjunto azul com as cartas-afirmação;
4. Conjunto verde com cartas-associação;
5. Setas para conexões entre as cartas;
6. O(a) mediador(a) deve explicar como o material didático deve ser utilizado;
7. Em seguida, estudantes terão um tempo, determinado pelo(a) mediador(a), 

para realizarem as conexões entre os conjuntos de cartas oferecidos. Tais 
conexões devem ser feitas livremente, utilizando as setas fornecidas 
anteriormente;

8. Ao final do tempo determinado, estudantes apresentarão suas associa-
ções para o(a) mediador(a), explicando como realizaram as conexões 
entre o conhecimento popular e o científico – posição das cartas, setas 
ou ordem de montagem. Neste momento, o(a) mediador(a) deve condu-
zir a discussão com perguntas-chaves, que podem ser novas perguntas de 
autoria do(a) mediador(a) ou perguntas pré-existentes. Algumas pergun-
tas sugeridas para este momento podem ser:

• Você já conhecia, tinha ouvido falar ou teve experiência com alguma das 
afirmações das cartas?

• Qual foi a sua estratégia para relacionar as cartas?
• Por qual motivo você utilizou essa estratégia?
• Quais foram as suas dificuldades para relacionar as respostas?
• Você acredita em alguma das afirmações das cartas? Qual(is)?
• Imagine que você encontra uma serpente. Qual seria sua atitude?
• Se muitas pessoas agissem como você, quais seriam as possíveis 

consequências?
• Há algum impacto que poderia ser evitado?

Situando o uso do material didático apresentado anteriormente no âmbito da SD 
sobre répteis, recomenda-se ao professor que no último passo de aplicação do “Será 
que é verdade?” solicite que os estudantes apresentem argumentos que envolvam 
conhecimentos desenvolvidos a partir da pesquisa solicitada e compartilhada no início 
deste encontro e do conhecimento que possuem. É importante que este momento fun-
cione como uma forma de aproximar as diferentes formas de compreensão do mundo, 
a fim de que se quebre as recorrentes barreiras para a aprendizagem de conhecimen-
tos biológicos acerca dos répteis. Ao final da atividade, o professor deverá fotografar 
as conexões e identificá-las a seus autores, para que possam ser comparadas com as 
respostas de outros encontros, já que nesta proposta a avaliação deve ser processual.

Para finalizar este encontro, a(o) docente deverá perguntar à turma se alguém 
têm dúvidas sobre algum dos conhecimentos que fizeram parte da aula. Sendo a res-
posta afirmativa, o professor deverá pedir que os estudantes listem essas dúvidas. Em 
seguida, o professor deve solicitar que eles façam uma nova busca de informações 
do conhecimento biológico comportamental, morfofisiológico e anatômico sobre a 
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classe reptilia. Essa busca deve favorecer o esclarecimento das questões que ficaram 
pendentes após a reflexão suscitada com a aplicação do “Será que é verdade”.

Encontro 3 – Reflexão sobre as ações humanas e suas consequências para a 
classe reptilia

O foco deste momento é a construção de conhecimentos sobre as características feno-
típicas e comportamentais dos animais classificados na classe reptilia para promover 
a compreensão das especificidades do grupo em relação a outros animais; e de ações 
antrópicas que podem resultar em impactos em espécimes, espécies ou populações de 
répteis, a fim de favorecer a reflexão sobre as ações humanas e suas consequências para 
a classe reptilia. As principais dificuldades a serem enfrentadas neste momento são:

• As informações dos meios de comunicação, filmes e séries nem sempre 
são confiáveis e reproduzem mitos sobre as características biológicas dos 
animais;

• Estudantes sabem mais sobre a fauna exótica do que a fauna local;
• A aversão pelos répteis pode trazer bloqueios afetivos para o aprendizado 

sobre estes animais;
• Os mitos podem trazer ideias extremamente negativas sobre a visão dos 

répteis, colocando-os como figuras perigosas e nocivas aos seres humanos;
• Compreensão de que nem todos os animais dos grupos de répteis apre-

sentam riscos aos seres humanos;
• Assimilar o fato de que nem todas as serpentes são peçonhentas;
• Diferenciar os tipos de comportamento entre as espécies que compõe o 

grupo dos répteis;
• Estudantes não veem a importância ecológica e/ou a importância econô-

mica dos animais silvestres;
• Estudantes têm aversão aos répteis em virtudes de mitos, lendas e crenças 

que passam pelas gerações das suas famílias.

Assim, neste terceiro encontro, você poderá tanto realizar uma aula de campo a 
exposições didáticas de instituições potencialmente parceiras, tais como universida-
des ou museus, como utilizar material de divulgação científica – textos, documentá-
rios, filmes etc. – que revelem os hábitos dos animais e seu papel no meio ambiente 
local. O importante é que o material disponibilizado e/ou a visita favoreçam: a) a cone-
xão dos conhecimentos populares apresentados no primeiro e no segundo encontros 
com conhecimentos científicos; b) a identificação das características comuns à classe 
reptilia; e c) a problematização das ações antrópicas e as suas consequências ecoló-
gicas relacionadas aos répteis. Para guiar a atividade discente, a(o) docente deverá, 
a partir do que observou nos encontros anteriores, e considerando as dificuldades 
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apresentadas anteriormente, construir um roteiro de investigação que se adeque a ati-
vidade escolhida. Atenção: é comum que aulas de campo virem passeios sem com-
prometimento com a aprendizagem. Para evitar que isso aconteça, distribua para 
discentes um guia com orientações didáticas específicas, de forma que cada estudante 
saiba o objetivo educacional da visita.

Ao final deste encontro a turma deverá socializar os resultados de suas investiga-
ções, evidenciando a capacidade de: descrever quais são as características biológicas 
fidedignas da classe reptilia, diferenciando as especificidades deste grupo em relação 
a outros animais; classificar diferentes tipos de comportamento dos répteis; identificar 
ações antrópicas que possam causar relações não positivas com este grupo de animais 
e relacioná-las com as suas consequências para a classe reptilia.

Para a avaliação processual, a(o)docente deverá solicitar como atividade de casa que 
os estudantes redijam, mais uma vez, um pequeno texto para responder à pergunta “Por 
que eu devo ter uma postura positiva em relação à classe reptilia?”. Para tal, seria interes-
sante que os estudantes tivessem acesso ao primeiro texto produzido. Disponibilizando 
esse material, o(a) professor(a) pode solicitar que discentes analisem e revisem suas res-
postas, e em seguida construam uma resposta mais aprimorada, que contenha os novos 
conhecimentos que tiveram acesso até aqui. É importante que a(o) docente possibilite à 
turma estes momentos de autoavaliação para que tome consciência de suas aprendiza-
gens, ao passo que o processo de ensino e aprendizagem vai sendo desenvolvido.

