
Educação e a
Popularização

das Ciências
apontando o

caminho do
Desenvolvimento

Sustentável

E N S I N O  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

SAYONARA COTRIM SABIONI



Sayonara Cotrim Sabioni 

Educação e a Popularização das Ciências apontam o caminho do Desenvolvimento Sustentável

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO



Copyright© 2020 por Editora Conhecimento Livre

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Sabioni, Sayonara Cotrim
S116E Educação e a Popularização das Ciências apontam o caminho do Desenvolvimento Sustentável

/ Sayonara Cotrim Sabioni. – Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre, 2020

225 f.: il
DOI: 10.37423/2020.edcl63
ISBN: 978-65-86072-67-9

Modo de acesso: World Wide Web
Incluir Bibliografia

1. Educação 2. Popularização das Ciências 3. Desenvolvimento Sustentável 4. Educação Ambiental 
I. Sabioni, Sayonara Cotrim II. Título

CDU: 577

https://doi.org/10.37423/2020.edcl63

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus 
respectivos autores.



EDITORA CONHECIMENTO LIVRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo Editorial 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa 
 
 

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto 
 
 
 

MSc. Anderson Reis de Sousa 
 
 
 

MSc. Frederico Celestino Barbosa 
 
 
 

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo 
 
 
 

MSc. Plínio Ferreira Pires 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editora Conhecimento Livre 
Piracanjuba-GO  

2020 



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................... 6
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS EM TRECHOS URBANOS DO RIO ALIANÇA, UNA-
BA

Ana Paula Sillva
Gilvania Nunes Chaves do Anjos
DOI 10.37423/200802163

CAPÍTULO 2 .......................................................................................................... 22
ESTAÇÃO DOS SABERES: ESPAÇO PEDAGÓGICO PARA A ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO 
CIENTÍFICA NA PRÁTICA

Luiz Carlos Araújo Ribeiro
Sayonara Cotrim Sabioni
DOI 10.37423/200802319

CAPÍTULO 3 .......................................................................................................... 43
INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR: CRIAÇÃO CLUBE DE CIÊNCIA

Lucia Madail Santos de Souza
Sayonara Cotrim Sabioni
Luiz Carlos Araújo Ribeiro
DOI 10.37423/200802317

CAPÍTULO 4 .......................................................................................................... 65
UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO CAMPO DE 
URUÇUCA - BA

Karine Alves de Araújo
Gilvânia Nunes Chaves dos Anjos
DOI 10.37423/200802232

CAPÍTULO 5 .......................................................................................................... 83
OS CONSÓRCIOS MUNICIPAIS E A GESTÃO PÚBLICA ASSOCIADA AO FORTALECIMENTO 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Leandro Junquilho Cunha
José Ricardo Rosa dos Santos
Sayonara Cotrim Sabioni
DOI 10.37423/200802365

CAPÍTULO 6 .......................................................................................................... 105
POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO 
INTERATIVA

Paulo Menicucci Sabioni
Sayonara Cotrim Sabioni
Daniele de Brito Trindade
DOI 10.37423/200802377

SUMÁRIO



CAPÍTULO 7 .......................................................................................................... 130
OS JOGOS DIDÁTICOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: UMA EXPERIÊNCIA 
NOS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Bárbara Lopes de Souza Freitas
Sayonara Cotrim Sabioni
DOI 10.37423/200802380

CAPÍTULO 8 .......................................................................................................... 147
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INTERDISCIPLINARIDADE NA HORTA AGROECOLÓGICA NO 
COLÉGIO ESTADUAL CARNEIRO RIBEIRO EM 2019

Mabilly Amaral Gonçalves
Débora Campos Marcilio
Sayonara Cotrim Sabioni
Victor Santos Rios
DOI 10.37423/200802384

CAPÍTULO 9 .......................................................................................................... 167
A INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO DE CIÊNCIAS NAS 
SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Marlúcia Pereira Nunes
Ângela Maria Camargo Rodrigues
Kleonara Santos Oliveira
Luciana Pereira de Oliveira Cruz
André Lima Coelho
DOI 10.37423/200802386

CAPÍTULO 10 .......................................................................................................... 184
PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM: AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO NO 
ASSENTAMENTO TERRA VISTA ARATACA/BA

Isaac de Carvalho
Sayonara Cotrim Sabioni
DOI 10.37423/200802405

CAPÍTULO 11 .......................................................................................................... 211
AS INTERFACES ENTRE A LITERATURA INFANTIL E O ENSINO DE CIÊNCIAS

Tamiles Santos da Silva Nascimento
Sayonara Cotrim Sabioni
DOI 10.37423/200802409

SUMÁRIO



Educação e a Popularização das Ciências apontam o caminho do Desenvolvimento 
Sustentável

10.37423/200802163

Capítulo 1

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS EM 
TRECHOS URBANOS DO RIO ALIANÇA, UNA-BA

Ana Paula Sillva Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano campus Uruçuca.

Gilvania Nunes Chaves do Anjos Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano campus Uruçuca.

http://lattes.cnpq.br/9891370690766393


 

 

Avaliação Dos Impactos Ambientais Em Trechos Urbanos Do Rio Aliança, Uma-BA 

                                                                                                   1 

 Resumo: A desmedida exploração dos recursos naturais teve como consequência a crise ambiental, 

considerada como crise da humanidade, deixando o Planeta em estado de vulnerabilidade. Os 

recursos hídricos, por exemplo, são os mais afetados, principalmente em virtude do crescimento 

urbano. Ao passo que as cidades foram firmadas em lugares estratégicos, próximos aos recursos 

hídricos, agravou-se expressivamente a degradação ambiental, afetando a sustentabilidade do Planeta 

Terra. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar os impactos ambientais em trechos 

urbanos do Rio Aliança na cidade de Una-BA através do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade 

de Habitats (PARDH). Estudos desta natureza apresentam-se de grande relevância para que se possa 

avaliar como os recursos hídricos estão sendo tratados e, assim, buscar alternativas para solucionar 

ou reduzir possíveis impactos. Para o desenvolvimento desta pesquisa foram realizadas revisão 

bibliográfica, visitas a campo, aplicação do PARDH in loco e coleta de amostras de água a fim de 

analisar os parâmetros físico-químico do rio. Os resultados obtidos demostram que o rio Aliança nos 

trechos estudados sofre com alto grau de impactos ambientais, onde a deposição de lixo, despejos de 

esgotos sem tratamento prévio, ausência de mata ciliar, erosão e oleosidade na água são os fatores 

preponderantes na degradação deste recurso. Além da disponibilidade de nutrientes como P e N, os 

quais quando em altas concentrações indicam eutrofização do rio, processo limitante a biota aquática. 

Portanto, percebe-se a necessidade da prática da educação ambiental e da implementação de políticas 

públicas capazes de contribuir com o equilíbrio ambiental.  

Palavras-chave: Rios urbanos. Degradação ambiental. Sustentabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO  

Historicamente a civilização sempre esteve ligada aos recursos naturais, prova disso é o processo de 

urbanização. O desenvolvimento das cidades está relacionado principalmente aos rios, que podem ser 

reproduzidos por suas diversas especificidades. Nessa perspectiva, muitos rios foram incorporados ao 

cenário urbano, passando a fazer parte da estrutura paisagística da cidade.  

O crescimento populacional de forma descontrolada acarretou uma série de impactos ambientais, 

configurando o que se chama de insustentabilidade ecológica, oriunda dos conflitos intrínsecos à 

relação sociedade/natureza na contemporaneidade. Dentre esses impactos, a degradação dos 

recursos hídricos se torna devastadora.  

No Brasil cerca de 87% da população vivem nas cidades, porém o processo de urbanização ocorreu de 

forma caótica e descontrolada, trazendo uma vasta rede de impactos para o meio ambiente, os quais 

são diretamente refletidos na população.  

Os rios inseridos no espaço urbano, com raras exceções, são alvos de impactos ambientais severos, 

mudando suas funcionalidades, transformando-os em verdadeiros esgotos urbanos. Esta situação se 

torna cada dia mais agravante, pois nota-se a falta de harmonia sociedade-natureza, acarretando uma 

crise não apenas ambiental, mas humana.  

A água é um recurso natural essencial à vida, contudo, é notório que as reservas de água potável estão 

diminuindo consideravelmente. As causas são descritas como aumento do consumo, desperdício, 

contaminação e poluição, entre outras. A escassez deste recurso inviabiliza qualquer forma de vida, e 

o que torna esse fato mais agravante é a total irracionalidade frente a este acontecimento.  

Diante desse contexto, estudos sobre a problemática inerente aos rios urbanos são bastante 

relevantes, pois os rios poluídos em contato direto com a sociedade implicam em águas poluídas, 

problemas de saúde pública, erosão, entre outros fatores que interferem na dinâmica natural do rio, 

gerando também conflitos socioambientais.  

Em meio a diversificados e intensos processos de degradação dos recursos hídricos, emerge a seguinte 

questão: Quais os principais impactos ambientais em trechos urbanos do Rio Aliança, localizado na 

cidade de Una, sul do estado da Bahia?  

Os resultados obtidos nesta pesquisa podem auxiliar nas tomadas de decisões do poder público, uma 

vez que pode ser constituindo um banco de dados para implantação de políticas públicas na 

perspectiva da revitalização do rio Aliança e da minimização dos impactos decorrentes da urbanização.  
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No que concerne aos procedimentos metodológicos, este trabalho caracteriza-se como um estudo de 

caso de caráter exploratório e descritivo, de natureza quantitativa. Para o seu desenvolvimento foram 

realizadas revisão bibliográfica, visitas a campo, aplicação do PARDH in loco e coleta de amostras de 

água com o intuito de analisar os parâmetros físico- químicos do rio em estudo nos pontos amostrais 

selecionados; foram avaliados três pontos amostrais no percurso urbano do rio.  

O presente artigo teve como principal objetivo identificar os problemas ambientais em trechos urbano 

do Rio Aliança Una/BA, com a aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitas 

(PARDH). O referido protocolo é uma das ferramentas utilizadas para análise de recursos hídricos, 

através dele podem-se obter informações sobre a qualidade ambiental, como, por exemplo, ocupação 

das margens, assoreamento em seu leito, vegetação marginal, entre outros.  

2 MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

A área de estudo compreende trechos urbanos do Rio Aliança, na cidade de Una, localizado no Sul do 

estado da Bahia, situado entre as coordenadas (UTM) P1: S 1451706 W 03915047, P2: S 1517729 

W03904463 e P3: S1517692 e W 03904385 (Figura1). 

9



 

 

Avaliação Dos Impactos Ambientais Em Trechos Urbanos Do Rio Aliança, Uma-BA 

                                                                                                   4 

 

Figura 1- Mapa de localização da área de estudo.  

Dados: Fonte da Pesquisa 2019. 

O rio Aliança é o principal curso da Bacia hidrográfica do Rio Una (Aliança). Essa Bacia Hidrográfica 

abrange uma superfície de 1.695 km² e compreende também os municípios de Una, São José da Vitória 

Arataca e Santa Luzia. A extensão do Rio Aliança é de 25 km.  

O município de Una está situado no estado da Bahia, foi emancipado em janeiro de 1895, faz parte da 

Costa do cacau e possui uma alta relevância para o ecoturismo. Abrange uma área de 1.160 km², a 

população foi estimada em 24.650 habitantes, no censo de 2010, segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE).  

O clima é classificado como tropical úmido, com precipitações abundantes e bem distribuído ao longo 

do ano, com temperaturas entre 25°C e 40°C.O histórico de ocupação do município, que receberia o 

nome de Una, esteve ligado aos recursos hídricos. Quando os primeiros desbravadores chegaram se 

fixaram nas margens dos rios Maruim afluente do Rio Una, como as águas apresentavam cores escuras 
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(pretas) o povoado, o qual iria se desenvolver, ficou denominado como Una, nome de origem tupi- 

guarani (IBGE, 2017).  

A produção econômica está voltada para agricultura e comércio local. Houve um decréscimo 

populacional no município entre as décadas de 1980 e 1990 em virtude da crise econômica que 

ocorreu em toda a região devido a queda da lavoura cacaueira, porém houve um incremento 

populacional nos 1991 e 1996, razão que pode ser explicada pelas mudanças no modelo de produção 

( HORA, 2004).  

Una foi um dos primeiros municípios a ter sua economia diversificada; a chegada de japoneses no 

município foi um dos fatores preponderantes à mudança, no entanto o meio físico foi sendo cada vez 

mais modificado, onde os recursos hídricos foram os mais impactados.  

2.2 COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA  

Os parâmetros físico-químicos, como temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, 

foram medidos através de equipamentos portáteis multiparâmetro (modelo YSI Professional Series 

Plus) calibrado para coleta.  

Foram coletadas 3 amostras de água, uma para cada ponto amostral, em frascos de polietileno lavados 

com HCl 1:1 (ácido clorídrico) e transportadas ao laboratório de biogeoquímica marinha da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). As amostras foram filtradas em filtros de microfibra de 

vidro de 0,7 μm de porosidade e 47 mm de diâmetro, previamente calcinados a 450 °C por 4 horas em 

forno mufla. Após a filtração, os filtros foram secos em estufa à 60°C até atingirem o peso constante. 

A partir desse material filtrado foi determinada a concentração de nitrogênio e fósforo orgânico 

particulado.  

O nitrogênio e o fósforo dissolvidos foram analisados no material filtrado e o nitrogênio e fósforo 

particulado nos filtros. O Nitrogênio (N) e o Fósforo (P) total foram determinados pela soma das 

frações dissolvidas e particuladas. A determinação dos teores de N e P foi realizada através da digestão 

por pesulfato de potássio, seguida pela análise em espectrofotometria (GRASSHOFF; ERHARDT; 

KREMILING, 1983).  

2.3 APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DA DIVERSIDADE DE HABITATS  

Os dados para as análises dos impactos ambientais gerados pela urbanização nos trechos estudados 

foram obtidos com base na proposta metodológica utilizada por Callisto et al. (2002), a qual se refere 
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a aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats, a fim de avaliar a qualidade 

e a fragilidade ambiental. Essa metodologia de fácil aplicação pode ser adaptada para suprir as 

necessidades da pesquisa, permite analisar qualitativamente os recursos hídricos e os ecossistemas 

adjacentes.  

O protocolo original possui 22 parâmetros, mas para atender as objetividades desta pesquisa foram 

selecionados 7, a saber: Tipo de ocupação das margens; erosão próxima e/ou as margens do rio e 

assoreamento em seu leito; alterações antrópicas; cobertura vegetal no leito; odor da água; 

oleosidade da água.  

O quadro é baseado em 7 indicadores, uma coluna é preenchida com as características, na segunda 

coluna são os valores dos parâmetros que variam conforme a intensidade do impacto como mostra o 

quadro 1.  

Quadro 1- Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

A cada parâmetro foi atribuindo uma nota individual, que somada reflete a qualidade ambiental, como 

exposta no quadro 2 (LOBO et al. 2011). 

 

12



 

 

Avaliação Dos Impactos Ambientais Em Trechos Urbanos Do Rio Aliança, Uma-BA 

                                                                                                   7 

Quadro 2- Notas atribuídas referentes ao grau de impacto 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Foram realizadas três visitas a campo. A primeira em 06/11/2018 para visitação com intuito de 

escolher os pontos amostrais. Separou-se 3 pontos onde o rio intercepta a cidade de Una-BA; a 

segunda visita em 24/11/2018 para então análise dos pontos e aplicação do protocolo; na terceira 

visita foi realizada coleta de água em 08/12/2018.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Tendo em vista a forma como os recursos hídricos urbanos são geridos e como a sociedade se apropria 

desses espaços, o panorama apresentado não tem sido nada animador. Indicando que no contexto 

das cidades, os rios são de fato ambientes sem nenhum apreço, corroborando com o que também foi 

apresentado por Almeida e Cardoso (2012), dentre outros autores.  

Os pontos amostrais estudados nesta pesquisa estão no mesmo grau de degradação ambiental dos 

encontrados na literatura. O Rio Aliança apresenta ao longo do seu curso ausência de vegetação, 

erosão, poluição e contaminação das suas águas, descarte de resíduos e eutrofização, como pode ser 

observado a seguir.  

O ponto 1 (P1), conforme figura 1, é caracterizado por apresentar uma alta oleosidade na água, 

ausência da mata ciliar, presenças de esgotos sem tratamento e deposição de vários resíduos 

antrópicos. Esse ponto está localizado próximo a ponte que corta a cidade, assim facilita a transição 

de pessoas e o descarte indevido de lixo, como mostra a Figura 2.  
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Figura 2- Primeiro ponto amostral (P1) 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Convém destacar que a ocupação das margens acarreta a falta de vegetação, o que intensifica os 

problemas de erosão e assoreamento do rio, levando a mortandade da biota aquática e de nascentes 

e, consequentemente, provocando uma ruptura nesse ecossistema.  

Também é notório que a contaminação dos recursos hídricos e a deposição de lixo são altamente 

nocivos ao rio. O lixo, por exemplo, pode ser carreado para o rio por meio das chuvas ou transporte 

eólico, onde por vez a vazão pode deslocar esses resíduos por distâncias longas (TUCCI, 2007). 

O segundo ponto amostral (P2) localizado na Avenida Beira Rio, lugar de fácil acesso, foi detectado a 

presença de resíduos sólidos e também a presença de encanação de esgoto sem tratamento prévio 

(figura 3).  

Figura 3- Imagens do segundo ponto amostral (P2). 

 

Dados: Fonte da pesquisa, 2018. 
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Ponto 3 (P3), localizado mais distante da Beira Rio, apresenta árvores de médio porte, no entanto, 

juntamente com o P1, foi o ambiente mais afetado negativamente. A presença de embalagens de 

bebidas indica ser um local usado para deposição in loco desses resíduos, sem nenhuma preocupação 

com o meio, conforme a figura 4.  

Figura 4- Imagens do terceiro ponto amostral (P3). 

 

Dados: Fonte da pesquisa, 2018. 

O nível de perturbação está entre o intervalo de 0-22 demostrando um alto grau de impacto nos três 

pontos amostrais, sendo que os pontos 1 e 3 são os mais deteriorados, como mostra a tabela 1. 

Tabela 1- Parâmetros de perturbação ambiental encontrado nos pontos amostrais estudados 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018 

Os resultados obtidos através da análise da água revelam que os parâmetros abióticos encontrados 

no rio, de acordo a tabela 2, demostram que o oxigênio dissolvido OD (%) foi diferente nos pontos 

amostrais, o P1 obteve maior valor e o P3 menor valor. Já a temperatura (T °C) e a condutividade 
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elétrica (Cond μs/cm) foram semelhantes entre os 3 pontos estudados; o pH foi básico, variando de 

6,82 a 7,42.  

No que se refere aos nutrientes dissolvidos na água N e P, o ponto 1 foi o que apresentou uma maior 

concentração de P, indicando que o nível de degradação ambiental é mais elevado, ratificando os 

resultados por meio do PARDH.  

Tabela 2- Parâmetros abióticos mensurados no rio durante a visitação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. Nota (As concentrações de PT e NT estão em μM/L). 

A ausência da vegetação ocasiona elevadas temperaturas na água, o que pode evidenciar alterações 

ecológicas, as quais comprometem a existência de vida no rio. A disponibilidade de fósforo e 

nitrogênio na água, por exemplo, pode indicar a ocorrência do processo de eutrofização, mortal a 

biota aquática e, posteriormente, fonte de metano (CH4), um dos gases mais prejudiciais a atmosfera.  

É importante ressaltar que as concentrações de P e N estão aumentando de forma expressiva nos 

ecossistemas aquáticos urbanos, sendo este nutriente limitando a produtividade produção (WINTER; 

DUTHIE, 2000).  

Percebe-se que a construção de casas e pontes próximas ao rio intensifica a transição de pessoas, 

agravando a deposição de resíduos sólidos no seu leito e em suas margens. Aliando a essa 

problemática, destaca-se a destruição da mata ciliar. Foi observado também o despejo de efluentes 

no P2, o qual pode ser levados pela vazão para todo curso da bacia.  

Embora todos os pontos apresentaram algumas gramíneas, ou arbustos, essa vegetação é insuficiente 

para segurar o solo e preservar o ecossistema, pois a vegetação adjacente funciona como uma zona 

tampão, atuando na qualidade dos recursos hídricos. Logo, a falta da mata ciliar representa fragilidade 

do recurso.  

Todos os pontos amostrais deste estudo foram considerados com alto grau de impacto. Assim como 

neste trabalho, o Rio Passo Fundo, localizado no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, passa por 

problemas semelhantes de despejo de efluentes e resíduos (MORSCH; MASCARÓ, 2016). Essa 
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realidade demostra que a intensificação da urbanização afeta milhares de ambientes aquáticos em 

todo o mundo. 

A bacia do rio Aliança apresenta um grande potencial hídrico para toda região sul da Bahia, (BARRETO 

et al., 2006), por isso a conservação e preservação deste espaço deve ser levado a sério dada a sua 

importância ecológica e social. Como perspectivas podem ser adotadas medidas sustentáveis 

direcionadas para a manutenção dessa grande riqueza, surgindo assim a necessidade de medidas de 

caráter emergencial (SCHIAVETTI, 2003).  

Embora o cenário dos rios urbanos não seja animador, pode-se destacar algumas iniciativas de 

revitalização, como a que ocorreu na drenagem fluvial rio, na cidade de Agualva-Cacém, em Portugal, 

a qual teve a regularização fluvial em todo o seu percurso (RADTKE,2015). Também o rio da Emscher 

na, Alemanha, passou por um denso processo de revitalização.  

Em escala nacional pode-se citar os a revitalização da microbacia do Rio Cabuçu de Baixo, no Estado 

de São Paulo e das margens do Rio Guamá, em Belém-PA. Tem-se como exemplo também a 

recuperação das áreas marginais do rio Homônimo, na cidade de Piracicaba-SP (LEME et al., 2005).  

Estes exemplos demostram um caminho possível tanto para o ser humano quanto para o meio 

ambiente, sendo imprescindível a valorização dos rios urbanos. A presença desses espaços pode 

propiciar uma situação privilegiada, tanto ecologicamente quanto servindo de incremento para 

economia, fomentando o turismo (MELO, 2005).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A emergência das cidades junto aos recursos hídricos evidência como as práticas humanas podem ser 

nocivas ao meio ambiente, se não forem acompanhadas de ações sustentáveis os efeitos são ainda 

mais desastrosos. Nesse contexto, o crescimento das cidades brasileiras, sobretudo as não planejadas 

provocam desequilíbrio em todo ecossistema terrestre, sendo os recursos hídricos os mais afetados.  

Diante dos resultados obtidos, notou-se que o Rio Aliança encontra-se bastante degradado, 

apresentando deposição de lixo, despejos de esgotos sem tratamento prévio, ausência de mata ciliar, 

erosão, oleosidade na água, assoreamento e eutrofização. Todos esses impactados veem refletir a 

perda da biodiversidade da fauna e flora, o que coloca o rio em alto estágio de vulnerabilidade 

ecológica.  
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A urbanização na cidade de Una implica em gravíssimos problemas para o ecossistema aquático, posto 

que a referida cidade é cortada por um rio, e a população local age sem compromisso e 

responsabilidade com a preservação deste ambiente. O poder público por sua vez ainda não 

desenvolve projetos e ações com propósito de sensibilizar os indivíduos através da educação 

ambiental, bem como elaborar e implementar políticas públicas em favor da sustentabilidade 

ambiental do Rio Aliança.  

Nesse sentido, destaca-se a relevância da recuperação da vegetação ciliar, essencial para o 

metabolismo do sistema aquático, além de ajudar na purificação do ar na cidade. Também cabe 

sinalizar a proeminência da oferta do serviço de saneamento básico. Estas medidas mitigadoras 

podem auxiliar no tocante a materialização de ambientes saudáveis, favoráveis a qualidade de vida de 

toda a população, propiciando a oportunidade do laser e, por conseguinte, proporcionar o 

fortalecimento da cultura local.  

O conhecimento dos efeitos delatórios que causam impactos no ambiente lótico servem como 

subsídios para os tomadores de decisões, pois estes espaços configuram-se ambientes ecológicos de 

imensurável valor e de grande interesse socioeconômico e cultural.  

Portanto, pesquisas neste viés apresentam-se de extrema importância na sociedade do século XXI, na 

qual a crise ambiental vem ganhado proporções ainda maiores e com consequências irreversíveis. É 

fundamental o aprofundamento deste estudo na perspectiva de discutir a problemática do Rio Aliança 

em suas múltiplas dimensões, podendo ser instrumento de encaminhamento de políticas públicas 

eficazes. 
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Resumo: O presente trabalho teve o objetivo de acompanhar a criação e implantação de uma Estação 

dos Saberes, voltada para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisas dos discentes inscritos, sob a 

orientação do docente idealizador, durante o ano letivo de 2019, no Complexo Integrado de Educação 

de Itabuna-BA. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, em que se registraram as ações e 

atividades para a implantação da Estação dos Saberes e as ações nesta, desenvolvidas. A partir da 

Jornada Pedagógica a gestão escolar, a coordenação pedagógica, os docentes e discentes, foram 

sensibilizados e mobilizados em reuniões sobre a necessidade de implantação dessa ação; reuniões 

com a gestão proporcionaram o apoio institucional e a coordenação pedagógica garantiu os espaços 

de discussão e aceitação do modelo de Estação proposto. Na Estação dos Saberes, instalada no mês 

de março, foram realizados 13 (treze) encontros com os discentes que se inscreveram para participar. 

Docentes e discentes se mobilizaram e houve inscrições em várias Olimpíadas do Conhecimento. Dos 

03(três) trabalhos interdisciplinares propostos a situação atual é: 02(dois) iniciados e ainda em 

desenvolvimento e 01(um) finalizado. “Água mineral: um produto consumido e pouco conhecido”, foi 

finalizado. “Sistema de evacuação de emergência nas escolas” e “Qualidade Social da Educação” está 

em execução. Além das Inscrições em Feiras e Mostras Científicas no Estado e fora dele, ainda foram 

firmadas parcerias com instituições de educação, Institutos Federais e Universidades. Ficou 

demonstrado que apesar de algumas dificuldades, foi possível concretizar trabalhos de pesquisa na 

Estação dos Saberes. O trabalho “Água mineral:..” foi convidado para publicação em uma revista 

científica. 

Palavras-chave: Educação Integral. Popularização das Ciências. Alfabetização Científica. Feiras de 

Ciências. 

 

  

23



 

 

Estação Dos Saberes: espaço pedagógico para a alfabetização e educação Científica Na Prática 

                                                                                                   2 

INTRODUÇÃO  

As Estações dos Saberes são espaços disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares e 

transdisciplinares, em que os componentes curriculares podem apresentar proposta de trabalho. Este 

espaço pedagógico para Iniciação Científica Júnior no Complexo Integrado de Educação de Itabuna 

(CIEI) possibilitam o ensino e a pesquisa em diálogo teórico e prático.  

Por que ter Estações dos Saberes? 

A integração dos saberes, além de possibilitar práticas e ações didáticas 
integradoras com o contexto escolar, social e cultural dos estudantes, também 
contribui com uma dimensão do conhecimento numa perspectiva da 
totalidade, minimizando características de um saber fragmentado e 
descontextualizado. (ARCANJO; SÁ, 2017, p. 10) 

As Estações dos Saberes por proporcionarem um espaço essencialmente interdisciplinar e 

transdisciplinar desconstroem o lugar comum das disciplinas isoladas e dos saberes desconexos. 

Resgatando a práxis e vivência dos antigos filósofos, escreve Arcanjo (2019): 

Atualmente, o conhecimento é dividido na forma de disciplinas, tendo cada 
uma delas especialistas que se aprofundam em determinada área. De forma 
contrária, no período dos primeiros filósofos, havia a busca pelo domínio de 
todas as áreas do conhecimento para compreensão do real, a exemplo de 
Aristóteles e outros que, simultaneamente, detinham conhecimentos 
matemáticos, filosóficos, biológicos, artísticos, teológicos, políticos, científicos, 
dentre outros. (ARCANJO, 2019, p. 11). 

No Complexo Integrado de Educação de Itabuna (CIEI), as Estações dos Saberes são obrigatórias para 

os educandos, fazendo parte do processo avaliativo do trimestre escolar. Cada educando deve 

escolher 04 (quatro) Estações para frequentar por trimestre. Estas ocorrem nas terças-feiras e quintas-

feiras, tanto no horário matutino como no vespertino. Os educandos participam de duas delas em 

cada dia e não há obrigatoriedade de participação em Estação dos Saberes específica. Cada estudante, 

opta livremente até o número de vagas disponível em cada Estação. No entanto, não é permitido ficar 

sem participar das 04(quatro) Estações por trimestre, o que comprometeria sua avaliação no final 

deste período. 

O CIEI possuí na sua matriz curricular a disciplina Iniciação Científica com 02(dois) horários de aulas 

semanais nas três séries do Ensino Médio, na modalidade Educação em Tempo Integral, contudo, não 

existia uma carga horária específica para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Acreditava-se 

que essa falta de tempo e espaço, dificultaria à unidade escolar desenvolver tais projetos de pesquisa 

para participação nas diversas Feiras de Ciências, mostras Científicas e Olimpíadas do Conhecimento 

existente no país.  
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Dessa forma se propôs a seguinte questão problema: A criação de uma Estação dos Saberes voltada 

para a pesquisa científica júnior, no Complexo Integrado de Educação de Itabuna, Bahia, contribuiria 

para Alfabetização Científica e a qualificação dos educandos para a realização pesquisas científicas; 

realização de trabalhos de pesquisa de Iniciação Científica Júnior; estímulo para inscrições nas diversas 

Olimpíadas dos Conhecimentos e participação nas Feiras de Ciências e Mostras Científicas existentes 

no Brasil?  

Diante do contexto exposto, o projeto de criação da Estação dos Saberes voltada para a pesquisa 

científica, buscava atender a demanda existente na Unidade Escolar Complexo Integrado de Educação 

de Itabuna (CIEI), de espaço e tempo para a execução de projetos de pesquisas com seus discentes, 

consolidando a prática do componente curricular Iniciação Científica.  

Considerava-se uma demanda reprimida, pois, até o ano de 2015, o CIEI, antes Colégio Estadual Dona 

Amélia Amado, tinha tradição em participar de Feiras de Ciências, Mostras Científicas obtendo 

resultados promissores.  

Está consolidado na sociedade de forma geral que a educação atual não deva prescindir da educação 

e pesquisa científica. Cada vez mais, as Feiras de Ciências, Olimpíadas do Conhecimento e congêneres, 

ganham relevância nos meios acadêmicos da Educação Básica, Ensino Superior, Academias de Ciências 

e no meio social. A existência de inúmeras Feiras de Ciências e Olimpíadas do Conhecimento existentes 

no Brasil e exterior, incluindo Projeto de Lei do Senado Federal nº 360/2017, de autoria da Senadora 

Maria do Carmo, que altera a LDB, busca estabelecer uma Feira Científica Nacional, para a Educação 

Básica, sustentam essa proposição, (BRASIL, 2017).  

A pesquisa científica na Educação Básica, não é uma tarefa ou aula lúdica. É uma proposta político-

pedagógico-metodológica que além de proporcionar uma aprendizagem mais significativa para o 

educando, também  

procura sensibilizar, estimular, desenvolver e revelar talentos para uma possível carreira acadêmico-

científica.  

Na sociedade existem várias contribuições oriundas de pesquisas realizadas na Educação Básica e que 

posteriormente foram continuadas na Academia em nível Superior. Como também despertaram 

interesse em empresas para transformá-los em produtos comerciais.  

Os autores dialogam mostrando e referendando a proposta de que não há mais possibilidade de se 

ter uma educação meramente transferidora de conteúdos que não sinalizem uma perspectiva de 
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aprendizagem significativa e voltada para a aquisição do conhecimento científico. Nessa linha de 

pensamento, criou-se uma Estação dos Saberes voltada para a pesquisa científica. Ministrar o 

componente curricular Iniciação Científica, exige pesquisar, como deve ser em qualquer componente 

curricular, mas aqui o objeto foi a disciplina Iniciação Científica.  

O termo Alfabetização Científica, foi utilizado por vários autores com enfoques diferentes, assim 

pontua-se qual o entendimento que rege esse termo no trabalho em tela. As autoras Carvalho e 

Sasseron, contribuem afirmando: 

Por ser um conceito complexo (e provavelmente por isso mesmo), a ideia de 
Alfabetização Científica é vista por alguns estudiosos como possuindo vieses 
distintos e necessários de serem observados para que seja compreendida e 
vislumbrada em diversas situações e ocasiões (CARVALHO; SASSERON, 2011, 
p.62). 

A Alfabetização Científica tornou-se uma necessidade de primeira ordem na atualidade. O 

conhecimento científico domina os debates do cotidiano. Ler e entender a natureza e, por conseguinte 

o mundo sempre foi uma necessidade, hoje se tornou prioridade. Desse modo, Chassot nos ensina: 

“ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza. É um 

analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do universo”, (CHASSOT, 2003). Essa fala de 

Chassot mostra que a “leitura de mundo”, preconizada por Paulo Freire, está sempre atual.  

Sasseron, afirma que: 

Em linhas gerais, podemos afirmar que a Alfabetização Científica tem se 
configurado no objetivo principal do ensino das ciências na perspectiva de 
contato do estudante com os saberes provenientes de estudos da área e as 
relações e os condicionantes que afetam a construção de conhecimento 
científico em uma larga visão histórica e cultural (SASSERON, 2015, p.56). 

O ensino pela pesquisa não é uma novidade, em 1996, Paulo Freire publicava seu livro Pedagogia da 

Autonomia e já defendia que, “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (FREIRE, 2015).  

Partindo dessa premissa busca-se consonância com Pedro Demo que também em 1996, no seu livro 

Educar pela Pesquisa, apresentava a seguinte reflexão: “A convicção de que a educação pela pesquisa 

é a especificidade mais própria da educação escolar e acadêmica” (DEMO, 2015).  

Os dois autores são bastante enfáticos em defenderem a pesquisa como elemento indissociável do 

ensino. Eles dialogam de forma a não deixar dúvidas quanto à importância da pesquisa na formação 

do estudante, como foi contextualizado no CIEI.  
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A Educação Científica não é um luxo ou um modismo do século XXI. O exercício da cidadania nos dias 

atuais está imbricado ao saber científico. Maria Aparecida Moura, no livro Educação Científica e 

Cidadania: abordagens teóricas e metodológicas para a formação de pesquisadores juvenis. Moura 

sustenta que: 

Fala-se muito nos dias de hoje sobre a importância do conhecimento científico 
para o exercício da cidadania. Isso implica dizer que a educação científica deve 
fazer parte da formação do cidadão para que ele possa compreender e opinar 
além de no futuro tomar decisões baseadas no entendimento sobre o 
progresso científico e os riscos e conflitos de interesses nele contidos. (MOURA, 
2012, p. 23). 

Consideramos que a Estação dos Saberes, voltada para a pesquisa científica júnior, além de ser 

naturalmente um espaço para alfabetização científica é um espaço para a aprendizagem significativa, 

considerando o pensar das autoras Pelizzari et all. (2002, p.38) que afirmam: 

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em 
primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo 
quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem 
será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser 
potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente 
significativo: o significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, e 
o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada 
aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si 
próprio. 

Através da alfabetização científica, os conteúdos antes distantes, passam a ter proximidade. Um 

estudante que pensa sua pesquisa e a realiza, ele teve sim, disposição para aprender, atendendo à 

primeira condição elencada. A segunda condição é atendida, pois quando ele pesquisa, sua 

curiosidade indica que aquele objeto, é para ele psicologicamente significativo, pois foi pensado por 

ele, realizado por ele e concretizado por ele. Se não tivesse significado, não ocorreria, dessa forma.  

METODOLOGIA  

Este trabalho se desenvolveu como uma pesquisa de abordagem qualitativa, que segundo Campos, 

Pinto, Siqueira (2018), os resultados produzidos pela pesquisa de abordagem qualitativa não envolvem 

procedimentos estatísticos, procura responder questões como “o quê”, “como” e “porquê”, e a 

analisar as respostas no contexto da vida diária e das significações com elucidações atribuídas por cada 

indivíduo ao fenômeno estudado. Por qual razão optou-se pela metodologia qualitativa nessa 

pesquisa?. Segundo Chizzotti (2003), 
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as pesquisas desvinculam-se dos referenciais positivísticos e tendem para o 
estudo de questões delimitadas, locais, apreendendo os sujeitos no ambiente 
natural em que vivem, nas suas interações interpessoais e sociais, nas quais 
urdem os significados e constroem a realidade. (CHIZZOTTI, 2003, p. 229 e 230). 

Considerando ainda que nossa pesquisa tinha intencionalidade de permitir um leque de possibilidades 

de estudos futuros como preconiza Chizzotti (2003), 

um sumário histórico, com todas as limitações implicadas em sínteses, pode 
indicar que as questões da pesquisa qualitativa, longe de se esgotarem ou de 
se constituí-la em um modelo único, deixa um horizonte variado de 
interrogações que se fazem presentes nas pesquisas em ciências humanas e 
sociais. (CHIZZOTTI, 2003, p. 231). 

O método utilizado na produção desse trabalho foi a pesquisa-ação. Segundo Tripp (2005) a criação 

da pesquisa-ação é atribuída a Lewin (1946) por ser ele o primeiro a publicar um trabalho empregando 

o termo, no entanto, anteriormente, na Alemanha, também é encontrado este termo em um trabalho 

realizado em Viena, em 1913 de acordo com Altrichter, Gestettner, (1992).  

A opção pelo método da pesquisa-ação se fundamenta em ser uma pesquisa na e para a educação e 

segundo ainda Tripp (2005): 

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 
desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 
utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 
aprendizado de seus alunos, [...], (TRIPP, 2005, p. 445). 

Também se faz necessário esclarecer que a pesquisa-ação, possui diferenciação da ação prática e da 

pesquisa científica tradicional (TRIPP, 2005).  