Se ao analisar os resultados da avaliação processual o(a) mediador(a) achar neces-
sário, a dinâmica deste encontro poderá ser repetida.

Encontro 4 – Avaliação final: segunda aplicação do material “Será que é 
verdade?” 

Neste último encontro o objetivo é consolidar a aprendizagem, a partir da reflexão 
das respostas para a pergunta problematizadora da SD e de uma nova interação com o 
material “Será que é verdade?”, para a confecção de novas cartas.

A turma deverá ser organizada em uma grande roda para que estudantes possam 
compartilhar suas respostas. A função docente neste momento é a de mediar a dis-
cussão para que não haja episódios de julgamento das concepções apresentadas, bem 
como para que o conhecimento científico seja ressaltado de forma adequada.

Após esta socialização, a turma deve ser dividida em novos grupos para a aplicação 
do material didático “Será que é verdade?”, considerando as instruções descritas para 
o segundo encontro. Uma estratégia interessante que pode ser usada neste momento é 
a elaboração de novas cartas-mito e cartas-resposta pelos estudantes e pelo professor 
a partir dos conhecimentos discentes levantados nos encontros anteriores. Assim, um 
novo material didático surge para o contexto de aprendizagem local.

Com a intenção de avaliar se houve reconstrução de concepções pré-instrucionais 
discentes, com a ampliação dos seus repertórios de conhecimentos ao longo desta SD, é 
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preciso estabelecer um processo avaliativo, no qual os objetivos educacionais orientem 
a criação de critérios de avaliação. Desse modo, a avaliação discente é pautada em uma 
comparação entre os objetivos esperados e aqueles alcançados por cada indivíduo; e não 
em uma comparação que sinaliza quem alcançou mais ou menos objetivos. Assim, des-
taca-se o processo de aprendizagem de cada estudante e não, somente, o resultado final.

Considerações finais

Neste momento do texto, gostaríamos de focar atenção para alguns elementos da SD 
sobre répteis que não devem ser desconsiderados, quando surgir a necessidade de 
adaptá-la a outro contexto educacional, diferente daquele para o qual foi planejada. 
Nesse sentido, devem ser mantidos os objetivos educacionais da SD sobre répteis, a 
sequência dos seus encontros e as ações didáticas (AD) que compõem cada um deles.

No caso dos objetivos educacionais, podem ser alterados alguns elementos rela-
cionados a eles, mas não os objetivos em si. Por exemplo, o objetivo “Identificar os ani-
mais que compõem a classe reptilia” deve ser mantido, contudo o grupo animal em si 
pode ser adaptado aos diferentes contextos locais.

Pensando nos encontros e nas suas ADs, existe flexibilidade para serem alteradas 
as metodologias das ADs, mas não elas em si. Para compreendermos isso de forma 
mais clara, convém destacar que a organização sequencial das ADs determina a estru-
tura lógica do desenvolvimento de cada encontro, alterar essa estrutura é construir 
uma nova sequência e não adaptar esta que apresentamos. Sabendo disso, é impor-
tante apresentar de forma explícita as ADs de cada encontro:

• Encontro 1: (AD1) Identificação das concepções pré-instrucionais dos estu-
dantes sobre répteis; (AD2) Apresentação da problemática relacionada aos 
répteis que conduzirá as construções dos próximos encontros; (AD3) Cons-
trução e registro das respostas iniciais dos estudantes à problemática apre-
sentada anteriormente; (AD4) Solicitação de atividade de pesquisa para 
auxiliar na construção de novas hipóteses à problemática apresentada.

• Encontro 2: (AD1) Socialização da atividade de pesquisa solicitada no 
encontro anterior; (AD2) Aplicação do material didático “Será que é ver-
dade?”; (AD3) Construção de argumentos que envolvam o conhecimento 
desenvolvido a partir da atividade de pesquisa e do conhecimento sobre 
répteis construído pelos estudantes até o momento; (AD4) Produção de 
um objeto de avaliação com base na aplicação do material didático “Será 
que é verdade?”; (AD5) Solicitação de atividade de pesquisa para mitigar 
as dúvidas sobre répteis recorrentes no final do encontro.

• Encontro 3: (AD1) Investigação em ambientes ou em materiais de ensino 
não formal, com a utilização de instrumentos que orientem a pesquisa pre-
tendida nesta experiência de ensino e aprendizagem; (AD2) Socialização 
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dos resultados da investigação sugerida na AD anterior; (AD3) Solicita-
ção de autoavaliação dos estudantes, a partir de objetos de avaliação cons-
truídos por eles nos encontros anteriores; (AD4) Construção e registro 
de respostas mais aprimoradas dos estudantes à problemática apresentada 
no encontro 1.

• Encontro 4: (AD1) Compartilhamento das respostas finais da problemática 
apresentada no primeiro encontro; (AD2) Produção de novas cartas para o 
material didático “Será que é verdade?”, evidenciando o conhecimento sobre 
os répteis que representam o local/a região no(a) qual a SD foi aplicada.

Uma vez apresentadas as ADs de cada encontro, é importante rememorar que elas 
não podem ser alteradas, cabendo, portanto, adaptações apenas às metodologias asso-
ciadas a elas na apresentação da SD sobre répteis. Então, se tomarmos como exemplo a 
AD1 do encontro 1, apresentada como “Identificação das concepções pré-instrucionais  
dos estudantes sobre répteis”, é preciso saber que ela não pode ser alterada, mas a 
forma com ela será desenvolvida pode. Nesse sentido, a(o)docente pode optar pela uti-
lização de um formulário, para acessar as concepções pré-instrucionais dos estudantes 
sobre répteis, ao invés de fazer uma discussão apoiada por questionamentos, como foi 
a nossa sugestão na SD apresentada.

Outro aspecto importante a ser problematizado, quando as adaptações a SD pro-
posta forem pensadas, é a visão sobre os processos de ensino e aprendizagem que foi 
tomada como pressuposto para o seu planejamento. Assim, vale ressaltar que qualquer 
adaptação feita a SD sobre répteis não pode desconsiderar as visões sobre docente, 
discente, conhecimento científico e mundo material apresentados neste capítulo.