A pesquisa-ação atendeu a necessidade de se ir executando e avaliando o progresso das ações 

empreendidas, elemento preconizado por (TRIPP, 2005) quando ele afirma: “A pesquisa-ação tende a 

documentar seu progresso, muitas vezes por meio da compilação de um portfólio, do tipo de 

informações regularmente produzidas pela prática rotineira [...]”. (TRIPP, 2005, p. 449).  

A pesquisa-ação exige acima de tudo um alto comprometimento ético na forma de aquisição e no 

trato dos dados obtidos e trabalhados. Cassandre, Picheth, Thiollent (2016, p.87) nos alertam que na 

metodologia da pesquisa-ação sempre é necessário problematizar o relacionamento “entre a pesquisa 

(lado do dispositivo da investigação) e a esfera da ação composta de atores em situação a ser 

pesquisada (lado da possibilidade de mudança)” .Este relacionamento é bastante complexo, 

apresentando-se em diversas modalidades e possuindo vários graus de intensidade.  
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A pesquisa teve início no mês de março/2019 e término em dezembro/2019. O corpus da pesquisa foi 

o Complexo Integrado de Educação de Itabuna (CIEI), com alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio 

em Tempo Integral.  

O Complexo Integrado de Educação de Itabuna (CIEI), unidade escolar da Rede Estadual de Educação, 

oferta o Ensino Médio em Tempo Integral, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio em tempo 

parcial. Os Complexos Integrados de Educação foram criados pelo Decreto Nº 16.718 de 11 de maio 

de 2016. O CIE de Itabuna está localizado na Av. Manoel, s/n, Bairro São Caetano, Itabuna, tel. (73) 

3613-5166, CEP: 45.608-511 (BAHIA, 2016). 

Figura 01: Frente da unidade escolar 

 

Fonte: http://www.cieitabuna.com.br/ 

Figura 02: Interior da unidade escolar 

 

Fonte: http://www.cieitabuna.com.br/ 

A unidade escolar possui aproximadamente 180 (cento e oitenta) alunos matriculados no Ensino 

Médio em tempo integral, distribuídos em 06(seis) classes: 03(três), primeiros anos; 02(duas), 

segundos anos; 01(uma) terceiro ano. No Ensino Médio Regular são 04(quatro) classes de primeiros 

anos, no turno matutino, totalizando aproximadamente 120(cento e vinte) alunos. No turno noturno 
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a escola possui a modalidade EJA com aproximadamente 50(cinquenta) alunos distribuídos em 

02(duas) classes, Eixo VI e Eixo VII; e Ensino Médio Regular com aproximadamente 125(cento e vinte 

e cinco) alunos distribuídos em 05 (cinco) classes. Totalizando aproximadamente 175(cento e setenta 

e cinco) no turno noturno.  

Por ser uma ação de cunho disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar transdisciplinar, foram 

realizadas reuniões com professores das várias áreas do conhecimento para a construção da proposta 

da Estação do Saber, voltada para Iniciação Científica Júnior.  

Na Jornada Pedagógica da unidade escolar foi apresentada a proposta de criação da Estação dos 

Saberes com a finalidade de produção de pesquisas e participação em Feiras de Ciências e Olimpíadas 

do Conhecimento.  

Durante as Atividades Complementares (ACs), os docentes foram mobilizados para apoiar a proposta 

de criação da Estação do Saber voltada para a pesquisa científica júnior, sensibilizando os discentes a 

desenvolver pesquisa científica.  

Foi realizada a capacitação do pesquisador e de outros docentes da unidade escolar, interessados em 

participar do projeto da criação da Estação do Saber voltada para a Iniciação Científica Júnior e 

estabelecer parcerias com outras instituições buscando participar de Chamadas Públicas do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado da Bahia (FAPESB), instituição vinculada a  

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), voltadas para a popularização e divulgação da 

ciência.  

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DOS SABERES  

Nas aulas da disciplina Iniciação Científica, os discentes foram mobilizados à participação na Estação 

dos Saberes de pesquisa científica júnior, mostrando aos mesmos as diversas possibilidades de 

crescimento pessoal, carreira acadêmica e profissional e extra-acadêmica.  

No mês de março, foram abertas as inscrições para a Estação de pesquisa, em que foram inscritos 

21(vinte e um) alunos. A Estação se desenvolveu do dia 28 de março de 2019 a 02 de maio de 2019.  

No primeiro encontro, foi aplicado um questionário aos discentes que optaram por participar da 

Estação do Saber de Iniciação científica, buscando identificar os seus conhecimentos sobre pesquisa 
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científica, metodologia científica, e escrita científica. A partir das respostas do questionário foram 

construídas as ações que foram implementadas na Estação dos Saberes.  

Figura 03: estudantes respondendo o questionário inicial. 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

No segundo encontro foi passado o vídeo da música “Oito anos”, de autoria de Paula Toller e Dunga e 

interpretada pela cantora Adriana Calcanhoto, sobre qual, vários questionamentos eram feitos e 

algumas curiosidades infantis foram pedidas para que eles respondessem. Em relação às perguntas 

não respondidas no encontro, era solicitado que fossem pesquisadas e discutidas no terceiro 

encontro. 

O terceiro encontro, baseava-se nas respostas às perguntas da música que não foram respondidas no 

encontro anterior, com as discussões das respostas apresentadas.  

Realizou-se também o Experimento “Vai derramar”. Esse experimento teve como proposta promover 

a discussão para os campos: Disciplinar, de Geografia; Multidisciplinar: de Geografia, Física e Biologia 

e Interdisciplinar: Aquecimento Global e Transdisciplinar: Meio Ambiente. O Experimento faz parte de 

uma Sequência Didática do Livro: Bahia, Brasil vida, natureza e sociedade e apresenta como materiais: 

01 copo de vidro de 250 ml; cubos de gelo; água para colocar no copo.  

A questão em discussão foi se a água iria ou não derramar ao ter todo o gelo derretido dentro do copo. 

Com o experimento em execução a discussão se estendeu até chegarem à questão do derretimento 

das calotas polares, das geleiras terrestres e elevação do nível dos oceanos. Inclusive questionando de 

onde vem a água que começa a aparecer em torno do copo. Dentre outras discussões possíveis pelo 

caráter eminentemente transdisciplinar do experimento.  
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No Quarto encontro, os estudantes assistiram ao vídeo com William Kamkwamb, na apresentação 

deste no TED (Technology, Entertainment, Design) – Ideas Worth Spreanding (ideias que valem a 

pena). A apresentação foi sobre toda a sua dificuldade, da sua comunidade e de forma geral de toda 

a África, pela falta de tecnologia e infraestrutura em geral. Foi discutido sobre a criatividade e 

persistência do(a) pesquisador(a) para realizar um trabalho científico resultando num protótipo de 

gerador de energia.  

No segundo trimestre, iniciado em 11 de junho com término em 30 de julho de 2019, a Estação dos 

Saberes voltada para a pesquisa científica júnior iniciou com um número menor de participantes e 

alguns novatos, foram um total de 20 estudantes.  

Devido à flexibilidade de poder mudar de Estação dos Saberes, ao final de cada trimestre, os discentes 

podem ou não continuar na mesma Estação. Como também, estudantes que não estavam, no 

trimestre anterior, podem inscrever-se e frequentar outra Estação. Há plena autonomia do corpo 

discente nas suas escolhas. Limitas apenas pelo número de vagas. 

Foi apresentado, no primeiro encontro, a plataforma APICE/FEBRACE/USP, que possui 02 cursos: 

Metodologia Científica e Feira de Ciências e recomendado que os alunos realizassem o curso 

Metodologia Científica até o final do trimestre. 

No segundo encontro, com a finalidade de demonstrar que existem perguntas simples, mas que ainda 

não foram respondidas pela ciência foi passado o filme: Formiga dorme? Esse filme tem a proposta de 

mostrar que, são as perguntas que movem o mundo, que por fim, movem o conhecimento. No filme 

eles percebem que, a dúvida mais simples tem a possibilidade de se tornar uma grande e reveladora 

pesquisa. 

No terceiro encontro, os alunos foram divididos em grupos para discutirem as propostas de pesquisas 

que iriam desenvolver. 04 propostas de trabalhos foram discutidas: 

1- Pesquisar sobre a água mineral; 

2- Pesquisar sobre a evacuação da escola em caso de emergência; 

3- Pesquisar sobre a qualidade da educação de Itabuna no Ensino Médio, tomando como referência 

os resultados do ENEM 2018; 

4- Pesquisar sobre o fenômeno da crise hídrica que atingiu a região cacaueira entre 2015 e 2016. 
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No quarto encontro, foram formados os grupos de pesquisa e começaram a construção do plano de 

pesquisa de cada proposta a ser investigada. Foi discutida também a metodologia a ser utilizada em 

cada pesquisa e os possíveis métodos. 

No quinto encontro, as metodologias e métodos foram apresentados e os grupos iniciaram as 

pesquisas bibliográficas sobre os temas das pesquisas. 

O terceiro trimestre, iniciado em 01 de outubro com término em 05 de novembro, foi o período 

dedicado à pesquisa de campo e orientações gerais. 

Nos encontros desse período os estudantes pesquisadores traziam suas dúvidas e ações realizadas na 

semana anterior e se planejava as ações futuras. As atividades de campo foram realizadas nesse 

período. 

Todos os registros de nomes e fotos encontram-se autorizados de divulgação com os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foi criada a Estação dos Saberes que funcionou durante todo o ano letivo de 2019. As reuniões eram 

regulares na unidade escolar, às terças-feiras, no horário das 10h30min minutos às 12h00min horas. 

Com intervalos das mesmas, quando do fim de um trimestre e início do outro.  

A Estação congregou discentes das séries diversas como era esperado, 1º, 2º e 3º ano. A Estação 

integrou discentes que eram alunos ou não do professor-pesquisador. Contudo as equipes de 

pesquisas se organizaram com discentes da mesma série e sala. As afinidades e proximidades foram 

determinantes para esse arranjo das equipes das pesquisas.  

A unidade escolar realizou inscrições para a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, 

Olimpíada Brasileira de Robótica e Olimpíada Nacional de Ciências. Realizaram-se as provas da 

primeira fase nas três Olimpíadas, porém nenhum estudante passou para a segunda fase dessas 

Olimpíadas.  

A escola também assinou o termo de compromisso com o Programa Ciência na Escola, Estado da Bahia, 

para realização da Feira de Ciências Escolar, pelo qual receberá da Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia, recurso financeiro para a realização da mesma!  
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A escola ainda firmou parceria com o Instituto Federal Baiano Campus Uruçuca, nas Chamadas 

Públicas do CNPq/MCTIC, que trata da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nº 09/2019 e da 

chamada MEC-MCTIC 01/2019, do Programa Ciência na Escola, Federal.  

A Estação dos Saberes voltada para a Alfabetização Científica e pesquisa na Educação Básica, no CIEI-

Itabuna, apresentou a proposição, execução e finalização de trabalhos de pesquisa como concebido 

na sua proposta inicial.  

Observa-se que todos os trabalhos tiveram um caráter interdisciplinar. Todos nasceram de 

questionamentos dos próprios alunos, a partir de discussões na Estação dos Saberes. 

Questionamentos que segundo Demo (2015), possibilita a formação do sujeito competente, no 

sentido de ser capaz de, tomando consciência crítica, formular e executar projeto próprio de vida no 

contexto histórico.  

Assim pensando, repesando e construindo. A Estação dos Saberes retira o(a) estudante da condição 

de objeto de ensino e o transporta à condição de sujeito do processo, parceiro de trabalho. (DEMO, 

2015, p. 21).  

A premissa de Demo (2015), que afirma: “Pretendemos, assim, manter a proposta de que a base da 

educação escolar é a pesquisa [...]”. De fato, o espaço interdisciplinar da Estação dos Saberes, se 

alicerçou nessa premissa e dela propôs seu caminhar, com resultados exitosos.  

Houve adesão de docentes de outros componentes curriculares, a exemplo, da Química, 01(um), 

professor e da disciplina de história, 01(um), professor que também constituíram Estações dos Saberes 

voltada para a pesquisa científica. Eram docentes das séries do 1º, 2º e 3º do Ensino Médio Regular e 

Tempo Integral. Essas Estações atenderam discentes que também tinham interesse na pesquisa 

científica, mas com vínculo direcionado aos componentes curriculares específicos dos docentes.  

A Estação dos Saberes organizada pelo docente do componente curricular História, agregou 12(doze) 

discentes, que realizaram proposições de pesquisas da história de Itabuna e região.  

A Estação do Saber do docente do componente curricular Química reuniu 13(treze) discentes que 

desenvolveram ações práticas voltadas para a Química.  

Estas Estações por serem realizadas, no mesmo horário da Estação dos Saberes, objeto do estudo, não 

foram acompanhadas pelo pesquisador. Ficando efetivamente a cargo e condução dos seus 

respectivos docentes.  
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As equipes de pesquisas, da Estação dos Saberes voltada para a Alfabetização Científica e pesquisa, ao 

final do ano apresentaram as seguintes situações:  

a) A pesquisa “Avaliação da Qualidade da Educação Pública e Privada de Itabuna, baseada nos 

resultados do ENEM, por escola, tabulada o ano de 2018”. É uma pesquisa de três fases. A primeira 

etapa foi concluída e apresentada a proposta na Feira de Ciências da Escola, dentro do Projeto 

Conexões.  

Figura 04- Estudantes apresentando a pesquisa no Projeto Conexões, no Complexo Integrado de 

Educação de Itabuna. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2019. 

 

b) A pesquisa “Crise hídrica 2015/2016 da Região Cacaueira – Território de Identidade Litoral Sul” está 

na fase de revisão bibliográfica, foi apresentado o plano de pesquisa e a revisão já se encontrava 

realizada no Projeto Conexões.  

c) Na pesquisa “Plano de evacuação da escola em caso de emergência”, já foi feita a revisão 

bibliográfica; entrevista com Corpo de Bombeiros local e levantamento da planta baixa da escola. O 

prédio escolar entrou em reforma e a pesquisa parou. Neste momento, a equipe pesquisadora buscava 

entrar em contato com a empresa da reforma do prédio escolar para saber se havia essa proposta 

dentro do projeto da reforma predial. Foi apresentado no Projeto Conexões o plano de pesquisa e os 

resultados parciais.  
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Figura 05: Estudantes no Projeto Conexões com a pesquisa: Plano de Evacuação da escola em caso de 

emergência. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

d) A pesquisa “Água Mineral: um produto consumido e pouco conhecido” foi concluída. Construído 

um poster submetido, aprovado e apresentado na III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do 

Município de Uruçuca, ocorrida Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus 

Uruçuca. Foi também apresentado na III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do município de 

Itajuípe, na Escola Municipal Professor Diógenes Vinhaes. Apresentado no I Projeto Conexões, do 

Complexo Integrado de Educação de Itabuna. Submetido e aprovado na Semana Territorial de 

Bioeconomia do Alto Sertão Sergipano, realizada pela Universidade Federal de Sergipe, Campus Nossa 

Senhora da Glória.  

Figura 06 - Estudantes apresentando trabalho na Escola Municipal professor Diógenes Vinhaes em 

Itajuípe, III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do município de Itajuípe. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Figura 07 - Estudantes apresentando a pesquisa no Instituto Federal de Educação e Tecnologia Baiano 

Campus Uruçuca 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

O trabalho Água Mineral: um produto consumido e pouco conhecido foi convidado para publicação 

nos seguintes periódicos:  

a) Brazilian Journal of Development, revista avaliada pelo novo Qualis Capes único como B2, em 2019, 

e indexada em diversas bases como Latindex e Clase.  

b) Modern Environmental Science and Engineering (ISSN 2333-2581), a new professional journal 

published by Academic Star Publishing Company, USA.  

c) Editora Conhecimento Livre, publicações indexadas na Agência Brasileira do ISBN e na agência 

internacional DOI Foundation.  

A Universidade Federal do Sul da Bahia firmou uma parceria com a Estação dos Saberes voltada para 

o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a qualidade da água do Rio Cachoeira: “Análises 

macroscópicas e microscópicas associadas a técnicas de geoprocessamento, utilizadas como 

ferramentas de educação ambiental no canal fluvial do Rio Cachoeira - Itabuna (BAHIA)”. Realizado 

pelos docentes da UFSB, Campus Jorge Amado, Itabuna.  

Ficou para o ano de 2020, postergada atualmente, a continuidade da parceria, onde o trabalho sobre 

a Água Mineral, entrará na fase de análise físico-química da água. A Universidade fará as análises 
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microbiológicas de amostras das águas minerais, citadas pelos entrevistados na pesquisa, com 

finalidade exclusivamente pedagógica.  

Figura 08: Estudantes realizando pesquisa em conjunto com docentes e discentes da Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Figura 09: Professor da UFSB, demonstrando ao estudante do CIEI os procedimentos de análises dos 

dados coletados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Os resultados consolidaram a perspectiva de que a Estação dos Saberes voltada para a Alfabetização 

Científica e desenvolvimento de pesquisa, rompeu com a educação de reprodução. Pois, segundo 

Pierson e Toti (2019): “A educação que se contrapõe à reprodução deve, portanto, reconceber a 

atividade teórica desenvolvida na escola não mais como transmissão hierárquica e organizada de um 

conjunto de conhecimentos predefinidos”. E esta ruptura ficou revelada nas abordagens dos trabalhos 

nascidos na Estação do Saber.  
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Mobilizada pela Estação dos Saberes para a Alfabetização Científica e pesquisa, a unidade escolar 

realizou inscrições para a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, Olimpíada Brasileira de 

Robótica e Olimpíada Nacional de Ciências.  

A escola também assinou o termo de compromisso com o Programa Ciência na Escola, ação da 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia, para realização da Feira de Ciências Escolar, recurso 

financeiro para a realização da mesma.  

Também foi firmada parceria com o Instituto Federal Baiano Campus Uruçuca, município de Uruçuca-

BA, nas Chamadas Públicas do CNPq/MCTIC, que trata da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 

nº 09/2019 e da chamada MEC-MCTIC 01/2019, que do Programa Ciência na Escola, Federal.  

Foi firmado também com a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), localizada em Ilhéus, Estado 

da Bahia, no km 16, da Rodovia BR-415, parceria para disputa da chamada MEC-MCTIC 01/2019, que 

é do Programa Ciência na Escola, na esfera Federal. Onde a proposta da UESC e do CIEI, foi aprovada. 

Como avaliar o estudante da Estação dos Saberes voltada para a pesquisa científica e Alfabetização 

Científica? A Estação é uma das notas quantitativas que compõem a nota geral do trimestre. Como 

avaliar? Pelas presenças nos encontros? Por ter produzido uma pesquisa? Fazer uma prova escrita? 

DEMO (2015) nos orientou: 

Tomando-se o professor como orientador, o aluno deve ser avaliado sob 
a forma de acompanhamento orientativo. Significa dizer que é mister 
ultrapassar a simples presença constatada na chamada e a nota da prova, 
que mesmo sendo positivas nas mensurações comuns, podem estar 
muito distantes da formação da competência. (DEMO, 2015, p. 115). 