Portanto, as adaptações para os diferentes contextos deverão levar em conta que 
os objetivos educacionais propostos só serão alcançados levando-se em consideração 
a manutenção de todas as ADs que sustentam e dão significado à intervenção educa-
cional apresentada.
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Impacto ambiental decorrente de rejeitos 
minerais como uma questão sociocientífica 
para o ensino

Introdução

Impacto ambiental refere-se unicamente aos efeitos da ação antrópica na biodiver-
sidade ou ecossistemas, implicando direta ou indiretamente na estrutura socioam-
biental de determinado local. Assim como os distúrbios ambientais, esses efeitos 
atuam sobre as comunidades biológicas em diferentes escalas espaciais e tempo-
rais, afetando todos os ecossistemas ou parte deles através da remoção ou alteração  
de comunidades.

Os aspectos socioambientais têm sido alvo de bastante discussão nos meios de 
comunicação, tanto na mídia televisiva quanto nas mídias sociais, dada a crescente 
preocupação com o futuro das gerações, devido aos impactos ambientais provocados 
em todo o mundo. Assim sendo, de acordo com Jacobi (2003), a relação entre o meio 
ambiente e a educação para a cidadania assume um papel cada vez mais desafiador 
dado a necessidade de preservação e manutenção dos organismos vivos e dos fatores a 
eles relacionados, a fim de garantir, inclusive, a própria sobrevivência humana.

O avanço do conhecimento tecnológico e científico aponta o uso dessas informa-
ções pela sociedade, que desde então utiliza dessas demandas tecnológicas a fim de 
melhorar a qualidade de vida e bem-estar. (VERASZTO; SILVA; MIRANDA, 2006) 
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Ainda de acordo com os autores, ao mesmo tempo em que a tecnologia influencia os 
indivíduos na busca pelo conforto material, muitas vezes os interesses particulares 
acabam se sobrepondo a esse “melhor desenvolvimento socioeconômico”, causando 
uma descaracterização do processo de produção.

O crescimento dos problemas ambientais está diretamente relacionado à maneira 
como são conduzidos e utilizados os processos e produtos resultantes do desenvolvi-
mento científico e tecnológico pela população, vez que, à medida que esta cresce, influi 
também no “[...] aumento de sua capacidade de intervir na natureza para satisfazer 
suas necessidades e desejos crescentes”. (RHEINHEIMER; GUERRA, 2006, p. 2) Isso 
sucede de alguns fatores, como a mecanização da agricultura, o uso intenso de agro-
tóxicos, o aumento da urbanização, o aumento das desigualdades sociais e, de acordo 
com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), alguns desastres ambientais 
também presentes no Brasil, como desmatamento, rompimento de barragens, derra-
mamento de petróleo nos mares, entre outros, que dão margens para a degradação do 
meio e afetam diretamente a biodiversidade.

Dessa forma, de acordo com Mariani Júnior (2008), a temática ambiental permite 
que os estudantes ampliem sua compreensão sobre o mundo e as interações e influên-
cias que ocorrem nele, bem como a capacidade de intervenção do ser humano no meio 
ambiente. Esse conhecimento, para o autor, “[...] possibilita o desenvolvimento de 
modos de pensar e agir, com posicionamentos críticos e definidos que levam o indiví-
duo a se situar no mundo em que vive, propiciando-lhe, assim, uma participação efe-
tiva e consciente”. (MARIANI JÚNIOR, 2008, p. 94)

Neste contexto, este capítulo apresenta uma proposta de ensino baseada em uma 
Questão Sociocientífica (QSC), considerando a relevância do debate sobre os impac-
tos ambientais resultantes de atividades humanas diretas ou indiretas, bem como suas 
consequências, apontando um exemplo de dano causado ao meio ambiente decorrente 
do rompimento de uma barragem de rejeitos minerais, impacto este verídico, ocor-
rido em Mariana e em Brumadinho no estado de Minas Gerais, nos anos de 2015 e 2019, 
respectivamente.

Este capítulo encontra-se dividido em quatro seções. Na primeira seção apre-
sentamos aspectos teóricos acerca da definição, classificação e consequências dos 
impactos ambientais, além de tratarmos um pouco sobre os impactos provocados 
por rejeitos de mineração que desencadearam um dos maiores desastres ambientais 
brasileiros. A segunda seção trata dos objetivos de aprendizagem discriminados 
didaticamente, considerando as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal 
dos conteúdos. A terceira seção consiste em uma proposta de ensino baseado em 
QSC e questões norteadoras para auxiliar na aplicação do caso e posterior discus-
são da QSC. Por fim, a quarta seção traz uma sequência didática com uma proposta 
para aplicação da QSC em sala de aula, destinada a estudantes do segundo ano do 
ensino médio, podendo abranger outros níveis de ensino, desde que sejam adapta-
das para tal.
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Questões sociocientíficas
Nas últimas décadas, a busca por uma educação mais crítica ganhou importância nas 
escolas e instituições de pesquisas. De certo modo, isso promoveu mudanças nos currí-
culos e deu margem, ainda que limitada, para que outra forma de apresentar os conhe-
cimentos científicos escolares fosse proposta. Essa demanda também trouxe novos 
desafios para a escola, tal como a necessidade de promover um ensino que forme cidadãos 
e cidadãs capazes de atuar frente aos problemas de suas comunidades. (WATANABE;  
RODRÍGUEZ-MARIN, 2018)

Ao abordar os problemas socioambientais, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) introduzem essa discussão no currículo, apontando para a importância do tra-
balho com temas socioambientais, sendo realizado de forma transversal ou remon-
tando uma visão interdisciplinar. Posteriormente, a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) propõe uma formação direcionada à compreensão dos fundamentos cientí-
fico-tecnológicos dos processos produtivos, envolvendo o desenvolvimento de com-
petências e habilidades que auxiliarão os estudantes na tomada de decisão, criticidade 
e posicionamento frente aos dilemas e contextos socioambientais. Neste contexto, 
a educação científica tem um papel essencial na abordagem de questões complexas, 
com o intuito de preparar o cidadão para lidar com esses problemas. (FENSHAM, 2012 
apud CONRADO; NUNES-NETO, 2018)