Em primeiro plano com a Estação dos Saberes, busca-se a formação do conhecimento crítico, para 

auxiliar os estudantes em suas leituras de mundo, compreendendo a dinâmica do cotidiano, para que 

exista maior possibilidade de que suas decisões sejam críticas e responsáveis e não apenas a absorção 

passiva de conteúdos discutidos nos projetos. As Estações dos Saberes são espaços “sine qua non” da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, onde a avaliação tradicional, com enfoque 

quantitativo preponderando sobre qualitativo é um contra senso pedagógico.  

CONCLUSÕES  

Ficou demonstrado que o espaço pedagógico da Estação dos Saberes proporcionou efetivamente o 

desenvolvimento de pesquisas. Um dos fatores era o espaço-tempo, que faltava para a retomada das 

pesquisas de iniciação científica júnior, no Complexo Integrado de Educação de Itabuna.  
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Os resultados indicam que a existência da Estação dos Saberes, voltada para a pesquisa sensibilizou e 

mobilizou os docentes e discentes para a pesquisa.  

A existência da Estação dos Saberes para a pesquisa, resgatou na escola a memória da trajetória 

percorrida pela unidade escolar até 2015, como observado nas informações colhidas, a partir de 2016, 

que não houve mais atividades sistematizadas de pesquisas para participações em Feiras de Ciências 

ou Mostras científicas, tão pouco participação em Olimpíadas do Conhecimento de forma mais 

ampliada. 

A interrupção das reuniões das Estações dos Saberes, ocorridas a cada trimestre, se mostra como um 

entrave à continuidade dos trabalhos. Fica-se, com mais de um mês, sem reuniões, isso cria um vácuo, 

que desestimula os discentes.  

Ficou demonstrado que o ensino pela pesquisa apresentou resultados promissores. Não houve 

resistências em busca das respostas, às perguntas surgidas durante os encontros. Houve sim, mais e 

mais questionamentos, que eram pesquisados, num processo dinâmico de pergunta-resposta-

pergunta... 
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Resumo: A participação dos estudantes na XIV e XV edições da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia do IF Baiano Campus Uruçuca, demonstraram um despertar científico, vivenciado nos 

trabalhos apresentados. Diante disso, esse projeto se propôs a implantação de um Clube de Ciência 

Júnior para os docentes do 6º ao 9º ano e da EJA IV e V da Escola Municipal Professor Diógenes Vinhaes 

na cidade de Itajuípe - BA, cuja finalidade foi criar um ambiente diferenciado, tendo como base a 

ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente. Uma reunião mobilizadora foi realizada para 

sensibilizar e apresentar a criação do clube para os professores e alunos. Em 05 de junho de 2019, 

aconteceu a inauguração do Clube de Ciências Júnior Genesis. Logo após a implantação, promoveu-se 

o exercício dessa iniciação científica num primeiro momento, através reuniões com a apresentação de 

vídeos motivadores dos projetos campeões da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE) 

para a escolha de temas a serem pesquisados pelos estudantes. Foram formados grupos para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisas com temas escolhidos pelos alunos e seleção dos que 

poderiam ser pesquisados em Itajuípe. A seguir, foi entregue um planejamento de pesquisa para os 

alunos desenvolverem seus trabalhos de investigação, com orientação de professores de geografia e 

história. Os temas propostos foram: Ilhas fluviais urbanas do município de Itajuípe; Itajuípe come. 

Itajuípe planta? Quem é você que dá nome aos Logradouros de nossa cidade? dos temas investigados, 

um foi concluído e apresentado na Feira de Ciências da Escola e de outras duas instituições de ensino 

regional, como também teve aprovação para apresentação do trabalho científico na Universidade 

Federal de Sergipe (UFS). 

Palavras-chave: Iniciação Científica. Pesquisa. Clube de Ciência. 
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INTRODUÇÃO 

As questões científicas não estão isoladas do contexto social, político, ambiental e econômico dos e 

das estudantes, e a Alfabetização Científica, amplia a possibilidade de se formarem cidadãos críticos e 

cidadãs críticas, com benefícios próprios, para a sociedade e para o meio ambiente. Porque influenciar 

a sua inserção nas escolas? As respostas são as mais variadas na Educação Básica. Os docentes 

apresentam dificuldades para trabalhar com Ensino, que parte de atividades com caráter 

problematizador, necessário, para que esses estudantes consigam relacionar os termos, que eles 

aprendem em sala de aula com suas próprias realidades. Portanto é fundamental que o ensino mostre 

a Ciência como um elemento presente na vida cotidiana e que esses conhecimentos adquiridos em 

sala de aula possam e devam ser relacionados com a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente e seus 

benefícios e consequências desvelados. 

A Escola Municipal Professor Diógenes Vinhaes, é a maior unidade escolar do município de Itajuípe. 

Oferta o ensino fundamental ll, nos turnos matutino e vespertino e a modalidade EJA IV e V, no turno 

noturno, totalizando 654 alunos, com aulas de segunda-feira à sexta-feira. Apresenta um quadro 

composto de 30 professores, possui 10 salas de aulas, 01 sala de leitura, 02 pátios recreativos, 01 

secretaria, 01 sala de professores, 01 sala da direção, 01 sala da coordenação, 01 cantina para 

distribuição da alimentação escolar, 01 cozinha e 01 quadra esportiva. 

Os docentes do ensino de Ciências evidenciam pouca experiência com a EJA e apresentam dificuldades 

em construir uma proposta singular de pesquisa para essa modalidade de ensino, inclusive pela 

ausência de materiais didáticos específicos. Já os discentes apresentam obstáculos para compreensão 

dos conhecimentos conceituais, os quais os levam a total falta de participação e de interesse nas aulas, 

o que resulta em um grande índice de evasão anual nos quadros de matrículas. 

A prática de ensino, existentes nas escolas, são resultantes da falta de estímulos aos professores, sem 

uma formação continuada, com falta de infraestrutura dos estabelecimentos, carência de recursos 

didáticos, incluindose, ainda como fatores diretos, as concepções dos alunos, dificuldade na leitura e 

também as incertezas e problemáticas trazidas por esses alunos, este contexto tem dificultado aos 

professores a realização de sua ação pedagógica. 

Dessa forma questionou-se: Em que medida a implantação de um Clube de Ciência Júnior influenciaria 

a organização, realização das aulas práticas e na pesquisa estudantil da Escola Municipal Professor 

Diógenes Vinhaes do município de Itajuípe-Bahia? 
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Com a implantação desse Clube de Ciência Júnior, almejava-se a compreensão da sua influência: na 

organização e realização de aulas práticas; na pesquisa da iniciação científica; na investigação do 

planejamento, organização e realização das aulas práticas com a comunidade escolar e com os pais. 

Esse diagnóstico deveria ser construído através do acompanhamento e a avaliação periódica do Clube 

de Ciências Júnior. 

Este espaço poderia proporcionar à Escola Municipal Professor Diógenes Vinhaes um espaço voltado 

para a iniciação científica júnior, em que a aprendizagem ocorresse de forma mais significativa, através 

de práticas sociointeracionistas com a identificação de jovens pesquisadores na Escola. 

Buscava-se ainda a aproximação do conhecimento científico de forma mais prática e participativa, 

tornando a ciência em algo mais próximo ao estudante. 

O objetivo desta pesquisa foi criar um ambiente de pesquisa, tendo como base a ciência, a tecnologia 

e o meio ambiente, contribuindo para melhoria das aulas práticas dos diversos componentes 

curriculares com implantação do Clube de Iniciação Científica Júnior na Escola Municipal Professor 

Diógenes Vinhaes, do município de Itajuípe, no estado da Bahia. 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

O termo Alfabetização Científica, tem cada vez mais alcançado maior repercussão nos ambientes 

escolares, que vão desde a formação do professor até sua atuação em sala de aula, contudo abrange 

um aspecto muito amplo de significados. Inicialmente, caracterizava-se por ser uma via de 

aprendizagem em aulas de ciências em que o aprendizado acontecia por meio da aquisição de uma 

nova cultura no caso, a cultura científica, considerando os conhecimentos já estabelecidos na cultura 

cotidiana do indivíduo (COBEM; AIKENHEADE, 1998). 

Este conceito sofreu mudanças ao longo da história. 

A Alfabetização científica pode ser considerada como uma das dimensões para potencializar 

alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida. Recomenda-se enfatizar que essa 

deve ser uma preocupação muito significativa no ensino fundamental mesmo que se advogue a 

necessidade de atenções quase idênticas também para o ensino médio. (CHASSOT, 2003). 

A ciência é uma linguagem “assim, ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que 

está escrita a natureza. É um analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do universo”. 

(CHASSOT, 2003. p. 91). 

46



 

 

Iniciação Científica Júnior: Criação Clube De Ciência 

                                                                                                   4 

Entender a ciência contribui para controlar e prever as transformações que ocorrem na natureza. 

Assim, tem-se condições de possibilitar que essas transformações sejam propostas, para que 

conduzam a uma melhor qualidade de vida. A alfabetização científica deve contribuir para a 

compreensão de conhecimentos, procedimentos e valores que permitam aos estudantes tomar 

decisões e perceber tanto as muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhora da qualidade 

de vida, quanto as limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento. (CHASSOT, 2003). 

A percepção de que a ciência é uma linguagem para o ser humano ler o mundo natural e que não é 

neutra e que seus princípios, também não o são, é a premissa de uma formação crítica para entender 

os enfoques econômicos, políticos e sociais envolvidos no desenvolvimento do conhecimento 

científico, e da tecnologia. Os estudantes, que vivenciam esta linguagem, desde educação básica, 

poderão ser cidadãos mais críticos e mobilizadores da transformação da sociedade com valores mais 

colaborativos e humanitários e com visão holística do futuro. 

Partindo de uma ideia de emancipação e autonomia, autores como Xavier, Brito e Casemiro (2009) 

defendem que o discente deve ser sujeito de sua educação, com participação ativa na busca pelo 

conhecimento, sendo essencial na trajetória do estudante, o hábito da pesquisa, estimulado e 

acompanhado desde a infância, através de ações que agucem a curiosidade, a sensibilidade e reforcem 

sua capacidade de percepção e sua autoconfiança. 

Com isso, a introdução da pesquisa no Ensino Fundamental propiciaria o desenvolvimento e a 

construção de um sujeito que participe ativamente na elaboração do conhecimento, já que este não 

está pronto e acabado, mas em constante acabamento. 

A evolução do conhecimento se constrói ao longo da existência humana. 

Atualmente, o meio técnico-científico “clama por uma educação científica que atenda às exigências 

decorrentes do estado atual do conhecimento científico e suas aplicações” (SHEID; FERRARI; 

DELIZOICOV, 2005, p.223). 

O conhecimento humano através dos métodos científicos busca encontrar respostas às indagações e 

desenvolver ferramentas para soluções de problemas, superando o conhecimento empírico, 

colaborando para o desenvolvimento das mais variadas áreas do conhecimento. 

O processo de evolução pode ser reconhecido na análise histórica do ensino de ciências, com 

características de servir ao cidadão para participar e usufruir das oportunidades, das responsabilidades 

e dos desafios do cotidiano (KRASILCHIK, 2004). 
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PRÁTICAS SOCIOINTERACIONISTAS E OS ESTUDANTES PESQUISADORES 

Conforme Moreira (1999), na sua teoria, Vygotsky propõe que o desenvolvimento cognitivo se 

produza por meio da interação social, em que, no mínimo, duas pessoas estejam envolvidas 

ativamente trocando experiência e ideias, gerando novas experiências e conhecimento, em que a 

ocorrência da aprendizagem, se dê com a interação social se concretizando dentro da zona de 

desenvolvimento proximal. 

A zona de desenvolvimento proximal é definida como “a distância existente entre aquilo que o sujeito 

já sabe, seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para aprender, seu 

conhecimento potencial” (MOREIRA, 1999, p.85). 

Ainda sobre análise da teoria criada por Vygotsky, a aprendizagem na sala de aula se apresenta como 

resultado de atividades que proporcionam interação, cooperação social, atividades instrumentais e 

práticas, devendo ser colaborativas, possibilitando o aluno ir além do que seria capaz sozinho. 

Construindo o conhecimento potencial, que é aquele que o estudante necessita de auxílio de outros 

colaboradores para aplicar. (MOREIRA, 1999). 

Nesse sentido, o professor é o mediador da aprendizagem com utilização de estratégias promovedoras 

da independência do estudante crítico, através da construção do espaço do diálogo e interação, como 

deve acontecer no Clube de 

Ciências. Possibilitando trabalhar com equipes de estudantes pesquisadores e técnicas motivadoras, 

facilitadoras da aprendizagem e da construção do conhecimento colaborativo e significativo. 

Propiciando a discussão, a reflexão e o encorajamento para descobrir em equipe. 

CLUBE DE CIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Conforme Lima (2000), a instituição do Clube de Ciência no Ensino Fundamental visa despertar a 

curiosidade e o senso científico dos estudantes para que eles compreendam o mundo circundante e 

para que interfiram de modo significativo no processo de elaboração dos saberes. Para Moura (2008), 

todo estudante deve ser também um pesquisador e não um reprodutor de conhecimentos elaborados 

por um pequeno grupo de pessoas. Sendo assim, o Clube de Ciências Júnior tem a função precípua de 

democratização do processo de construção do conhecimento. 
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Outro ponto importante destacado por Amâncio (2004) diz respeito à interação entre ensino e 

pesquisa. A pesquisa não deve estar desvinculada do ensino. Ela deve ser uma prática comum em sala 

de aula, já que a separação impede a inserção e atuação dos jovens estudantes no ambiente científico. 

Por essa razão, Moraes (2004), defende a formação do aluno pesquisador por meio da criação de um 

ambiente científico dentro das escolas de Ensino Fundamental. Em consonância com Moraes, Neves 

(2001) também afirma que a escola deve se tornar um laboratório, de modo que os estudantes possam 

desenvolver a capacidade e o raciocínio investigativos diante de qualquer situação de interação social. 

Para tanto, a escola deve reformular o seu currículo com vistas a dar para a pesquisa científica um 

lugar de centralidade nas práticas escolares. 

O Clube de Ciências proporciona vivências e experiências compartilhadas e problematização da 

realidade vivida das proximidades da escola e do próprio estudante com a produção de projetos 

contextualizados e integrados aos conteúdos desenvolvidos na sala de aula de forma interdisciplinar. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse trabalho ocorreu como um relato de experiência da implantação de Clube 

de Ciências Júnior em uma escola pública, da rede básica de ensino do município de Itajuípe. 

A intervenção teve início no mês de maio de 2019 e término em dezembro de 2019. O Cenário foi a 

Escola Municipal Professor Diógenes Vinhaes do município de Itajuípe, com alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, no turno diurno e da modalidade EJA lV e V, no noturno. 

A Escola Municipal Professor Diógenes Vinhaes de Itajuípe é composta por dez salas de aulas com 10 

(dez) turmas no matutino, 05 (cinco) turmas no vespertino e 06 (seis) turmas no noturno. A unidade 

escolar está localizada na Avenida Dr. Montival Lucas nº 257 Centro, tel. (73) 3238-2604, CEP 

45.630.000, possuindo 650 (seiscentos) estudantes matriculados e um quadro de 30(trinta) 

professores. 

A etapa de implantação se iniciou com a escolha de um espaço físico na própria escola para ser a sede 

do Clube de Ciências. O local escolhido, era um depósito de arquivos inativos. Foi necessária a 

adaptação do espaço através da construção de um banheiro com vaso sanitário e lavatório, limpeza e 

pintura da Sala. Solicitou-se também, da Direção a disponibilidade de: TV de 50 polegadas, ventilador 

de parede, instrumentos de vidrarias para os experimentos científicos. Em parceria, com a Secretaria 

de Educação Municipal de Itajuípe a Escola adquiriu: 07 mesas e 17 cadeiras e 03 computadores e a 

implantação de rede de internet. 

49



 

 

Iniciação Científica Júnior: Criação Clube De Ciência 

                                                                                                   7 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove foram realizadas reuniões mobilizadoras 

para sensibilização e apresentação do Clube de Ciências para professores, pais estudantes. Houve a 

participação 35 pais e 120 estudantes, com o intuito do desenvolvimento do exercício da iniciação 

científica. Essas reuniões foram registradas em ata. 

Durante a reunião do corpo discente, alguns estudantes manifestaram interesse em participar do 

Clube. A partir deste momento, foi realizada a seleção dos interessados. Após a seleção foi 

encaminhada aos pais uma carta expondo a finalidade do Clube e solicitando a participação do filho 

(a) nas reuniões do Clube com o propósito de realização de investigações e trabalhos propostos em 

turno oposto ao de estudo. 

Todas as imagens das pessoas existentes neste relato possuem o Termo de Conhecimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) assinado, autorizando o uso público das imagens. 

Figura 1- Reunião mobilizadora para sensibilização dos professores para a implantação do Clube de 

Ciências 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 
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Figura 2- Reunião mobilizadora para sensibilização dos alunos para a implantação do Clube de 

Ciências 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Figura 3 - Reunião mobilizadora para sensibilização dos pais e responsáveis para a implantação do 

Clube de Ciências 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

INAUGURAÇÃO DO CLUBE 

Após a estrutura física ser reformada, e o envolvimento do corpo docente, discente e dos pais e 

responsáveis realizados foi inaugurado o Clube de Ciências de Iniciação Científica Júnior da Escola 

Municipal Professor Diógenes Vinhaes, no dia 05 de junho de 2019, que recebeu o Nome de “Clube de 

Ciências Gênesis. 

Figura 4- Alunos na inauguração do Clube de Ciências Gênesis 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Figura 5 - Alunos na inauguração do Clube de Ciências Gênesis 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 
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PARCEIROS CORPO DOCENTE 

Sob a coordenação do orientador professor de geografia Luiz Carlos Araújo Ribeiro, foi realizada a 1ª 

reunião do Clube de Ciências Gênesis em 12 de julho de 2019, (Figura 7) ocasião em que ocorreu uma 

roda de conversa de sensibilização da importância de se desenvolver um espírito investigativo e 

pesquisador para vida dos estudantes e da comunidade. Houve também, apresentação de 02 vídeos 

motivadores, com o tema “A formiga dorme”, da USP e o outro com os projetos campeões da FEBRACE 

(Feira Brasileira de Ciências e Engenharia). 

Figura 6 - Alunos assistindo a vídeos motivadores de projetos campeões de educação científica da USP 

e FEBRACE 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 
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Figura 7- Professor Luiz Carlos Araújo Ribeiro realizando a primeira reunião do Clube de Ciências 

Gênesis 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

SENSIBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 

Em 19/07/2019, foi realizada a 2ª reunião cuja pauta foi a realização de chuva de ideias, com vistas à 

sugestão de possíveis temas para a escolha de pesquisa e com a finalidade de colaborar com o 

orientador quanto à divisão de grupos para o início dos trabalhos de investigação. 
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Figura 8 - O professor Luiz Carlos e a gestora Lúcia Madail promoveram a segunda reunião com os 

alunos para sugestão de possíveis temas de pesquisa 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Em 19//07/19, ocorreu a 3ª reunião, na qual aconteceu o retorno dos alunos com suas propostas para 

serem pesquisadas no município de Itajuípe  com os seguintes temas: 

1) Ilhas fluviais urbanas do município de Itajuípe; 

2) Itajuípe come. Itajuípe planta? 

3) quem é você que dá nome aos Logradouros de nossa cidade? 

O professor orientador Luiz Carlos Araújo direcionou os grupos a elegerem um professor co-orientador 

para dinamizar as pesquisas, dando orientações específicas durante a semana na escola. Ele também 

entregou aos alunos um plano de pesquisa a fim de que eles pudessem demonstrar como seria feita a 

investigação. 
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Figura 9 - Grupos orientados para elegem professores co-orientadores para dinamizar as pesquisas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Figura 10 – Alunos realizando o seu plano de pesquisa. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

TRABALHOS REALIZADOS 

Em concomitância com estas ações, foram desenvolvidos, ao longo do ano, oficinas, seminários com 

a modalidade EJA e com as demais turmas. Também foi realizada uma Feira de Ciências para despertar 

ainda mais a curiosidade científica, a participação do corpo discente nas diversas olimpíadas. Uma 

aluna do 9º ano, foi aprovada para a segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas 

Públicas (OBFEP) com vistas a divulgar os trabalhos desenvolvidos no Clube. Por meio de exemplos, 

atividades didático-pedagógicas e da articulação entre a teoria e a prática, professor e alunos foram 
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convidados a aprenderem juntos, fazendo escolhas, selecionando alternativas, testando limites, 

questionando valores, métodos e tendências. Dessa forma, a comunidade escolar deve “saber que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar as possibilidades para sua própria produção ou 

a sua construção” (FREIRE, 2013, p. 47). 

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS 

Figura 11 - Seminário despertando a curiosidade científica nos alunos e professores da modalidade 

EJA (noturno) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 
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Figura 12 - Seminário despertando a curiosidade científica nos alunos do Ensino Fundamental II 

(diurno) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

O despertar da curiosidade científica, que permite ao estudante ser autor das suas ideias, 

fundamentadas pelos saberes científicos e construir projetos de forma colaborativa, mediada pelo 

docente, estimula aos estudantes a almejar novos objetivos e despertar talentos adormecidos, 

promovendo um gosto pela Ciência, para seguir pesquisando. 

A Alfabetização Científica é vista como processo, contínuo, não se encerra no tempo, nem si mesma, 

como a ciência, estar sempre em construção, englobando novos conhecimentos pela análise e em 

decorrência de novas situações. Essas situações e esses novos conhecimentos, impactam os processos 

de construção de entendimento e de tomada de decisões e posicionamentos, evidenciando as 

relações entre as ciências, a sociedade e as distintas áreas de conhecimento, ampliando os âmbitos e 

as perspectivas associadas à Alfabetização Científica. (SASSERRON, 2015). 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE CIÊNCIAS 
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Figura 13 - Realização da III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Itajuípe, com o tema 

“Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável” 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Figura 14 - Alunos expondo seus trabalhos na III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 

Itajuípe, com o tema “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019  
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Figura 15- Alunos expondo seus trabalhos na III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Itajuípe, 

com o tema “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Figura 16 - Aluna Fernanda Santana de Souza, 9º ano, classificada para a segunda etapa da OBFEP. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 

Dos três temas pesquisados pelos alunos do Clube, apesar da participação e contribuição da 

professora de Ciências Luciene Reis na pesquisa “Ilhas fluviais urbanas do município de Itajuípe e da 
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professora de geografia Melânia Moura na pesquisa “Quem é você que dá nome aos Logradouros da 

nossa cidade?”. Essas pesquisas não foram concluídas, ficando para serem finalizadas no ano vindouro. 

A pesquisa concluída com o tema “Itajuípe come. Itajuípe planta?” apresentou seus resultados na Feira 

de ciências da escola e em outas instituições de ensino do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia Campus de Uruçuca e no Complexo Integrado de Educação Básica de Itabuna (CIEI), tendo 

também aprovação de apresentação de trabalho científico na 16ª Semana Territorial de Bioeconomia 

do Alto Sertão Sergipano da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Figura 17- Professor orientador Luiz Carlos e alunos, realizando coleta de dados em feira livre do 

município de Itajuípe, cujo o tema da pesquisa é “Itajuípe come. Itajuípe planta? ” 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 
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Figura 18- Gestora Lúcia Madail e alunas apresentando trabalho científico, na Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia no IF Baiano Campus de Uruçuca em 2019. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Não se pode mais conceber propostas para o ensino de ciências sem incluir nos currículos 

componentes que estejam orientados na busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes, o que 

envolve um processo de reelaboração de saberes de outros contextos sociais visando o atendimento 

das finalidades sociais da escolarização. Quando se foi proposto nas reuniões de planejamento de 

pesquisa dos alunos a livre escolha dos temas que desejassem serem pesquisados, se buscou um 

aprendizado significativo e prazeroso. 

Por isso mesmo pensar certo, coloca o professor ou, mais amplamente a escola não só a respeitar os 

outros saberes com que os educandos, sobretudo o das classes populares, chegam a ela, saberes 

socialmente construídos na prática comunitária, mas a saber como contextualizá-lo. (FREIRE, 1996). 

CONCLUSÕES 

O estudo evidenciou gradativamente que o Clube de Ciências Gênesis e se tornou um importante 

instrumento de acesso à construção do conhecimento científico. Além disso, despertou nos 

estudantes o senso investigativo e um interesse maior pelos temas que pesquisam. Inclusive, 

construindo colaborativamente, soluções para as dúvidas das pesquisas realizadas por meio da 

investigação científica. 
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Por vivermos em uma época de novas tecnologias e novas maneiras de perceber o mundo, mudanças 

profundas têm ocorrido na economia e na estrutura da sociedade. Alterações que rompe o limite entre 

o mundo físico, o digital e o biológico. Essa proposta, no entanto contribui com a promoção do 

desenvolvimento do potencial humano, assegurando a formação científica de nossos educandos, na 

construção de uma cidadania crítica e do bem estar de todos. Desse modo, os objetivos da proposta 

foram atingidos, contribuindo e ampliando as possibilidades cognitivas dos educandos. 
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 Resumo: A presente pesquisa analisa a prática da educação ambiental nas escolas do campo de 

Uruçuca-BA. O estudo em questão é de grande relevância para a sociedade, uma vez que a educação 

ambiental proporciona a formação de cidadãos críticos e reflexivos na perspectiva de alcançar a 

sustentabilidade do Planeta, e as instituições de ensino são os principais agentes nesse processo. Este 

trabalho trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório e descritivo, de natureza quali-

quantitativa. Para desenvolvê-lo foram realizadas pesquisas bibliográficas, aplicação de questionários 

junto a professores e à coordenação pedagógica das escolas do campo e análise dos resultados. Com 

base nos resultados obtidos, ficou perceptível que a educação ambiental é trabalhada nas Escolas do 

Campo por meio do Programa Despertar. Tal Programa é referência para professores e coordenação 

pedagógica quando questionados quanto a práxis da EA. A partir desta pesquisa constatou-se que a 

prática da EA dos educadores necessita ser mais discutida nos diversos ambientes escolares, no 

currículo e nos espaços de formação continuada. Além disso, precisam se empoderar dos documentos 

e legislações que subsidiam a Educação Ambiental.  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Crise ambiental. Sustentabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO  

Diante da crise ambiental que assola o planeta, no século XXI, cada vez mais torna-se necessário 

sensibilizar a população para a necessidade de preservar o meio ambiente de forma que atenda às 

necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras e a educação ambiental é 

um dos instrumentos mais eficazes.  

É por meio da educação ambiental que o ser humano conseguirá se reaproximar da natureza, ter 

qualidade de vida, garantir a conservação dos recursos para as gerações futuras. Além disso, a 

educação ambiental consegue promover a mudança de comportamentos e atitudes na busca pela 

utilização racional e gestão democrática dos recursos naturais.  

De forma geral, percebe-se que a educação ambiental ainda não foi incorporada de forma sistêmica 

pelas escolas e universidades, não está sendo trabalhada de forma interdisciplinar, integrada, contínua 

e permanente como dispõe a Lei nº 9.795/99. Na maioria das vezes, a educação ambiental se restringe 

a comemorar a semana do meio ambiente, o dia da água, o dia da árvore e fica esquecida ao longo do 

ano deixando de cumprir o seu papel de formação de cidadãos críticos e atuantes, com posturas e 

atitudes ambientalmente corretas tanto no ambiente escolar como nas atividades cotidianas.  

Nesse contexto, emerge esta pesquisa a partir da necessidade de entender como está sendo abordada 

a educação ambiental nas escolas do campo de Uruçuca, visto que o município é contemplado por um 

programa do SENAR, o “Despertar”. Este Programa trabalha a Educação Socioambiental com temas 

transversais como meio ambiente, ética, saúde, cidadania e pluralidade cultural e por acreditar que 

são nas séries iniciais, devido à faixa etária, que as crianças possuem mais facilidade para mudar 

hábitos, valores e comportamentos necessários para a efetiva sustentabilidade socioambiental. Assim, 

problematiza-se: Como está sendo desenvolvida a educação ambiental nas Escolas do Campo de 

Uruçuca?  

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório e descritivo, de natureza quali-

quantitativa, é composta por dados primários e secundários. Os dados colhidos na pesquisa 

necessitaram da utilização da estatística descritiva em sua análise. Enquadra-se na modalidade 

teórico-empírica, ou seja, aliou-se a teoria e a prática.  

O estudo em questão é de grande relevância para a sociedade, para o indivíduo e para a comunidade 

acadêmica, uma vez que a educação ambiental proporciona a formação de cidadãos críticos e 
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reflexivos, promove a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. A escola e os professores são os 

principais atores nesse processo. 

Este trabalho poderá subsidiar outros pesquisadores na realização de novas pesquisas, incentivando 

e contribuindo para a prática da educação ambiental no ambiente escolar. O principal motivo pela 

escolha do tema e execução da pesquisa foi a preocupação da autora com as questões socioambientais 

e por perceber que a educação ambiental é pouco trabalhada de forma interdisciplinar nas escolas de 

forma geral.  

O principal objetivo deste estudo foi analisar a prática da educação ambiental nas escolas do campo 

de Uruçuca-BA. Para tanto, realizou-se revisão bibliográfica e documental para aprofundar os 

conceitos inerentes ao tema. Visitou-se a coordenação pedagógica e a Secretaria das escolas do campo 

para entender o processo de exercício da Educação Ambiental. Visitou-se as escolas General Osório, 

Nova Vida, Domingos Correia, Tiradentes, Victor Agostinho, Vavá, Curupira e Santo Antônio para 

conversar com docentes e aplicar questionários. Observou-se a existência de subprojetos e ações que 

estão sendo desenvolvidos nas escolas, relacionados ao tema.  

2 CRISE AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA  

Nas últimas décadas o Planeta tem vivenciado um agravo na crise ambiental, a qual tem 

comprometido a perpetuação das espécies. A partir de então a sociedade como um todo tem 

questionado os modelos de produção adotados e repensado o comportamento humano visando 

alcançar a sustentabilidade.  

Leff (2001, p.15) ressalta que: 

A crise ambiental veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que 
impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza. A 
sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para a 
reconstrução da ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência 
humana e um suporte para chegar a um desenvolvimento duradouro, 
questionando as próprias bases da produção. 

Diante de toda a crise ambiental vivenciada, o momento é de reflexão sobre os desafios para mudar 

as formas de pensar e agir em torno da questão ambiental numa perspectiva contemporânea, e a 

educação ambiental são o instrumento basilar nesse processo.  

Foi em 1972, na Conferência de Estocolmo, que realmente os caminhos da Educação Ambiental 

passaram a ser definida, esta data pode ser considerada o marco da inserção da temática da Educação 

Ambiental na agenda internacional.  
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Duas décadas depois, em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência Rio-92. Nos dias atuais, 

esta conferência é reconhecida como o encontro internacional mais importante desde que o ser 

humano se organizou em sociedade, (DIAS, 2017).  

Em 1999, a Lei 9.795 instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental e em 2002, o decreto n.º 

4.281, regulamentou a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), definindo sua composição e 

competências.  

A temática ambiental na educação ganhou força, mundialmente, com a declaração da Década das 

Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014); no Brasil, em 2012, 

com a inserção da educação ambiental nos currículos escolares do MEC. Com isso, foram definidos 

parâmetros para que a educação ambiental fizesse parte de todos níveis educacionais, desde a 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até a educação superior, incluindo também a 

educação especial, quilombola e indígena (FIGUEIRÓ, 2015).  

A educação ambiental é uma das principais ferramentas existentes para sensibilizar e capacitar a 

população sobre as questões ambientais, é por meio dela que se pode entender a gravidade dos 

problemas ambientais e a necessidade urgente de encontrar soluções para saná-los. Mas afinal o que 

é Educação Ambiental?  

No Capítulo 36 da Agenda 21, a Educação Ambiental é definida como: 

O processo que busca desenvolver uma população que seja consciente e 

preocupada com o meio ambiente e com os problemas que lhes são associados. 

Uma população que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e 

compromissos para trabalhar, individual e coletivamente, na busca de soluções 

para os problemas existentes e para a prevenção dos novos (Capítulo 36 da 

Agenda 21). 

Ainda segundo a Lei nº 9.795/1999, art. 4o, são princípios básicos da educação ambiental: perspectiva 

humanista, holística, democrática e participativa; a visão do meio ambiente em sua totalidade com 

foco na sustentabilidade; o aumento de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; a 

garantia de perpetuidade e prosseguimento do processo educativo e a sua avaliação crítica; examinar 

as questões ambientais nas escalas locais, regionais, nacionais e globais; o reconhecimento e o 

respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural (BRASIL, 1999).  
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Ao observar os princípios norteadores da EA, torna-se importante destacar alguns conceitos chave, 

como: totalidade, inter, multi e transdisciplinaridade, ética, avaliação crítica, respeito, direitos, 

pluralidade e cidadania planetária, para que possam ser bem compreendidos e proporcionar o alcance 

dos objetivos da EA.  

A Lei n° 9.795/99 estabelece os seguintes objetivos fundamentais da educação ambiental: aumentar 

a compreensão integrada do meio ambiente em suas diferentes e difíceis relações, envolvendo a 

perspectiva ecológica, psicológica, legal, política, social, econômica, científica, cultural e ética; 

assegurar a popularização dos dados ambientais; estimular e consolidar a consciência crítica em 

relação às questões ambientais e sociais; incentivar a participação da sociedade de forma contínua e 

responsável na preservação do meio ambiente, considerando a proteção da qualidade ambiental 

como um valor indissociável do exercício da cidadania (BRASIL,1999).  

A partir dos objetivos propostos, busca-se uma educação voltada para o desenvolvimento do senso 

crítico, da participação social, do exercício da cidadania destacando o caráter democrático que deve 

estar presente nas práticas de EA.  

Com o aumento da degradação ambiental fica perceptível que as medidas estabelecidas nos acordos 

internacionais não são suficientes. A sociedade em todos os seus níveis precisa se sensibilizar para as 

causas ambientais e adotar mudanças comportamentais em relação ao meio ambiente e um modelo 

de desenvolvimento sustentável. As iniciativas na área de educação constituem um importante rumo 

para minimizar os problemas socioambientais.  

2.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO NA FORMAÇÃO DA CIDADANIA  

A Constituição de 1988 enumera a cidadania como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil. Cidadania, de forma geral, relaciona-se ao exercício de direitos políticos, no entanto, é um 

vocábulo amplo que contempla vários elementos. É por meio da cidadania que o indivíduo participa 

ativamente da sociedade influenciado por sua formação social, cultural e política (GOMES et al., 2013).  

A Educação é o instrumento mais eficaz para alcançar a cidadania uma vez que é por meio dela que o 

indivíduo concretiza suas relações com a sociedade, permitindo-o desenvolver um pensamento crítico 

e reflexivo.  

Cidadania e educação ambiental se relacionam a partir do momento em que a sociedade como um 

todo repensa os seus hábitos, ações e começa a adotar novas posturas, considerando valores morais 
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e éticos. Ela deve ser vista como um processo de permanente aprendizagem que valoriza os diversos 

tipos de conhecimento e forma cidadãos com consciência crítica. Cidadãos capazes de diagnosticar 

problemas ambientais e que atuem para solucioná-los ou apresentando propostas que potencializem 

as ações ambientais já estabelecidas.  

JACOBI (2003) alerta para a necessidade de aumentar as práticas sociais baseadas no fortalecimento 

do direito ao acesso à informação e à educação ambiental em uma perspectiva integradora e de 

incrementação dos meios de informação e o acesso a eles, evidenciar o papel impulsionador do poder 

público nos conteúdos educacionais como alternativa para minimizar os problemas socioambientais.  

É preciso despertar a cidadania, sensibilizar a sociedade para as causas ambientais de forma que os 

cidadãos participem dos processos de decisão atuando cotidianamente seja como fiscal, seja como 

responsável pelas ações de controle da degradação do meio ambiente.  

Para Dias (2017) é somente com a participação da comunidade, de forma articulada e consciente, que 

um programa de educação ambiental consegue alcançar sua finalidade. Este programa deve fornecer 

conhecimentos suficientes à compreensão do seu ambiente, de forma que consiga fomentar uma 

consciência social gerando atitudes capazes de influenciar comportamentos. O papel da educação 

ambiental é formar pessoas que além de conhecerem o ambiente em que vivem, exercitarão a 

cidadania, cientes de que uma ação individual ou coletiva acarretará num efeito global.  

Como pode-se perceber, a educação ambiental só é eficaz quando ela consegue formar cidadãos 

críticos, reflexivos e participativos, conscientes do seu papel na preservação do meio ambiente.  

2.2 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS SÉRIES INICIAIS  

Diante da emergência em discutir e repensar os problemas ambientais, uma das ações pedagógicas 

de grande relevância foi a inclusão da Educação Ambiental nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

como tema transversal. Nos PCN, a intencionalidade da EA na escola é apresentada como: 

O trabalho de Educação Ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os 
alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao meio 
para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua 
proteção e melhoria. Para isso, é importante que possam atribuir significado 
àquilo que aprendem sobre a questão ambiental. E esse significado é resultado 
da ligação que o aluno estabelece entre o que aprende e a sua realidade 
cotidiana, da possibilidade de estabelecer ligações entre o que aprende e o que 
já conhece, e também da possibilidade de utilizar o conhecimento em outras 
situações (BRASIL, 1997, p. 35). 
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A prática da educação ambiental nas escolas, conforme orientação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), pode ser considerada uma das formas mais eficazes para a conquista de uma 

sociedade sustentável, uma vez que é na escola onde acontece a troca de saberes, o desenvolvimento 

do senso crítico, a formação do cidadão, o estímulo a mudança de comportamento, o incentivo ao 

respeito à vida e a disseminação de novas práticas de uso dos recursos naturais. E o professor torna-

se peça chave neste processo pois ele deverá despertar no educando a responsabilidade da construção 

do desenvolvimento sustentável.  

Os temas transversais simbolizam um eixo unificador em torno do qual as disciplinas básicas devem 

ser trabalhadas. Esses temas devem ser aplicados levando em conta a realidade local e regional, deve 

ser empregado de forma coordenada e contextualizada, ou seja, de forma interdisciplinar.  