Nesse sentido, levam-se em consideração os diversos problemas socioambien-
tais, sendo um deles os impactos ambientais trabalhados no componente de ecologia, 
que mesmo que já predominantes em décadas anteriores, atualmente têm manifes-
tado ainda mais preocupação devido às altas consequências e prejuízos propagados na 
sociedade atual e das futuras gerações. Dessa forma, o cidadão deve ser capaz de atuar 
em contextos nos quais ele deverá mobilizar não só o conhecimento científico, mas 
também deverá ser capaz de argumentar e analisar argumentos, examinar e explicitar 
valores, educar outros cidadãos e participar das tomadas de decisões e de ações indivi-
duais e coletivas sobre esses problemas. (BETTENCOURT; VELHO; ALMEIDA, 2011 
apud CONRADO; NUNES-NETO, 2018; CONRADO; NUNES-NETO; EL-HANI, 
2015; JAROSZ, 2004 apud CONRADO; NUNES-NETO, 2018; MINTEER; COL-
LINS, 2005 apud CONRADO; NUNES-NETO, 2018; PINZINO, 2012 apud CON-
RADO; NUNES-NETO, 2018; TOMAS; RITCHIE; TONES, 2011 apud CONRADO; 
NUNES- NETO, 2018)

Assim, o uso de QSC representa um horizonte de possibilidades, sendo um cami-
nho para a implementação de um ensino de ciências balizado pelos pressupostos do 
movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), que tem como obje-
tivo principal a promoção da educação científica e tecnológica dos cidadãos, ajudando 
os estudantes a construírem habilidades, conhecimentos e valores indispensáveis às 
tomadas de decisões responsáveis acerca de questões de ciência, tecnologia e meio 
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ambiente na sociedade, atuando na solução de possíveis demandas na área.2 Isso é 
realizado, segundo Martínez Perez e Carvalho (2011 apud CALEGARO; PIZZATO, 
2017), a partir de aspectos controversos de temáticas sociais que se relacionam com os 
conhecimentos científicos, podendo abranger fatores éticos e morais, bem como seus 
impactos sociais e globais.

Impacto ambiental: definições
Na literatura atual existem várias definições de impacto ambiental. De acordo com 
Moreira (1992, p. 113), impacto ambiental é “[...] qualquer alteração no meio ambiente 
em um ou mais de seus componentes provocada por uma ação humana”. Corrobo-
rando essa definição, Westman (1985, p. 5) diz que impacto ambiental é “[...] o efeito 
sobre o ecossistema de uma ação induzida pelo homem”. Segundo Wathern (1988, p. 7),  
impacto ambiental é “[...] a mudança em um parâmetro ambiental, num determinado 
período e numa determinada área, que resulta de uma dada atividade, comparada 
com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada”. Dessa forma, 
observa-se que, de maneira geral, a maioria das definições é concordante quanto ao 
fato de que a intervenção humana, direta ou indiretamente, é a principal causadora 
desses impactos.

De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),

[...] Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indi-
retamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as 
atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sani-
tárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 
1986, p. 636)

Nessa perspectiva, a definição de impacto ambiental não se restringe apenas aos 
danos causados na natureza, eles podem produzir consequências também na econo-
mia, na saúde e no bem-estar da sociedade.

Na maioria dos estudos e pesquisas científicas, o termo “impacto ambiental” é uti-
lizado erroneamente para associar as alterações provocadas pelas atividades antrópi-
cas apenas como malefícios causados ao ambiente. No entanto, alguns autores como 
Meneguzzo e Chaicouski (2010) explicitam que os impactos podem ocorrer tanto 
negativamente quanto positivamente, promovendo, nessa acepção, malefícios ou 
benefícios, respectivamente.

2 Ver: Solomon (1993), Yager (1993), Aikenhead (1994), Santos e Schnetzler (1997), Santos e Mortimer Citados 
Na obra de Santos (2008)
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As consequências das atividades antrópicas podem manifestar-se provocando um 
impacto negativo quando, por exemplo, o meio físico biótico ou social é prejudicado, 
gerando graves danos ao planeta, como a produção exacerbada de lixo, o aumento de 
veículos automotivos e de áreas urbanas e o uso indevido dos recursos naturais; ou um 
impacto positivo, quando imprimem benefícios para o meio, expressados, por exem-
plo, na intervenção humana no processo de reflorestamento ou em uma obra de con-
tenção que garanta estabilidade para uma feição erosiva. (RUBIRA, 2016)

A concepção trazida por Rubira (2016) entende os impactos ambientais por 
dois vieses: negativo e positivo, como é citado no parágrafo anterior. Neste pará-
grafo, trouxemos a visão da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
que se aproxima da de Rubira (2016) ao enxergar esses dois vieses e define impacto 
ambiental considerando seus malefícios e benefícios, sendo este expresso como 
“[...] modificação no meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total ou parcial-
mente resultante dos aspectos ambientais de uma organização”. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 3) Entretanto, infelizmente, a 
ação do ser humano sobre o meio ambiente é, em geral, devastadora e irreversí-
vel, evidenciada pelo desmatamento, poluição dos recursos naturais, destruição de 
habitats naturais, redução de indivíduos, extinção de espécies, entre outras. Pode-
mos classificar os impactos ambientais de acordo com a sua identificação, que pode 
ser realizada por todos os fatores ou componentes do meio ambiente. Avelar e Silva 
Neto (2008) apresentam uma proposta acerca dos tipos de impactos ambientais, no 
qual destacamos, no Quadro 1, a relação abordada aos impactos, com o tempo de 
duração e a área de abrangência.

Quadro 1 – Classificação de impactos e suas características

CLASSIFICAÇÃO TIPO

Em relação aos impactos

Positivos e negativos;
Planejados ou acidentais;
Diretos ou indiretos;
Cumulativos ou simples.

Em relação ao tempo de duração 
Reversíveis ou irreversíveis;
Curto ou longo prazo;
Temporários ou contínuos.

Em relação à área de abrangência

Local;
Regional;
Nacional;
Internacional (regional ou global).

Fonte: adaptado de Avelar e Silva Neto (2008, p. 12-13).

Além dessa classificação realizada pelos autores, os impactos podem ainda ser clas-
sificados em diretos e indiretos de acordo com o grau de influência da ação. Segundo o 
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Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) (2012), o impacto direto ou primário 
é resultado “da simples relação de causa e efeito”, e o impacto indireto ou secundário, 
“parte de uma cadeia de reações”, é uma reação secundária à ação.

Entre as principais atividades causadoras de impactos ambientais no Brasil, 
destacam-se a mineração, a agricultura, a exploração florestal, os transportes, a 
produção de energia, entre outras. Na seção seguinte abordaremos aspectos rela-
cionados aos impactos gerados pela mineração, em especial o rompimento de bar-
ragem de rejeitos minerais.

Impacto ambiental decorrente do rompimento de barragens de 
rejeitos de mineração

Rejeitos são partículas provenientes dos processos de extração de minérios, podendo 
ser materiais líquidos, na forma de lamas ou sólidos, como resíduos granulares. 
(ARAUJO, 2006) As barragens de rejeitos, por sua vez, são construídas por empresas 
responsáveis pela extração dos minérios para descarte de resíduos dessas partículas 
que, na maioria das vezes, são constituídas por elementos tóxicos e, devido a esse 
aspecto, devem ser seguidas orientações para descarte adequado, o que inclui a estru-
tura que comportará tais resíduos a fim de evitar danos ambientais.

O funcionamento desse tipo de barragem inclui o armazenamento dos rejeitos que 
sobram quando o minério se separa da rocha, assim eles são depositados em forma de 
lama, na qual a mistura de sólidos, devido a sua densidade, é depositada no fundo da 
barragem e a água acomoda-se na parte superior para ser drenada, tratada e reapro-
veitada no processo de mineração.

As barragens podem ser construídas pelos métodos de montante, linha de 
centro e jusante. O método de montante, em especial, utilizado, por exemplo, nas 
construções das barragens da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, e da Fun-
dão, em Mariana, possui custo de construção reduzido e, por essa característica, de 
acordo com Araujo (2006), é um método atrativo para as empresas de mineração. 
Além disso, ainda segundo a autora, vale ressaltar que esse é um método conside-
rado como uma opção menos segura e, dessa forma, é mais propenso à ocorrência 
de acidentes.

A literatura mostra que o aumento dos impactos ambientais está extremamente 
relacionado à maneira como vem sendo aplicada a tecnologia e o conhecimento 
científico devido ao domínio do homem sobre os elementos e a natureza em geral. 
(BRANCO, 1995) Atrelado a essa problemática antrópica, além de questões explora-
tórias e políticas, a lógica econômica desenvolvimentista considera a natureza como 
fonte infindável de recursos, tendo resultado na elevação da produção em detrimento 
da humanização e igualdade de direitos, do crescimento da desigualdade social, do 
aumento da produção de resíduos tóxicos e dos prejuízos ambientais. (VASCONCE-
LOS, 2016)
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Esse fator tem demonstrado muitas rupturas ecológicas, sendo evidenciado por 
Silva e demais autores (2006) o aumento dos impactos ambientais negativos resultante 
da construção de barragens.

Atualmente, de acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM) (2020), 
existem no Brasil 839 barragens de mineração, das quais apenas 437 se enquadram na 
Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), sendo que, em sua maioria, por 
serem construídas há muitos anos, essas barragens não tiveram os devidos cuidados, 
como fiscalização, planejamento e escolha mais adequada de técnica para a estrutura.

Como causa primária, o rompimento das barragens pode ocorrer pela falta de 
fiscalização, de planejamento e monitoramento por parte das empresas, que pouco 
investem na contratação de profissionais capacitados para analisar possíveis danos no 
processo de construção e ao longo da vida útil dessas estruturas.

A interferência desse tipo de estrutura não se limita tão somente a sua construção, 
mas também aos impactos socioambientais gerados a curto e longo prazo no ecossis-
tema local, incluindo os casos de rompimento como os ocorridos nas regiões supraci-
tadas. Esses impactos abrangem contaminação do meio físico e biótico; a destruição 
da biodiversidade e assentamentos humanos; a contaminação dos rios e do abasteci-
mento público de água; impactos sociais, econômicos e ambientais; além do compro-
metimento da saúde e a morte da população atingida. (DIAS et al., 2018)

Segundo Silva (2013), não há dúvidas de que a perda de biodiversidade pode modi-
ficar a magnitude dos processos ecossistêmicos, como, por exemplo a produtividade 
primária, a respiração e a ciclagem de nutrientes, fatores fundamentais para o desen-
volvimento dos organismos e ecossistemas, bem como o estabelecimento das condi-
ções de vida.

Os impactos gerados afetam a distribuição das espécies e de todo o entorno à 
medida que ocasionam perturbações na diversidade biológica. Com isso, é gerado um 
mecanismo de resposta que desencadeia alterações nos sistemas abióticos e bióticos, 
devido à falta de espécies que exercem determinadas funções no ambiente, podendo 
ser observadas variações no clima, no solo e na rede hídrica, e também, como conse-
quência, por exemplo, as alterações dos recursos e condições, alterando assim as inte-
rações ecológicas. (ESPÍRITO-SANTO, 2005)

Nesse contexto, os problemas socioambientais são resultados do modelo de 
desenvolvimento adotado, sendo essencial a busca de um estilo de desenvolvimento 
desejável à preservação da vida no planeta.

Objetivos de aprendizagem
Apresentamos nesta seção os objetivos de aprendizagem organizados em três dimen-
sões: conceituais, procedimentais e atitudinais. Esses objetivos se relacionam com as 
questões norteadoras e podem ser alcançados através da proposta de ensino baseado 
na QSC, que trata de conteúdos relacionados aos temas de distúrbio ambiental.
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Conceituais:
• Conhecer noções básicas sobre biodiversidade e sua existência, numa 

dada região, estando relacionada com uma grande variedade de espécies;
• Identificar e explicar alguns conteúdos e conceitos relacionados à Ecologia;
• Compreender como os impactos ambientais causados por atividades 

humanas afetam direta ou indiretamente o bem-estar da população, suas 
atividades, a biota e a qualidade dos recursos ambientais;

• Compreender o conceito de impacto e distúrbio ambiental e como esses 
eventos podem afetar o ecossistema e a comunidade, provocando uma 
mudança na disponibilidade de recursos, substratos ou do ambiente físico;

• Compreender o que é um bioma e sua influência para a criação de medidas 
que visam à conservação de áreas ambientais;

• Compreender a cadeia alimentar e suas relações por meio da matéria e 
energia trocada entre os seres vivos através da alimentação, bem como a 
dependência uns dos outros para sobreviver nos diferentes ecossistemas;

• Discutir as várias ações antrópicas pelas quais a natureza vem passando ao 
longo do tempo, bem como as propostas que venham a proporcionar pos-
sibilidades de reverter o quadro de destruição pelo qual o meio ambiente 
tem sido exposto.

Procedimentais:
• Realizar levantamento bibliográfico acerca de um tema proposto, a fim de 

conhecê-lo melhor;
• Confeccionar mapas conceituais a partir das pesquisas realizadas;
• Elaborar e analisar argumentos sobre os impactos dos distúrbios ambien-

tais e suas consequências socioambientais;
• Desenvolver estratégias possíveis para amenizar riscos e impactos sociais, 

a partir da aprendizagem conceitual dos impactos ambientais na socie-
dade e no ambiente, em ações de mobilização sociopolítica.