No entender de Thiesen (2008, p.547), 

a interdisciplinaridade será sempre uma reação alternativa à abordagem 
disciplinar normalizadora (seja no ensino ou na pesquisa) dos diversos objetos 
de estudo. Independente da definição que cada autor assuma, a 
interdisciplinaridade está sempre situada no campo onde se pensa a 
possibilidade de superar a fragmentação das ciências e dos conhecimentos 
produzidos por elas e onde simultaneamente se exprime a resistência sobre um 
saber parcelado. 

A interdisciplinaridade promove o diálogo, a troca, a integração em diferentes campos do saber.  

Conforme artigo 2º da Lei 9.795/99, a educação ambiental é um componente primordial e constante 

da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999).  

A Educação Ambiental não é tarefa exclusiva do Ensino Fundamental e Médio, ela deve ser trabalhada 

também na Educação Infantil. É de fundamental importância que a criança tenha acesso à educação 

ambiental ao iniciar a vida letiva, nas séries iniciais.  

No entender de Saheb; Rodrigues (2016), a Educação Infantil deve introduzir a temática ambiental de 

forma interdisciplinar, aplicando uma metodologia que favoreça a resolução de problemas, 

desenvolva a criatividade e a imaginação, evidenciando a contextualização e o diálogo dos saberes. 

Além de desenvolver um trabalho baseado em situações reais, cotidianas, devem-se considerar 

propostas nas quais a criança aja, pesquise, pergunte, realize, enfim, seja protagonista.  

Pensar a educação ambiental na escola desde as séries iniciais pode ser a chave para diminuição dos 

problemas ambientais, uma vez que estará trabalhando com um público que ainda está em processo 
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de formação de conceitos, princípios, hábitos, valores e comportamentos. Entende-se que a 

sensibilização ambiental pode ocorrer de forma bem mais sucedida do que nos adultos que possuem 

comportamentos e hábitos já formados e estabelecidos. Cabe ressaltar também a importância das 

crianças e adolescentes atuarem como agentes multiplicadores de saberes ambientais. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

Inicialmente, entende-se que é necessário fazer uma breve apresentação e contextualização da área 

em estudo além de apresentar o Programa Despertar do SENAR, uma vez que as Escolas do campo de 

Uruçuca são contempladas com o mesmo.  

Uruçuca, município do Estado da Bahia, possui 392 Km2, localiza-se mais precisamente no Território 

de Identidade Litoral Sul, na zona cacaueira, vizinha dos municípios de Itacaré, Ilhéus, Itajuípe e 

Aurelino Leal; possui 19.837 habitantes, destes 9.857 são homens e 9.980 são mulheres. A maior parte 

da população vive na zona urbana, 15.779 e o restante na zona rural, 4.058 (IBGE, 2010).  

O Programa Despertar existe desde 2005 e é realizado através da parceria entre o Senar/BA, Sindicatos 

dos Produtores Rurais e Prefeituras Municipais. Visa contribuir com a mudança de hábitos, 

comportamentos e atitudes com relação às questões ambientais, saúde, ética e cidadania. O Público 

alvo do Programa são alunos da Educação do Campo, do Infantil ao 9º ano do ensino fundamental, 

onde são trabalhados temas transversais como meio ambiente, ética, saúde, cidadania e pluralidade 

cultural (SENAR, 2016).  

A metodologia utilizada pelo Programa é a Pedagogia por Projeto em Educação Socioambiental, a qual 

se respalda na Metodologia Freiniana “Aprender a fazer fazendo”, preconizada pelo SENAR. Os 

educadores do Programa Despertar desenvolvem atividades pedagógicas, a partir de projetos 

interdisciplinares que facilitam a integração entre os alunos, os pais e a comunidade (SENAR, 2016).  

O Despertar possui material didático personalizado o qual é atualizado constantemente em parceria 

com profissionais e especialistas da área. Além disso, oferece formação continuada aos professores, 

aos coordenadores e aos diretores por meio de encontros, seminários, dias de campo e trocas de 

experiências socioambientais (SENAR, 2016).  

As Escolas do Campo de Uruçuca serão o objeto de estudo desta pesquisa com foco na concepção dos 

professores e da coordenação pedagógica. Existem 29 escolas no campo, compostas por turmas 

multiseriadas do Ensino Fundamental I, cada turma possui no mínimo 20 e no máximo 25 estudantes. 
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As turmas com mais de 20 alunos possuem 1 professor e 1 ajudante. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa selecionou-se uma amostra de 20%.  

Este trabalho trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório e descritivo, de natureza quali-

quantitativa, a qual utiliza tanto os métodos quantitativos quanto qualitativos para a realização de 

uma análise mais aprofundada sobre o tema em questão. Para tanto, os dados colhidos na pesquisa 

necessitaram da utilização da estatística descritiva (tabelas, gráficos, taxas, percentagem) em sua 

análise. Enquadra-se na modalidade teórico-empírica, ou seja, aliou-se a teoria e a prática.  

O estudo é composto por dados primários e secundários. Os dados secundários correspondem a 

revisão bibliográfica e pesquisa exploratória, a qual é importante para o conhecimento das evidências 

contribuindo para melhor explorar os objetivos desta. Estas pesquisas foram realizadas por meio de 

livros, revistas, artigos, dissertações e teses sobre o assunto específico com o intuito de aprofundar os 

conhecimentos acerca dos conceitos e pressupostos de educação ambiental, sustentabilidade, 

educação infantil, além de conhecer estudos já elaborados nessa área.  

Realizou-se também pesquisa documental junto ao Projeto político Pedagógico (PPP) das Escolas do 

Campo com o intuito de observar se a educação ambiental é contemplada, a forma de abordagem e 

as recomendações para aplicação em sala de aula.  

No que diz respeito aos dados primários, foram obtidos mediante aplicação de questionários com 

questões objetivas e subjetivas junto aos docentes das escolas selecionadas e a coordenação 

pedagógica das Escolas do Campo.  

Na última etapa, executou-se a sintetização das informações adquiridas, tabulou-se os dados e, 

posteriormente, confeccionou-se gráficos e tabelas, além disso sintetizou-se os resultados das 

entrevistas. A construção desse panorama foi imprescindível para o desenvolvimento da fase seguinte, 

onde se realizou análises e discussões a partir dos dados obtidos no decorrer de toda a pesquisa.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com o intuito de entender o processo de exercício da Educação Ambiental nas escolas do campo de 

Uruçuca foram realizadas visitas a coordenação pedagógica e a Secretaria das escolas do campo para 

aplicar questionário junto aos professores e à referida coordenação. A aplicação do questionário teve 

o propósito de observar a práxis da educação ambiental, de verificar a existência de projetos e ações 

desenvolvidos e as limitações enfrentadas, dentre outros.  
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Inicialmente foi questionado aos professores acerca do conhecimento da Lei n° 9.795/99, a qual 

estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA e 75% informou que conhece pouco e 

25% não conhece, como mostra o gráfico 1. Destaca-se que nenhum professor entrevistado afirmou 

conhecer na íntegra a PNEA. Foi questionado também se a educação ambiental era trabalhada em sala 

de aula e 62% responderam que sim e 38% pratica às vezes, conforme gráfico 2.  

Gráfico 1 – Nível de conhecimento da PNEA           Gráfico 2 – Trabalha a EA em sala de aula 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2019.                              Fonte: Dados da pesquisa 2019. 

De acordo com o Art. 2o da PNEA, a educação ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999). A partir dos resultados 

apresentados acima como garantir que a educação ambiental está sendo trabalhada conforme 

demanda a PNEA, se os professores não possuem um conhecimento amplo da legislação em questão?  

Quanto à forma como é desenvolvida na prática o ensino de educação ambiental, 5 professores 

responderam que é por meio de passagem de conteúdo, 1 informou que é via passagem de conteúdo 

e por textos de orientação, 2 através de textos de orientação e 1 mediante visitas a estações 

ecológicas, zoológicos etc. Este último por exemplo, citou visita ao Parque Estadual da Serra do 

Conduru, o qual está inserido no Corredor Central da Mata Atlântica, na Região Sul da Bahia, na 

chamada Costa do Cacau abrange áreas dos municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, segundo 

informações do site institucional (http://www.parquedoconduru.org/).  

No que diz respeito a ocorrência de projetos que incluem a Educação Ambiental na escola, 50% dos 

docentes informaram que ocorrem durante todo o ano e 50% uma vez por ano, de acordo com o 
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gráfico 3. A coordenação pedagógica citou o Programa Despertar do SENAR e informou que são 

desenvolvidos projetos criados a partir de um Diagnóstico da Realidade Socioambiental Sustentável – 

D.R.S.S., observando a realidade da comunidade onde a escola está inserida. Informou que realiza 

reuniões com a comunidade, busca experiências trazidas por eles, visando priorizar seus 

conhecimentos dentro da dinâmica pedagógica escolar. 

Gráfico 3 – Ocorrência de projetos que incluem a EA na escola. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2019. 

Com base no Manual do Professor do Programa Despertar, Senar (2016, p.7), 

um dos caminhos para o professor(a) realizar a mediação do processo de ensino 
e de aprendizagem, relacionados aos temas ambientais, é por meio da 
Pedagogia por Projetos. [...] O SENAR – AR/BA entende que esta é uma 
ferramenta que contempla a reflexão, a ação e a transformação dos sujeitos 
envolvidos, a fim de que estes possam diagnosticar problemas relacionados ao 
meio ambiente e, posteriormente, atuem para solucioná-los ou apresentem 
propostas que potencializem as ações ambientais já estabelecidas. 

Quando questionados se a educação ambiental deveria ser trabalhada com mais frequência, 87% dos 

entrevistados informaram que sim e 13% sinalizaram que não. Outro questionamento enfatizava o 

exercício de atividades interdisciplinares sobre EA e 50% responderam “sim” e 50% responderam “às 

vezes”, como demonstram os gráficos abaixo. 
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Fonte: Dados da pesquisa 2019.                              Fonte: Dados da pesquisa 2019. 

Mais uma vez percebe-se que a legislação ainda não está sendo devidamente aplicada, uma vez que a 

educação ambiental foi incluída também nos Parâmetros Curriculares Nacionais como tema 

transversal, isso quer dizer que deve ser abordada em todas as disciplinas da Educação Básica. Além 

disso, o art. 10 da Lei 9.795/99 diz que a educação ambiental deve ser desenvolvida de forma integral, 

contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal (BRASIL, 1999).  

É perceptível que apesar de apenas 50% dos professores desenvolverem atividades interdisciplinares 

relacionadas às questões ambientais, a maioria (87%) aponta a necessidade de trabalhar com mais 

frequência a EA nas instituições educacionais. Entende-se que tal constatação seja um ponto positivo 

para análise da coordenação pedagógica no que se refere ao incentivo para efetivação da PNEA de 

forma ampla e sistêmica.  

No que concerne a importância da EA na formação de cidadãos, 100% dos professores pesquisados 

classificaram como “muito importante” reforçando a ideia de que o papel da educação ambiental é 

formar cidadãos críticos e reflexivos cientes de que uma ação individual ou coletiva acarretará num 

efeito global.  

Gráfico 4 - A EA deveria ser trabalhada 

com mais frequência na escola em que leciona? 

Gráfico 5 – São desenvolvidas atividades 

interdisciplinares sobre EA? 
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Ao perguntar acerca da inserção da comunidade nos projetos de educação ambiental, 62% 

informaram que é regularmente, 25% disse que não há vínculo e 13% expôs que a comunidade é 

presente.  

No entanto, ao questionar as limitações enquanto educadores para a prática da EA, 2 docentes 

destacaram a falta de participação dos pais, 4 relataram a ausência dos pais e da comunidade, 1 

evidenciou a falta da comunidade e 1 não respondeu. Com isso, nota-se controvérsias nas 

informações, já que num dado questionamento 62% diz que a participação da comunidade é regular, 

mas, por conseguinte, quando se perguntou sobre as limitações, evidenciou-se a dificuldade de contar 

com a participação da família e da comunidade.  

Vale salientar que a coordenação pedagógica informou que realiza reuniões com os professores e com 

a comunidade, visando priorizar os conhecimentos dentro da dinâmica pedagógica escolar.  

Buscou-se também verificar se a Secretaria de Educação do Município oferece oportunidades de 

aperfeiçoamento aos professores na temática da EA e 100% dos entrevistados informaram que “sim”. 

A coordenação pedagógica foi mais detalhista exemplificando algumas dessas oportunidades, como a 

formação do Programa Despertar no início do ano letivo, o Seminário de Temas Transversais e o 

Seminário de Pedagogia por Projetos ofertados durante o ano. 

O Programa Despertar além de oferecer capacitação oferta também material didático para os 

professores. Dentre os materiais didáticos, constam manuais que abordam as temáticas água, 

biodiversidade, clima/solo, resíduos sólidos, entre outros, os quais estão divididos em dois momentos, 

teórico e prático. Existe também o Manual do Professor que expõe os assuntos de forma sistêmica e 

destaca a importância do trabalho com projetos no cotidiano da sala de aula. A linha de trabalho do 

Programa Despertar está respaldada na Pedagogia por Projetos (SENAR, 2016).  

Os educadores foram indagados se utilizavam o manual do professor do Programa Despertar para 

planejamento das aulas e todos os entrevistados informaram que usam. Além disso, procurou-se saber 

se o Programa incentiva ações/projetos relacionados a EA e 87% respondeu que “sim” e 13% não 

responderam à pergunta. Dentre os subprojetos desenvolvidos foram citados: hortas, visitas a 

parques, oficina de reciclagem, plantio de árvores e preservação de nascentes.  

Cabe ressaltar que a coordenação pedagógica foi questionada quanto a importância do Programa 

Despertar para as Escolas do Campo no que se refere ao exercício da EA. A mesma informou que o 

objetivo do Programa é promover a educação voltada para a responsabilidade social, em busca de 
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alavancar mudanças de valores, aliada a uma postura cidadã e socioambiental. Por isso, a gestão faz 

questão que o Programa esteja incluso nas atividades da educação do Município.  

No que diz respeito a análise do Projeto Político Pedagógico, observou-se que o mesmo não aborda a 

educação ambiental conforme orientação da Lei 9.795/99, ela não está sendo trabalhada de forma 

ampla e sistêmica como orienta a PNEA e não está inserida no cotidiano escolar. No entanto, na 

enumeração das metas e ações, estabelece a diminuição do índice de evasão por meio de ações como: 

aulas práticas sobre conscientização e preservação do meio ambiente; promoção da interação escola-

comunidade; oferta de palestras sobre meio ambiente; e a realização de aulas interdisciplinares. Além 

disso, dentre os objetivos, tem-se o de “proporcionar um ensino reflexivo, crítico e criativo, de caráter 

democrático e universal, atendendo aos direitos humanos, aos recursos da terra às possibilidades de 

ascensão social” (Secretaria Municipal de Educação, 2016).  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base na análise do PPP, da aplicação dos questionários e das conversas realizadas durante as 

visitas, percebe-se que a Educação Ambiental é trabalhada nas Escolas do Campo por meio do 

Programa Despertar, este Programa é referência para professor e coordenador quando questionados 

quanto a prática da EA.  

Nota-se que se o município não fosse contemplado com o referido Programa, a prática da EA se 

resumiria a datas comemorativas e pontuais como dia da Água, dia da Árvore, Semana do Meio 

Ambiente, entre outros. No entanto, ainda que com o Programa, a prática não está condizente com 

as diretrizes e objetivos do mesmo uma vez que em vários momentos foram apresentadas 

controvérsias e/ou falhas. Por exemplo, quando questionados se a educação deveria ser trabalhada 

com mais frequência e 87% afirmaram que sim. Outro questionamento que exemplifica bem é quando 

50% dos educadores afirmam que desenvolvem atividades interdisciplinares “às vezes”, isso confirma 

que a EA não está sendo trabalhada de forma contínua, integrada e transversal.  

Diante das limitações apresentadas, a dificuldade de participação dos pais e da comunidade ficou 

bastante evidente. Nesse sentido, recomenda-se repensar a forma de mobilização desses sujeitos na 

perspectiva de despertar o sentimento de pertencimento, o exercício da cidadania, além de alertá-los 

sobre os problemas socioambientais e sensibilizá-los de suas responsabilidades à respeito do equilíbrio 

do ecossistema terrestre.  
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Através desta pesquisa identificou-se que a prática da EA dos professores precisa ser mais discutida 

nos diversos ambientes escolares, no currículo e nos espaços de formação continuada. Além disso, 

precisam se empoderar dos documentos e legislações que subsidiam a Educação Ambiental. Assim, 

sugere-se que a coordenação pedagógica das escolas do campo contribua promovendo ações, 

reuniões, encontros pedagógicos, entre outros com o propósito de aprofundar os saberes ambientais 

e capacitá-los para o exercício da aprendizagem significativa neste viés. Aos professores e educadores 

ambientais deve-se ofertar formações que objetivem capacitá-los para trabalhar a prática pedagógica 

e promover uma reflexão crítica dentro e fora das escolas.  

ADAMS (2012) em seu estudo complementa com algumas sugestões, tais como: elaboração de um 

programa de capacitação ou minicursos para equipes pedagógicas e equipes diretivas para que 

possam vivenciar a EA por meio de atividades dinâmicas e de reflexão para aprimorar a prática da 

Educação Ambiental; atividades para serem desenvolvidas com equipes pedagógicas e/ou 

professores, em momentos de reuniões que visem o “empoderamento” dos princípios e dos objetivos 

da EA por parte dos professores, com base nos documentos que legitimam a EA no Brasil; elaborar 

painéis destacando os objetivos da EA; fazer associações da prática educativa em relação aos 

documentos, dentre outros. 

Percebe-se, portanto, que a prática da educação ambiental é essencial diante da crise ambiental 

inerente à sociedade contemporânea, uma vez que se apresenta como instrumento capaz de 

contribuir com a promoção da sustentabilidade ambiental. No entanto, diversas instituições de ensino 

necessitam cumprir a PNEA em caráter emergencial. O estudo sobre a práxis da Educação Ambiental 

na formação da cidadania e dos valores ecológicos não se esgota por aqui, ao contrário, abre um leque 

de possibilidades e necessidades de novas pesquisas. 
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Resumo: Este artigo foi o Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional Sustentável do Instituto Federal Baiano Campus Uruçuca que buscou examinar os desafios 

da gestão pública brasileira no universo municipal com um olhar regionalizado, tendo como estudo de 

caso a aplicação dos consórcios públicos municipais nas cidades de Coaraci e Itajuípe (Ba). Em sua 

elaboração, de pesquisa qualitativa, foi desenvolvido um estudo de caso das cidades supracitadas, 

com enfoque analítico dos seus Planos Diretores (2006/2008), correlacionando-os aos seus Planos 

Plurianuais (2017) e às ações implementadas pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do 

Litoral Sul (CDS-LS) que atua na região das mesmas. Conclui-se que os municípios observados são 

extremamente parecidos e com problemas comuns e, de fato, o referido Consórcio Público (CDS-LS) 

possibilita ações incrementadoras que comprovam a eficácia desta ferramenta público-administrativa 

na promoção do desenvolvimento em âmbito local e regional. 

Palavras-chave: Municípios. Plano Diretor. Desenvolvimento Sustentável. 
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INTRODUÇÃO 

A análise da relevância dos Consórcios Públicos Municipais e a Gestão Pública, associada ao 

fortalecimento do desenvolvimento regional, demonstram ser tema atual necessário. O Brasil, nos 

últimos anos, obteve consideráveis avanços em relação à garantia e universalização de direitos para 

os cidadãos, somados à promoção do desenvolvimento da nação. 

Com a consolidação da Constituição Federal de 1988 e o reconhecimento dos municípios, como ente 

federativo e relevante nas formulações e execuções de políticas públicas, a discussão da realidade 

dessa esfera administrativa torna-se necessária frente ao debate no contexto regional, para driblar 

problemas que, na maioria das vezes, são comuns aos mesmos. 

Assuntos como a diminuição orçamentária das transferências constitucionais e a manutenção de 

programas federais aplicados nas cidades, demonstram uma série de gargalos que impactam nas mais 

diversas áreas, e os gestores públicos, nos últimos anos, têm buscado estratégias de gestão que 

potencializem ações vinculadas a municípios de um mesmo território. 

Dentre as possibilidades resolutivas, estão as do associativismo entre cidades, regulamentada na Lei 

Federal de nº 11.107/2005, que dá as diretrizes referentes à ferramenta de gestão dos Consórcios 

Públicos Municipais de Desenvolvimento. 

Com base nesses documentos, questiona-se: Como se explica a importância dos Consórcios Públicos 

Municipais junto a Gestão Pública para o Desenvolvimento Regional Sustentável para municípios de 

pequeno porte? 

O desenvolvimento local é uma busca constante no Brasil atual, tanto na perspectiva econômica, 

quanto sustentável e que envolve o engajamento/articulação entre cidades congêneres. Estes 

elementos casam com o objetivo do estudo em curso que é analisar as contribuições das políticas dos 

consórcios municipais e da gestão pública estratégica com aplicabilidade para os municípios 

brasileiros, principalmente ao que tange aqueles de pequeno porte. 

Torna-se importante, a construção científica, acerca desta matéria, ao identificar na comunidade local, 

os impactos com a implementação dos Consórcios Públicos, tendo como estudo de caso, a realidade 

dos municípios de Itajuípe e Coaraci, juntamente com a ação do Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentável do Litoral Sul (CDS-LS) aplicado na região do sul da Bahia pela Associação dos Municípios 

do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano (AMURC). 
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Atentando ao aprofundamento das questões dos municípios relacionados, por meio da abordagem de 

seus Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDU’s. 2006/2008) e seus 

Planos Plurianuais (PPA. 2017) na busca de elucidar a realidade local frente ao contexto regional. 

Este trabalho tem por objetivo analisar os consórcios públicos de desenvolvimento, como ferramenta 

de gestão, que possibilita a entes federativos estabelecer parcerias entre si e/ou com outras 

instituições públicas, para o desenrolo de ações, contratos e convênios para o fomento e 

implementação de políticas públicas ligadas ao desenvolvimento econômico regional sustentável. 

A GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Na busca de definição do Estado, Corrêa (2014) conceitua que o mesmo, é a organização que 

desempenha o poder soberano sobre um conjunto de indivíduos situados num determinado território. 

Ao tratar do Estado brasileiro, Peixoto (2008) destaca os ciclos de mudanças ocorridos no Brasil e grifa 

as transformações sucedidas nos anos 90 com os resultados da Constituição Federal de 1988 que 

consolidou o regime democrático, definiu os entes federativos (União, 

Estados, Municípios e o Distrito Federal), além dos mecanismos legais, fiscais e distributivos nas 

relações governamentais para o desenrolo de políticas públicas. Rua (2014), em sua visão, diz que as 

Políticas Públicas são ações governamentais de interesse público, a partir do diagnóstico de demandas 

coletivas. 

Saraiva e Ferrarezi (2006. p. 29), sobre políticas públicas discorre que: 

É um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas 
ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários 
setores da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de 
atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 
estabelecidos. 

Assim, torna-se essencial o entendimento acerca da gestão pública e das políticas aplicadas, já que a 

ação e a implementação dessas atividades incidem diretamente na vida dos cidadãos, além de 

colaborar e dar sustentação ao desenvolvimento de cidades e regiões dentro de parâmetros público-

administrativos. 

Martins (2005) discorre que a Gestão Pública é o termo que designa um campo de conhecimento e de 

trabalho relacionado às organizações cuja missão seja de interesse público. 

A ação de gerir a coisa pública está ligada diretamente às agendas governamentais manifestadas nas 

políticas de transformação da sociedade, seja ela nas questões econômicas, sociais ou ambientais. No 
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caso da gestão pública brasileira, o professor Bresser Pereira (1997) elucida que na década de 90, a 

mesma assumiu um papel com caráter mais gerencial nas relações postas entre as demandas sociais 

e as ações governamentais. 

A própria legislação vinculada à Constituição Federal brasileira, forma um arcabouço amplo com 

objetivo de garantir os processos administrativos públicos de gestão relacionados ao desenvolvimento 

nacional e ao interesse coletivo. 

A REALIDADE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS FRENTE AO PACTO FEDERATIVO 

A formatação do Pacto Federativo Brasileiro trouxe grandes avanços para o país ao reconhecer o 

município como um ente autônomo e importante para a aplicação das políticas públicas nacionais. 

Barbuy (2017) explica que o Município é uma esfera política basilar que naturalmente agrega a 

sociedade em determinado território sob os auspícios de um governo. 

Contudo, a real situação do federalismo no Brasil demonstra uma série de fatores que incompatibiliza 

a relação entre os entes federativos principalmente no que concernem as divisões dos recursos 

financeiros para a realização das ações de interesses coletivos. 

Rezende (1997) descreve sobre a realidade do federalismo brasileiro a partir da Constituição de 1988 

pontuando uma constatação de indesejáveis superposições de competências entre as esferas 

governamentais, com distorções que implicam em um conjunto diverso de ineficiências 

administrativas como crises fiscais, saturação de agenda, precarização distributiva de recursos e baixa 

efetividade na redução de desigualdades regionais. 

Dentre as questões elucidadas referentes ao desequilíbrio no pacto federativo estão as 

responsabilidades transferidas pela União e Estados, que não condizem com as verbas destinadas e 

que tornam os municípios extremamente dependentes das outras esferas governamentais em meio a 

um ambiente de instabilidade que achata os recursos municipais. 

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM. 2017) relacionado aos investimentos da 

União, o que se constata é uma retração acentuada. O estudo da instituição pontua que a redução dos 

investimentos tem ocorrido tanto nas aplicações da União (Administração Direta) como nas Empresas 

Estatais. 
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Observa-se que as adversidades na administração pública brasileira para os municípios só aumentam, 

sendo que o ideal seria um modelo horizontalmente equilibrado. Sob o caráter cooperativo, Abrucio 

(2005. p. 44) explica que: 

Não se pode esquecer, também, que o modelo cooperativo contribui para 
elevar a esperança quanto à simetria entre os entes territoriais, fator 
fundamental para o equilíbrio de uma federação. No entanto, fórmulas 
cooperativas mal dosadas trazem problemas. Isso ocorre quando a cooperação 
confunde-se com a verticalização, resultando mais em subordinação do que em 
parceria, como muitas vezes já aconteceu na realidade latino-americana, de 
forte tradição centralizadora. 

A CNM grifa as dificuldades de captação de recursos, especificando os convênios e parcerias com os 

outros entes federativos: 

Por ser a maior fonte de receita, as estimativas das transferências 
constitucionais são a base do planejamento financeiro dos Municípios. Dessa 
forma, as variações entre as previsões de repasses e os valores realizados 
impactam a capacidade de pagamento das despesas. Concomitante, a incerteza 
que permeia todas as esferas interfere, também, as chamadas transferências 
voluntárias, pois se torna menos propícia a realização de convênios e a 
cooperação entre os entes. (CNM, 2017. p.1) 

Para o incremento local, as cidades planejam e constroem Planos Diretores de Desenvolvimento 

(Urbanístico, Saneamento, Resíduos Sólidos, dentre outros), que dependem diretamente dos recursos 

financeiros constitucionais e de transferências voluntárias como demonstrado acima, fato que 

prejudica diretamente as metas estabelecidas nas mais diversas áreas de avanço social de qualquer 

território. 

OS PLANOS DIRETORES COMO DIRETRIZ PARA O DESENVOLVIMENTO 

Prevista no artigo 182 da Constituição Federal de 1988, a política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo poder público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes como demonstrado no parágrafo 

1º do referido artigo. 

A Constituição Federal (1988, p. 79) estabelece: “§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara 

Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana”. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) é um instrumento complexo, como demonstra 

Villaça (1999) no argumento de que não existe um consenso entre os atores envolvidos (engenheiros, 
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urbanistas, empreendedores imobiliários, etc.) com referência à sua elaboração e utilização 

instrumental. 

O objetivo do PDDU é muito claro, que é o de construir o direcionamento evolutivo das cidades, 

baseado num planejamento estratégico que seja construído sob o crivo popular. 

Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, 
social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua 
região, apresentariam um conjunto de propostas para o futuro 
desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do 
solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da 
estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas, estas definidas 
para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal. (VILLAÇA, 
1999. p. 238) 

Braga (1995) disserta sobre o Plano Diretor evidenciando que o mesmo tem um caráter 

eminentemente político, com objetivos relacionados à transparência e à democratização da política 

urbana. Como se nota, o Plano Diretor é a base do planejamento do Município, cabendo a ele a tarefa 

de articular as diversas políticas públicas existentes. 

A lei do plano diretor deve ser revista, pelo menos, a cada dez anos e suas diretrizes e prioridades 

devem ser construídas juntamente com a população e congregadas pelas leis orçamentárias 

supracitadas. 

A grande questão é a dificuldade em cumprimento das metas estabelecidas nos PDDU’s municipais 

por conta das dificuldades financeiras que impõe aos gestores a necessidade de buscar estratégias de 

gestão que ajudem a driblar os entraves de execução das políticas públicas estabelecidas. 

Pela ótica demonstrada, fica clara a razão de incrementar e modernizar a gestão pública na esfera 

municipal, com vistas à possibilidade da utilização de mecanismos que potencializem os processos 

para o fomento de captação de recursos e resolutividade de questões comuns. 

OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COMO MECANISMO DE GESTÃO 

A base de fundamentação deste trabalho aporta-se sob o horizonte da Gestão Pública no Brasil 

relacionando-se com a ferramenta dos Consórcios Públicos Municipais em benefício à disponibilidade 

de recursos e serviços para a sociedade em nome do Estado. Para Rua (2014. p.12), “sociedade é um 

conjunto de indivíduos, dotados de interesses e recursos de poder diferenciado, que interagem 

continuamente, a fim de satisfazer às suas necessidades”. 
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Numa sociedade democrática e organizada constitucionalmente, buscar mecanismos de gestão que 

colaborem para o desenvolvimento nacional é uma premissa. Em momentos de instabilidade 

financeiro-econômica, em que o país reduz gradualmente os repasses federais e estaduais para os 

municípios, comprometendo de forma sistêmica a resolutividade das demandas do povo, a busca por 

outras vias de gestão torna-se imprescindível. 

Os Consórcios Públicos Municipais passam a ser uma realidade para o fortalecimento sustentável de 

regiões, por meio da formulação de ações conjuntas entre cidades com previsão legal de atuação 

público-administrativo. 

A Lei que rege os parâmetros referentes aos consórcios municipais é a de nº 11.107/2005, nela 

destaca-se no seu Art. 2o que os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da 

Federação e dentre eles estão a possibilidade de firmar convênios, contratos, acordos de qualquer 

natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e 

órgãos do governo. (BRASIL, 2005). 

Carvalho Filho (2013. p. 230) pontua: “O dispositivo constitucional teve claro intuito, qual seja, o de 

prever atividades de cooperação entre as pessoas políticas. O art. 241, com sua nova redação, prevê 

a edição de lei reguladora dos convênios e consórcios”. 

Vaz (1997) leciona que a ação conjunta de municípios para resolver problemas comuns amplia a 

capacidade de atendimento aos cidadãos e o poder de diálogo das prefeituras junto aos governos 

estadual e federal. O mesmo autor, sobre os Consórcios Municipais, relata benefícios no sentido de: 

aumento da capacidade de realização; maior eficiência do uso dos recursos públicos; realização de 

ações inacessíveis a uma única prefeitura; aumento do poder de diálogo e negociação dos municípios; 

publicidade das decisões públicas. 

Para exemplificar esses possíveis caminhos, Amorim (2010) instrui que referente a serviços públicos, 

os municípios podem realizar ações conjuntas com seus vizinhos. A autora destaca questões do tipo: 

ações para infraestrutura, construção de planos (diretores, saneamento, dentre outros), controle de 

conflitos fiscais entre cidades, etc. 

Sandroni (1999) diz que Desenvolvimento é um processo de transformação estrutural com o objetivo 

de superar atrasos históricos de países ou regiões e seguindo essa lógica, o Desenvolvimento é um 

objeto de interesse público que deve ser abordado e construído sob o juízo de valor da participação 
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popular, na edificação das alternativas relacionadas às políticas públicas formuladas e gerenciadas 

pelos poderes instituídos. 

Por meio do prisma discorrido observa-se que o desenvolvimento regional está intrinsecamente ligado 

a capacidade de ação do poder público na busca por recursos e aplicação de políticas de resolutividade 

para problemas coletivos, o que viabiliza a o uso do mecanismo de gestão dos Consórcios Públicos 

Municipais de Desenvolvimento. 

METODOLOGIA 

Este trabalho tem como base a análise de cunho qualitativo, que Freitas (2000) destaca como 

importante forma de pesquisa para os tempos modernos, onde o pesquisador, frente à velocidade de 

informação, pode agir por meio de profundas reflexões para assim prover qualquer tomada de 

decisão. Utilizou-se o Estudo de Caso e a pesquisa de análise documental, que para Godoy (1995. p.21), 

“os documentos normalmente são considerados importantes fontes de dados para outros tipos de 

estudos qualitativos, merecendo, portanto, atenção especial”. 

A fundamentação teórica foi realizada a partir de levantamentos bibliográficos ligados aos temas de 

Gestão Pública e Consórcios Públicos Municipais no Brasil, ao observar o impacto destes objetos em 

cidades de pequeno porte, aqui no caso, Coaraci e Itajuípe (BA). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Coaraci é um município com 

uma estimativa de 17.458 habitantes (2018), com uma área de unidade territorial de 274.500 km² 

(2017), densidade demográfica de 74,17 hab/km² (2010) e PIB per capita entre 8.196,42 (2016). Já 

Itajuípe marca 20.587 habitantes (2018), com área de unidade territorial de 270.752 km² (2017), 

densidade demográfica de 74,10 hab/km² (2010) e PIB per capita de 12.317,23 (2016). 

Para os resultados e discussões, aplicaram-se métodos dedutivos, com abordagem analítica entorno 

do estudo de caso das cidades supracitadas, analisando seus Planos Diretores de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU’s 2006/2008), comparando-os aos resultados alcançados nos Planos Plurianuais mais 

recentes (PPA’s. 2017). Desse modo, foi possível obter um diagnóstico atualizador referente às 

dificuldades enfrentadas por estas cidades. 

Ainda, no recorte do estudo de caso, buscou-se um exame da intervenção mitigadora (2018/2019) do 

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul (CDS-LS), que foi criado pela Associação dos 

Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano (AMURC) e abarca 13 municípios, dentre eles, 

Itajuípe e Coaraci. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A região cacaueira sob o viés da gestão pública em municípios de pequeno porte Os municípios em 

questão fazem parte da Bacia do Almada que está inserida no Território Litoral Sul (mesorregião Sul-

Baiano / microrregião Ilhéus-Itabuna), numa localidade conhecida como “Região Cacaueira”, por conta 

da cultura agrícola do Cacau. Segundo Rocha (2008) toda a região vivenciou uma prosperidade ímpar 

nas décadas de 70 e 80. Já nos anos 90, com o aparecimento da praga “Vassoura de Bruxa”, a mesma 

passou por uma crise de impactos econômicos sem precedentes que afeta as cidades até os dias 

atuais. 

As cidades têm déficits estruturais ligados aos parâmetros de sustentabilidade e desenvolvimento que 

afetam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos em questões econômicas, sociais e ambientais. 

Segundo o Índice de Bem-Estar Urbano (www.prefeiturasempauta.com.br. 2019), Coaraci e Itajuípe, 

respectivamente, detém os seguintes dados. Mobilidade Urbana: 0.956 – 0.938; Condições 

Habitacionais: 0.845 – 0.825; Serviços Coletivos: 0.591 – 0.575; Condições Ambientais: 0.716 – 0.688; 

Infraestrutura: 0.937 – 0.858; Nota IBEU: 0.809 – 0.777. 

Ao que diz respeito, à arrecadação municipal, ambos tem um percentual de 1.2, por conta do número 

de habitantes ali fixados, o que dá uma média de quase 3 milhões de reais/mês para gerenciamento e 

resolutividade das políticas de desenvolvimento local e manutenção de todas as atividades públicas. 

O problema é que para melhorarem as suas perspectivas, os municípios carecem da implementação 

de políticas públicas que demandam grandes investimentos orçamentário-financeiros. 

Para cidades que não tem forte arrecadação própria e dependem diretamente dos repasses de 

recursos partilhados constitucionalmente, fica instaurada uma situação de engessamento da gestão 

pública que impossibilita a transformação da realidade posta. Uma comprovação preocupante para a 

gestão pública local é a questão do comprometimento das receitas com a despesa de pessoal. Para ter 

uma ideia, em 2016 a cidade Coaraci chegou ao percentual de 64,44% de aplicação de toda receita 

arrecadada com despesa de pessoal. 

Enquanto que em Itajuípe a média de gasto com pessoal chegou a 73%, segundo o Tribunal de Contas 

dos Municípios (TCM. 2016). 

Essa realidade provoca um horizonte de inviabilidade na execução de obras e ações estruturantes para 

os municípios, já que a maior parte de suas receitas está comprometida com o pagamento dos 

recursos humanos. 
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O resultado são cidades, cada vez mais, defasadas estruturalmente e sem poder de transformação e 

geração de desenvolvimento social, o que faz com que mais e mais cidadãos migrem para outras 

regiões na busca de melhores condições de vida, enquanto que as cidades de pequeno porte veem 

suas possibilidades de avanços diminuírem. Segundo o IBGE, em 2010 a cidade de Coaraci detinha um 

número de 20.964 pessoas enquanto que a estimativa para 2018 foi de 17.458 pessoas. Já Itajuípe a 

diminuição estimada fora menos acentuada, ainda assim constatou-se que no ano de 2010 detinha 

21.081pessoas e em 2018, esse numero estimou-se em 20.587. 

Por conseguinte, fica claro que as cidades em discussão, além de serem vizinhas, assemelham-se 

demasiadamente, dando assim a condição de um diagnóstico sintético e preciso para o estudo do 

território em que estão inseridas. Para aprofundar ainda mais na construção de um diagnóstico com 

alcance regionalizado, torna-se imprescindível a análise dos Planos Diretores de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU’s 2006/2008), podendo relatar seus avanços e/ou problemas, fazendo um contraponto 

ao ultimo Plano Plurianual (PPA. 2017) de cada cidade, confeccionados a mais de dez anos após a 

realização dos referidos PDDU’s. Síntese do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) De 

Itajuípe (2006) E Coaraci (2008). 