Atitudinais:
• Desenvolver o interesse no trabalho em equipe, considerando e respei-

tando as opiniões contrárias, bem como a participação na realização das 
atividades;

• Fomentar articulações e valores que proporcionem a execução de ati-
vidades e o posicionamento dos indivíduos relacionados a questões 
socioambientais;

• Posicionar-se criticamente frente aos problemas socioambientais presen-
tes na sociedade;
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• Despertar o interesse em participar ativamente de questões sociopo-
líticas, relacionadas ao desenvolvimento de seu município, por meio do 
monitoramento e cobrança, por exemplo.

Proposta de ensino baseada em questões sociocientíficas
Quadro 2 – QSC sobre impacto ambiental causado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos minerais

REJEITOS MINERAIS: A CAUSA DE UM IMPACTO AMBIENTAL?

Miguel e sua família moram numa região no interior de Minas Gerais e, junto com seu pai, Luís, administram uma 
das maiores distribuidoras de hortaliças, verduras e frutas da região. Eles cultivam em seu próprio terreno uma 
imensa variedade de espécies diferentes e, para a irrigação, utilizam a água do Rio Doce que passa pela sua fazenda.
No estado há muitas barragens que armazenam resíduos de mineração e, recentemente, a notícia de que uma 

dessas barragens havia se rompido há alguns quilômetros, 
num município vizinho (como mostra a imagem deste 
quadro), os preocupa bastante, pois, até então, há nove 
pessoas mortas, outras sete feridas e 150 desaparecidas, 
além do risco de contaminação que pode chegar até sua 
localidade.
Inconformado com essa situação, Miguel reuniu-se com 
alguns integrantes da comunidade e, juntos, discutiram 
sobre o ocorrido.
“A barragem foi construída visando o armazenamento de 
resíduos dos processos de mineração, sem ela, imagine onde 

toda essa lama seria descartada?! Mas agora, o que deve ter acontecido? Eu achava que ela fosse mais segura...”— 
Disse Miguel.
Um ambientalista que estava presente relatou:
“Sabemos que as barragens geram empregos para nossos moradores, mas é preciso que sejam avaliados os benefícios e 
malefícios das atividades dessas estruturas, para nossa segurança”.
Dona Laura, pensando na mobilização para ajudar as vítimas relatou:
“Eu tenho parentes que moram lá na cidade e a lama destruiu suas casas, mas graças a Deus não aconteceu nada 
com eles, e agora estão num alojamento criado para abrigar as vítimas durante esse período. Soube que eles estão 
aceitando doações, inclusive eu e meu marido vamos separar algumas coisas para levar para eles”.
Miguel tomou a fala e sugeriu:
“Verdade Dona Laura... Pai, como a nossa plantação não foi afetada, poderíamos contribuir com os nossos produtos, 
o que o senhor acha?”.
Seu Francisco, admirado com a iniciativa do filho, respondeu:
“Claro que sim, filho! Muitas terras correm o risco de ficarem inférteis e, com o impacto causado, muitas espécies 
podem ser perdidas para sempre”.
Abalados com a situação, eles resolveram fazer uma campanha na cidade onde moram para arrecadar 
alimentos e ajudar as pessoas que foram afetadas. Suponhamos que vocês como estudantes e cidadãos, ao 
conhecer a história, se prontificaram a ajudar a comunidade afetada a partir da análise geral do ocorrido, e para 
isso buscaram informações para compreender melhor o assunto e levantaram algumas questões iniciais: afinal, 
a construção de barragens traz mais benefícios ou malefícios para a região? Quais as possíveis consequências e 
impactos da disposição dos rejeitos minerais a nível local e global?

Fonte: elaborado pelas autoras. 
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Questões norteadoras:
Q1. O que significa distúrbio ambiental? E impacto ambiental?;
Q2. O que são rejeitos minerais? Em geral, qual a sua composição?;
Q3. Sobre as questões finais levantadas no caso e de acordo com a pes-

quisa e discussão em grupo sobre as perguntas anteriores deste 
questionário respondam;

Q3.1. Quais as possíveis consequências e impactos socioambientais da dis-
posição dos rejeitos minerais a nível local e global?;

Q3.2. De acordo com o acontecido e com a fala do ambientalista, quais os 
benefícios e malefícios das atividades das barragens? Justifiquem 
defendendo seu ponto de vista;

Q4. O distúrbio ambiental relatado pode ter sido agravado pela ação do 
homem na natureza? De que forma?;

Q5. Com tanto desenvolvimento científico e tecnológico, há algo que 
possa ser realizado a fim de evitar a ocorrência de desastres como 
esse? Se positivo, indique quais as medidas e por quem devem ser 
executadas;

Q6. Vocês concordam com a fala de Sr. Francisco de que “As terras 
correm o risco de ficarem inférteis e que com os impactos causa-
dos muitas espécies podem ser perdidas para sempre”? De acordo 
com conhecimentos ecológicos, como vocês argumentariam essa 
afirmação?;

Q7. Miguel e seu pai disponibilizaram-se a doar alguns de seus produtos 
irrigados por um rio que corta a região, como evitar que este seja 
contaminado pelos rejeitos? E se caso esse também seja contami-
nado, como evitar que os rejeitos cheguem até a sua plantação?;

Q8. Visto a ideia de Miguel em mobilizar algumas pessoas, quais outras 
ações sociais vocês, enquanto cidadãos, sugerem que possam ser 
realizadas a fim de contribuir na amenização dos impactos gerados 
pelos rejeitos?

Proposta de meio para aplicação da QSC em sala de aula
A QSC é uma proposta de ensino que pode ser adotada como uma estratégia didática 
para favorecer os processos de ensino e aprendizagem. Sua introdução no contexto 
das relações CTSA diminui a distância entre a realidade e o ensino de ciências, que 
muitas vezes pode ser considerado difícil devido a sua complexidade.

Nessa perspectiva, propomos aplicar a QSC inserida em uma sequência didá-
tica que é definida por Zabala (1998) como uma maneira de desenvolver atividades 
de forma diversificada por meio da articulação sequencial de aulas, completando 
cada etapa de aprendizagem, sendo essas conhecidas previamente pelos estudantes.  
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As possíveis dificuldades que o professor poderia enfrentar seriam a incompreensão 
dos conteúdos e a disponibilidade de tempo.

Orientações teórico-metodológicas da sequência didática
Etapa 1

O professor poderá iniciar essa etapa realizando uma apresentação da sequência didá-
tica e esclarecendo como ocorrerão as atividades. Posteriormente, reconhecendo os 
conhecimentos trazidos pelos estudantes, esse momento poderá ser destinado à son-
dagem e problematização dos conhecimentos prévios. De acordo com Campos e Nigro 
(1999), é importante que o professor saiba o que os estudantes trazem sobre determinado 
assunto para, a partir daí, identificar seu ponto de partida, além de ser um momento em 
que os próprios estudantes percebam como estão estruturadas sua forma de pensar.

Para isso, sugere-se que seja realizada uma “tempestade de ideias” ou, ainda, deno-
minada “chuva de ideias”, com alguns questionamentos sobre termos e aspectos que 
serão trabalhados no decorrer da sequência, como “O que é impacto ambiental?”;  
“O que é barragem de rejeitos minerais?”; “Quais influências são exercidas pelo homem 
na natureza?”; “Consideram positivo ou negativo o desenvolvimento da ciência e tec-
nologia?”. Essas e outras questões servirão de base para que os estudantes mencionem 
palavras que estejam relacionados ao objeto de conhecimento e sejam problematiza-
das posteriormente.

Ao final desse momento, sugerimos a definição e formação dos grupos, e posterior 
realização da leitura socializada do caso da QSC e das questões norteadoras 1 e 2. Após 
a leitura, os estudantes poderão debruçar-se nas questões lidas, e com intermédio do 
professor, relacionar as discussões com base no que foi debatido no momento inicial.

Para o próximo encontro recomendamos que o professor solicite uma pesquisa 
sobre alguns conceitos, consequências e impactos ocasionados pelos distúrbios 
ambientais que foram levantados no momento inicial da “tempestade de ideias” e serão 
trabalhados no questionário da QSC. Além disso, o estudo inicial servirá para que os 
estudantes já respondam as questões lidas (1 e 2).

Etapa 2
Nessa etapa, o professor poderá solicitar que os estudantes socializem os resultados 
da pesquisa, pedindo que se posicionem em relação aos argumentos encontrados. Esse 
momento dará abertura para uma discussão e problematização acerca dos assuntos 
abordados na QSC.

Ainda nessa etapa, o professor levará para a aula uma matéria (Anexo 1) abordando 
um noticiário que apresenta possíveis consequências de um impacto ambiental ocor-
rido após rompimento de barragem no Brasil, contextualizando, assim, o tema pro-
posto com a realidade. Os estudantes poderão discutir as relações desse caso, de modo 
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a desenvolver conhecimentos, habilidades, valores e atitudes relacionados com os con-
teúdos selecionados pelo professor. Sugere-se que a leitura seja realizada em sociali-
zação com toda a turma.

Com os resultados da pesquisa e a discussão sobre aspectos que envolvem a pro-
blemática, os estudantes terão subsídios para que o professor trabalhe, por exemplo, 
com as questões 3 (3.1 e 3.2) e 4. Como essas questões requerem a construção de uma 
opinião pelos estudantes, o professor poderá mediar esse processo orientando e insti-
gando a formulação de argumentos. Sasseron (2015, p. 59) corrobora o pressuposto de 
que a argumentação pode ser

[...] tomada para avaliar processos de construção de entendimento, pois a 
explicitação da argumentação, em seu ato discursivo, seja pela oralidade seja 
por registros gráficos, permitiria evidenciar as perspectivas de construção de 
entendimento de processos, ideias, conceitos e posições. Sob essa perspectiva, 
ainda que a argumentação explicite pontos de vista divergentes, isso implica e 
resulta em processos de percepção das divergências e na busca de uma visão 
convergente, mesmo que provisória e sujeita a novas contraposições.

No momento de resolução das questões, será possível que os estudantes analisem as 
informações, organizem, interpretem e elaborem argumentos, defendendo seus posicio-
namentos. A resolução das questões servirá de base para a realização de uma atividade 
posterior, além de, na ordem em que estão, auxiliar na desenvoltura uma das outras.

Etapa 3
Nesse momento, o professor poderá solicitar aos estudantes que se reúnam em seus 
grupos para discussão e resolução das questões norteadoras restantes (5 a 8). O pro-
fessor, nesse momento, poderá realizar o que Hodson (2018) nomeia de “prática 
guiada”, isto é, um momento no qual os estudantes, ao realizar determinadas ativi-
dades, recebem orientações, críticas e auxílios do professor. Assim sendo, o professor 
passará nos grupos e acompanhará o desenvolvimento das questões, levando em con-
sideração também a construção argumentativa.

Ao final, sugere-se que o professor requisite a elaboração de um mapa conceitual para 
o próximo encontro. Nesse momento, o professor deve explicar a proposta de elaboração 
do mapa conceitual e os materiais necessários para a sua construção, como cartolina, cola, 
piloto colorido, papéis coloridos etc. Esse momento é fundamental para a organização dos 
conhecimentos e ideias aprendidos pelos estudantes durante a sequência.

Etapa 4
Nessa etapa ocorrerá a construção do mapa conceitual. Ao fazer a solicitação, é 
importante o professor esclarecer aos estudantes que eles deverão, além de apresentar 
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aspectos conceituais, articular possíveis conexões com as ações a serem tomadas pelos 
estudantes e seus posicionamentos acerca da problemática. Como base para a reali-
zação dessa atividade, os estudantes poderão utilizar as próprias conclusões alcan-
çadas nas respostas das questões norteadoras.

Como orientação, o mapa deve ser elaborado com a utilização de palavras-chave 
principais conectando-as com linhas e rotuladas de modo a indicar as relações entre os 
conceitos, com verbos ou termos de ligação. A construção do mapa conceitual, inten-
cionalmente, foi descrita em uma etapa, pois esse processo leva tempo, visto que estu-
dantes precisam organizar as ideias refletindo sobre o objeto de estudo.

De acordo com Rosa e Landim (2015), o uso de mapas conceituais é uma estra-
tégia pedagógica que está em consonância com a aprendizagem significativa e, além 
disso, configura-se como uma possibilidade para a avaliação, visto que a partir de seu 
processo e produto é possível perceber como os estudantes teceram relações entre os 
conceitos e conteúdo.

Etapa 5
Nessa última etapa ocorrerão as apresentações e discussões dos mapas conceituais 
pelas equipes. Ausubel (2003) defende o que chama de “Teoria da Aprendizagem Sig-
nificativa” e, nessa perspectiva, a aprendizagem ocorre quando o indivíduo é capaz 
de estabelecer relações entre o conhecimento já sabido (“subsunçor”) com um novo 
conhecimento, construindo uma interação entre eles.

Nesse sentido, entendendo a aprendizagem como um processo e que esta deve ocor-
rer de forma significativa para os estudantes, sugerimos que, a cada apresentação, ou ao 
final de todas elas, haja um momento de conversação e discussão entre os estudantes e o 
professor, buscando, além da consolidação e ressignificação do conhecimento, sensibi-
lizá-los acerca de aspectos socioambientais, enxergando o papel de influência e ação das 
esferas social, política, econômica e ambiental nos diversos acontecimentos.

Avaliação da aprendizagem

Assim como as atividades que serão desenvolvidas pelo professor por meio da 
sequência didática, a avaliação também deve ser esclarecida para os estudantes, de 
forma que estes reconheçam em quais pontos serão observados e, por fim, avaliados. 
Nesse sentido, a avaliação poderá ser qualitativa, ocorrendo por meio da observação 
da participação nos trabalhos em equipe, interesse e organização dos estudantes 
durante as atividades propostas.

Em relação aos aspectos quantitativos, as pesquisas realizadas, a resolução das 
questões norteadoras e a elaboração do mapa conceitual – a qual envolve sua constru-
ção, apresentação e discussões – poderão ser avaliadas por meio de um barema. Nesses 
casos, será possível avaliar as proposições conceituais, de acordo com a articulação dos 
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conceitos, fatos e princípios, bem como aquelas atitudinais, visto que é solicitado que 
eles apresentem posicionamentos e ações relacionadas ao caso, por exemplo.

Considerações finais

Apresentamos neste capítulo uma proposta de ensino baseada em uma questão socio-
científica sobre a temática impactos ambientais decorrentes de rejeitos minerais, objeti-
vando proporcionar a construção de conhecimentos acerca de problemas sociocientíficos 
atuais, na perspectiva de educação CTSA. Além disso, buscamos contribuir para a supe-
ração das limitações do modelo de ensino tradicional, visando tornar o desenvolvimento 
da aprendizagem científica significativo, estimulante e interessante, além de, consequen-
temente, potencializar a participação dos estudantes, favorecendo uma educação crítica 
que contribua na formação cidadã, envolvendo as dimensões éticas e morais.
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Apêndice A – “Será que é verdade?”

“Será que é verdade?” é um material didático que foi pensado para ajudar os parti-
cipantes, inicialmente, a identificar os animais de sua região que estão presentes nas 
cartas. A partir desse reconhecimento, é possível que haja a identificação do compor-
tamento desses animais e, como consequência, uma identificação de sua resposta em 
uma situação hipotética de um encontro com esse animal. Isso acontece inconsciente-
mente com as pessoas que, por exemplo, veem a foto de uma serpente e sentem medo 
e repulsa do animal. Essas identificações são os objetivos de aprendizagem conceituais 
que determinamos para este material didático.

A capacidade de imaginar-se em uma situação-problema com o animal proposto e 
de reagir a essa situação faz parte dos objetivos de aprendizagem procedimentais elen-
cados, o que reflete diretamente na capacidade de conectar as cartas-associação com 
as cartas-afirmação.

Essa identificação e reação do indivíduo durante as partidas é a ponte para a refle-
xão sobre as relações feitas com as cartas, de forma que o próprio participante consiga 
perceber como as práticas antrópicas podem afetar o meio ambiente, que é o nosso 
objetivo de aprendizagem atitudinal.

“Será que é verdade?” é um material didático composto por dois conjuntos de car-
tas. O primeiro conjunto, as cartas-afirmação, apresentam os mitos, as crenças e as 
lendas populares locais como conteúdo. No nosso caso, estes mitos, crenças e lendas 
são a respeito do conhecimento popular sobre répteis, identificados por meio da reali-
zação de uma pesquisa bibliográfica feita com base na análise de artigos científicos da 
área de etnobiologia que se dedicavam a este tema. (LIRA et al, 2018) O segundo con-
junto, as cartas-associação, trazem explicações que as conectam às cartas-afirmação 
e as justificam sob a ótica científica. No texto do capítulo há uma descrição detalhada 
sobre a metodologia de utilização deste material.

Objetivos de aprendizagem do material didático

Conceituais
• Identificar o animal abordado na carta-mito;
• Identificar o comportamento do animal da carta-mito;
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• Identificar a ação humana em resposta à carta-mito.

Procedimentais
• Reconhecer-se como indivíduo na situação-problema ao selecionar 

alguma carta da escala Likert;
• Conectar as cartas-resposta com as cartas-mito.

Atitudinais
• Refletir sobre as relações feitas com as cartas, de modo que se consiga 

perceber como as práticas antrópicas podem afetar o meio ambiente.

Deck completo de cartas do material didático “Será que é 
Verdade?”
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OBS: As duas primeiras cartas-associação podem conectar-se à mais de uma  
carta-afirmação, podendo ser impressa mais de uma vez. Da mesma forma as cartas na 
escala Likert, que estão no final deste apêndice.
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Anexo A – noticiário – estudo da Fiocruz 
alerta para surto de doenças  
em Brumadinho

Risco de doenças como dengue, febre amarela e esquistossomose teria como causa 
alterações no meio ambiente pelo impacto da lama

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertaram hoje, 05 de feve-
reiro de 2019, para a possibilidade de agravamento de doenças crônicas na população 
de Brumadinho e dos arredores, sobretudo em locais isolados e sem acesso aos servi-
ços de saúde, em decorrência do rompimento da barragem da Vale na Mina Córrego 
do Feijão.

A instituição científica, vinculada ao Ministério da Saúde, elaborou um mapa das 
comunidades cujo acesso pode estar dificultado em decorrência de bloqueios causa-
dos pela lama que vazou após a tragédia.

O levantamento revela que cerca de 1.090 domicílios, abrangendo uma população 
de 3.485 pessoas, podem ser afetados pela falta de acesso ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), com dificuldade para obter medicamentos e com o sistema de abastecimento de 
água obstruído, entre outros problemas.

“Sabemos que o SUS está fazendo esforços, mas infelizmente a demanda dentro 
da área que foi soterrada é tão grande que algumas pessoas podem ser esquecidas”, 
diz Christovam Barcellos, pesquisador do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz.

Segundo ele, a situação pode levar à desassistência de pessoas que dependam de 
hemodiálise ou que tenham doenças crônicas como hipertensão e diabetes. “Elas pre-
cisam ter cuidado especial, porque o quadro pode se agravar, inclusive com o impacto 
psicológico do desastre”, alerta.

Fonte: adaptado de Estadão Conteúdo (2019).3

3 Ver em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/02/05/interna_gerais,1028001/estudo-da-fiocruz-
-alerta-para-surto-de-doencas-em-brumadinho.shtml.
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