Os PDDU’s de Itajuípe, Lei de nº 740/2006 (ITAJUIPE, 2006) e Coaraci, Lei de nº 945/2008 (COARACI, 

2008),foram elaborados dentro dos critérios previstos no Estatuto das Cidades e a partir de um alto 

grau de detalhamento técnico, além de clara descrição em levantamento de dados e prioridades 

deliberativas. Desde o formato de abordagem estratégica para a conscientização da importância da 

participação popular, até as especificações cartográficas de urbanização e expansão, referentes aos 

mais diversos setores da cidade e do interesse público, os planos somam grande riqueza de minúcias. 

Os critérios acerca da participação popular são muito claros, ressaltando-se uma maior facilidade de 

acompanhamento e preocupação no envolvimento da construção dos planos, por parte de uma “elite” 

com maior acesso a serviços sociais, como educação e saúde. Para alcançar resultados nas consultas 

populares diversas estratégias foram aplicadas, desde as formais, a exemplo das audiências públicas 

com ampla divulgação e a participação das câmaras legislativas, até concursos de redação para que 

cidadãos descrevessem que tipo de cidade ele desejavam. 

Ainda assim, em ambos os documentos, é claro o grifo acerca da preocupação da equipe técnica com 

o nível de entendimento de grande parte da população com referencia ao PDDU, principalmente para 

as comunidades periféricas, distritos e zona rural. As Cartas descrevem que as pessoas situadas nas 
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comunidades colocam questões como educação, saneamento e até saúde, em segundo plano, 

antecedidas pela necessidade de emprego, trabalho e renda. 

No Cenário Comunitário, os PDDU’s (2006/2008) destacaram localidades com índices de extrema 

pobreza e abandono, principalmente nos distritos e zona rural, em que os textos relatam os efeitos da 

crise remanescente da cultura do cacau. Por outro lado, a exuberância nas paisagens, com as extensas 

áreas remanescentes de mata atlântica junto à beleza do Rio Almada são descritas, inclusive pelos 

moradores de diversos níveis de entendimento, como um ponto forte da região. 

Desse modo, são identificados pontos positivos e relevantes dentro dos dois planos, destacando-se: 

localização geográfica das cidades, favorável e de fácil acesso; o reconhecimento regional das mesmas; 

a riqueza de produção de conteúdo cultural e de tradição; estruturas públicas e privadas compatíveis 

e adequadas para o fomento do turismo; cobertura satisfatória no atendimento nas áreas da Educação 

e da Saúde; abastecimento de água atendendo quase todo território municipal; fomento à agricultura 

e ao comércio; resistência da cacauicultura no agronegócio; dentre outros. 

Pela via de identificação de pontos com relevância negativa foram observados: falta de parques 

industriais, uma questão mais forte em Coaraci; dificuldade na geração de emprego e renda; 

proximidade com o município de Itabuna, polarizando a região como centro de serviço; falta de 

recursos para a manutenção de patrimônio arquitetônico histórico e cultural; dificuldade em 

manutenção de equipamentos públicos por questões financeiro-orçamentárias (iluminação pública, 

recuperação de sistema viário, estradas vicinais, etc.); dificuldade no trato e recuperação da Bacia do 

Almada; dificuldade na eliminação de resíduos de esgotamento, sendo estes despejados no leito do 

rio; problemática referente a aterros sanitários e coleta de lixo; questões sanitárias de comercialização 

de carnes (necessidade de matadouro municipal); problemas em construção de creches municipais, 

esse ponto mais incidente em Itajuípe; ampliação de equipamentos esportivos; dentre outros. 

Propostas e projetos mitigadores foram elencados à época nos PDDU’s em estudo, e mesmo que 

formatados por equipes diferentes, com demandas priorizadas por cidadãos de cada cidade, 

separadamente, muitas das prioridades estruturantes elencadas para a promoção do 

desenvolvimento local foram comuns para as duas cidades: 

 Infraestrutura: Pavimentação de ruas e logradouros; drenagem e manejo de águas pluviais; 

implementação de estação de tratamento de esgoto; construção de pontes, manutenção em 

estradas vicinais; e etc.; 

94



 

 

Os Consórcios Municipais E A Gestão Pública Associada ao Fortalecimento Do Desenvolvimento Regional 

                                                                                                   12 

 Segurança Pública: Necessidade de construção de modulo policial integrando o trabalho das 

polícias e abarcando os distritos e povoados; Projetos de combate à violência e à droga; 

 Educação: Aquisição de ônibus escolares; construção de creches públicas; fomento a formação 

e valorização dos profissionais da educação; 

 Saúde: Aquisição de ambulâncias; equipamentos e manutenção estrutural para postos da 

atenção básica e hospitais; 

 Turismo e Cultura: estimular o setor privado de hotelaria e gastronomia; recuperação de áreas 

de lazer e eventos; revitalização de patrimônio histórico e cultural; construção de espaços 

culturais; construção de planos municipais de cultura e turismo; incentivo ao turismo rural e 

ambiental; implantar parceria entre cidades circunvizinhas; 

 Meio Ambiente: Realização de projeto macro de Saneamento Básico (Plano), Criação de aterro 

sanitário; aquisição de equipamentos para limpeza pública; 

 Desenvolvimento comunitário e unidade de vizinhança: Apoio a entidades culturais e 

festividades tradicionais; disponibilidade lotes para construção de casas populares; 

desapropriação estratégica de áreas; desenvolvimento de projetos urbanos; 

 Desenvolvimento Econômico: Construção e/ou fortalecimento de parque industrial; apoio ao 

comércio local; incentivo à agricultura familiar e produtiva; 

Como se vê, as demandas são enormes se comparadas aos recursos que são disponibilizados para 

municípios como Itajuípe e Coaraci. 

COMPARATIVO DOS PDDU’S (2006/2008), FRENTE AOS ÚLTIMOS PPA’S (2017) 

O resultado atualizado acerca do panorama de desenvolvimento das cidades referenciadas foi 

alcançado por meio da comparação dos PDDU’S (2006/2008) com o ultimo PPA (2017) realizado por 

cada município. 

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição 
Federal, destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir 
os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o 
conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 (quatro) anos 
e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas. (BRASIL.2015) 

A literatura ensina que o PPA é uma ferramenta de Lei administrativa, aplicada no Brasil, que compõe 

parte do orçamento público. Em sua evolução é orientado a seguir parâmetros semelhantes ao da 
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construção de um PDDU, que é o fato de o poder público definir as demandas públicas por meio do 

olhar dos próprios cidadãos. Oliveira (2009. p. 27) afirma que “A abertura de espaços participativos 

para definição do orçamento e das políticas públicas é uma ação que depende da mobilização da 

sociedade civil”. 

Neste sentido, surge a necessidade de averiguação acerca das demandas municipais, que foram 

elencadas nos PDDU’s (2006/2008), com o objetivo de constatar, se realmente foram alcançadas 

depois de dez ou doze anos após suas formulações, dentro do arcabouço da lógica a gestão pública, 

com eficácia e eficiência, principalmente ao que diz respeito aos fatores econômicos, sociais e 

ambientais. 

Os Planos Plurianuais de Coaraci e Itajuípe foram chancelados nas leis de nº 1164/2017 e 969/2017, 

respectivamente. Como prevê a legislação, as mesmas foram realizadas sob os aspectos de previsão 

distributiva de receitas para serem aplicadas nos quatro anos subsequentes à sua confecção, 

abarcando todas as áreas de atuação pública desde que sejam designadas as prioridades cogentes das 

cidades. 

Ao contrapor as demandas elencadas nos PDDU’s (2006/2008) com as demandas elencadas no PPA 

(2017), chegamos aos seguintes resultados: 

 Falta de resolução em investimentos de quadras esportivas e centros para desenvolvimentos 

de atividades culturais; 

 Necessidade de intervenção/implantação em: Centro de Abastecimento e Matadouro 

Municipal; 

 Não atualização dos PDDU’s (2006/2008) após dez anos; 

 Não elaboração e/ou atualização de Planos Estratégicos a exemplo de: Plano de Saneamento 

Básico, Plano de Cultura e Plano de Carreira de servidores a exemplo do da educação; 

 Não resolução dos problemas de lixões e não construção de aterros sanitários; 

 Dificuldade na manutenção e readequação de espaços públicos e sistemas viários; 

 Inoperância em ofertas planejadas de loteamentos públicos e casas populares; 

 Necessidade de reavaliação em questões tributárias e de planejamento referente ao 

ordenamento urbano a exemplo da regularização fundiária e controle do aparecimento de 

comunidades irregulares; 
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 Falta de investimento em revitalização de estradas vicinais; 

 Dificuldade no fomento de parques industriais para atração de investidores externos e arranjos 

produtivos. 

Por outro lado, no que concerne a análise de avanços positivos, pode-se ressaltar que nos setores da 

Educação e da Saúde, que são áreas que coincidentemente têm recursos de verbas específicas. Em 

ambas as cidades, os dados demonstram bons avanços no alcance de atendimento à população, basta 

comparar o número de estabelecimentos de serviços com a quantidade de habitantes, demonstra-se 

que: 

 Na Educação, Coaraci marca um número consolidado de 31 estabelecimentos de ensino e 

Itajuípe a quantidade de 38 unidades. (IBGE-cidades, 2019) 

 Na Saúde a marca consolidada de estabelecimentos de atenção básica é de 9 e 11, 

respectivamente. (IBGE-cidades, 2019) 

Por essa via de analise, nota-se que essas áreas estratégicas de serviços, Educação e Saúde, são pontos 

positivos para a gestão pública destes municípios ao longo dos anos. 

Noutro caminho, intervenções estruturais de alto impacto nas condições econômicas e ambientais 

ficaram a desejar pela falta da capacidade financeira ou político-administrativa na execução de metas 

estabelecidas, que não saíram da condição de “planejadas”, comprovando-se a dificuldade das gestões 

de cidades de pequeno porte, em executar políticas públicas estruturantes, por conta de 

complexidades orçamentárias. 

Desse modo, afirmar que os municípios de pequeno porte, de modo individual não conseguem 

executar a contento todas as demandas de desenvolvimento econômico com viés sustentável, é uma 

realidade. O professor Sandroni (1999. p. 170) a respeito do desenvolvimento econômico sustentável 

leciona: 

Conceito que pertence ao campo da ecologia e da administração e que se refere 
ao desenvolvimento de uma empresa, ramo industrial, região ou país, e que em 
seu processo não esgota os recursos naturais que consome nem danifica o meio 
ambiente de forma a comprometer o desenvolvimento dessa atividade no 
futuro. 

Sob esse viés, a realidade constatada nas cidades estudadas demonstra evidências claramente 

negativas para o território em que estão inseridas na perspectiva da qualidade de vida dos cidadãos. 

O professor Amartya Sen (2010. p. 29), define muito precisamente essa abordagem, para ele: “O 
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crescimento econômico não pode sensatamente ser considerado um fim em si mesmo. O 

desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo com a melhora da vida que levamos e das 

liberdades que desfrutamos”. Da Silva (2012. p. 24) corrobora: 

A sustentabilidade tem ganhado destaque devido a crescente conscientização 
da necessidade de melhoria nas condições ambientais, econômicas e sociais, de 
forma a aumentar qualidade de vida de toda a sociedade, preservando o meio 
ambiente, assim como ter organizações sustentáveis econômicas e indivíduos 
socialmente sustentáveis. 

Por esse raciocínio, não dá para pensar em desenvolvimento sustentável nos municípios, 

negligenciando pontos de sustentação conceitual referente às dimensões econômicas, sociais e 

ambientais. Faz-se necessário realizar a gestão pública municipal com olhares abrangentes e 

gerenciais, ou seja, utilizando mecanismos que tornem exequível o que é planejado. Nesse caso, o 

associativismo entre cidades, de fato, passa a ser uma ferramenta empreendedora, que possibilita a 

divisão de custos e responsabilidades. 

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável - Litoral Sul (CDS-LS) como ferramenta de gestão 

empreendedora 

Criado por cidades participantes da Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano 

(AMURC), no dia 15 de maio de 2013, o Consócio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul (CDS-

LS) é uma proposta que surgiu como um recorte territorial audacioso, que visa colaborar para o 

fortalecimento da descentralização da gestão pública local, no que diz respeito à captação e melhor 

uso de recursos financeiros dentro do Território de Identidade a que está inserido. Dallabrida (2009. 

p. 15) explica: 

Quando discutimos a descentralização como princípio básico do federalismo, 
não podemos esquecer a descentralização de recursos. O equilíbrio da 
federação depende de uma equitativa distribuição dos recursos públicos, não 
só os tributários, mas também de outras receitas da União, dos investimentos 
das empresas estatais federais, os incentivos fiscais regionais e setoriais e dos 
empréstimos do sistema financeiro público federal. 

A Lei 11.107/2005 define Consórcio Público como instrumento de desenvolvimento urbano integrado, 

constituídos para atuação em funções públicas de interesse comum no campo do desenvolvimento 

urbano, infraestrutura, saneamento básico, resíduos sólidos, abastecimento de água, mobilidade 

urbana, de tantas outras ações, que ganha fluidez, dentro da perspectiva dos princípios básicos da 

administração pública e transcorrida por meio da sua força de execução. (BRASIL, 2005). 
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Como missão, o CDS-LS visa auxiliar os entes municipais através de ações estratégicas em âmbito 

regional, utilizando o seu escopo para ganhar a escala necessária que resulte na eficiência, eficácia e 

efetividade para a implementação e execução de políticas públicas no atendimento às questões de 

desenvolvimento e sustentabilidade dentro do território. 

Segundo a AMURC, O Território Litoral Sul é composto por 26 municípios, com características e 

objetivos comuns em torno das necessidades de investimentos nas mais diversas áreas de atuação 

pública. 

Contudo, o trabalho unilateral na busca por recursos financeiros para esses fins tem sido contestado 

pela morosidade e despesas agregadas no processo. Por essa razão, o Governo Federal tem estimulado 

as Gestões Consorciadas, que na Bahia já somam 12, todas supervisionadas pela Secretaria de 

Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN). 

Para Raveneli (2010. p.11): 

A regulamentação de novos instrumentos de cooperação intergovernamental 
e a criação de novos âmbitos de pactuação e negociação entre as unidades 
federadas tornam-se cada vez mais importantes para poder equacionar os 
problemas de coordenação e cooperação federativa. 

No caso do CDS-LS, a sua área de atuação abrange os municípios de: Itabuna, Ilhéus, Ibicaraí, Itacaré, 

Itajuípe, Coaraci, Itapé, Maraú, Uruçuca, Una, Barro Preto, Buerarema, Canavieiras, Floreta Azul. O 

que possibilita a conexão das ações da gestão desses municípios, dando uma configuração 

regionalizada. 

Como mecanismo de identificação e comprovação das realizações do CDS-LS no território, este 

trabalho utiliza o relatório oficial (público), disponibilizado na AMURC, do Plano de Trabalho do 

referido Consórcio, atualizado (2018), além da projeção já vinculada ao plano de trabalho para 2019, 

possibilitando uma análise pragmática acerca dos efeitos dessa ferramenta, para as cidades em foco 

neste trabalho (Coaraci e Itajuípe). 

Plano de Trabalho CDS-LS – 2018 Conclusos: Apresentação e defesa do Protocolo de Intenções do CDL-

LS, aos gestores dos municípios pertencentes ao recorte territorial, para aprovação junto ao 

legislativo; Desenvolvimento de atividades de Gestão Ambiental Compartilhada– GAC; Execução de 

fiscalização e liberação de licenças ambientais por meio de parecer técnico; Fortalecer a Federação – 

FECBAHIA; Desenvolver em parceria com AMURC, os Projetos da respectiva Associação, onde o 

Consórcio possa entrar como Instituição executora; Fortalecer as atividades do Programa AGIR-LS 

(Parceria da AMURC e UESC); Criação da Câmara Técnica da Educação. 
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Em curso: Inicio do Convênio com o CDA, para Regularização Fundiária Urbana; Negociação para 

garantir recursos para elaboração dos Planos de Saneamento Básico – PMSB e Plano de Resíduos 

Sólidos – PMRS, para 21 municípios; Negociação junto a SEDUR/CEPLAC, Prefeitura de Barro Preto e 

iniciativa privada a elaboração e implementação do Projeto de Resíduos Sólidos Urbanos; Negociação 

de convênio junto a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA), visando aquisição de Usina 

Asfáltica e Patrulha Mecânica para região; Realizar Convênio com a Secretaria de Desenvolvimento 

Rural – SDR, para Assistência Técnica aos produtores dos Municípios Consorciados; Efetuar Convênio 

com a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, via Coordenadoria de Ação Regional – CAR, para 

elaboração dos Cadastros Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR); Plano de Trabalho CDS-LS para 

2019: Garantir recursos para o projeto de resíduos sólidos urbanos; firmar contrato com a secretaria 

de infraestrutura da Bahia (SEINFRA), visando aquisição de usina asfáltica e patrulha mecânica; 

contratar com a CDA – regularização fundiária rural e urbana; contratar com a SEMA – GAC; contratar 

com a CAR – SIM; atuar com a CAR - Agricultura Periurbana; atuar com a CAR assistência às associações 

agrícolas; elaboração dos planos de saneamento básico – SIHIS/EMBASA; desenvolver compras 

consorciadas para municípios; desenvolvimento do núcleo de engenharia e projetos; câmara técnica 

de educação – rede nacional de educação. 

CONCLUSÕES 

O trabalho aqui realizado desenvolveu um apanhado analítico de caráter qualitativo sobre a Gestão 

Pública brasileira a partir da consolidação da Constituição Federal de 1988 aonde se classificou os 

entes federativos e destacou-se a importância dos municípios na conjuntura público-administrativa 

do país. 

O estudo adentra na questão das dificuldades encontradas pelas cidades brasileiras com a formatação 

atual do pacto federativo, aonde a distribuição desproporcional dos recursos arrecadados 

impossibilita uma maior independência na formulação e execução de políticas públicas em âmbito 

municipal. 

Examinando a realidade de municípios de pequeno porte ao utilizar como estudo de caso a realidade 

das cidades de Itajuípe e Coaraci no Sul da Bahia, a partir dos resultados demonstrados em seus Planos 

de Desenvolvimento Urbano (PDDU’s, 2006/2008) ,contrapondo aos Planos Plurianuais (PPA’s, 2017) 

em vigor nas cidades em destaque, comprova-se a ineficiência das gestões públicas locais, ao longo 
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dos anos, em realizar as ações planejadas e priorizadas nos respectivos Planos de modo individual para 

o desenvolvimento econômico estratégico em caráter sustentável. 

O trabalho observa o mecanismo dos Consórcios Públicos Municipais como uma forma legal para os 

Entes Federativos pactuarem e fomentarem ações por meio do associativismo, comprovando que esta 

ferramenta, cada vez mais, consolida-se como uma via para driblar crises e captar recursos para 

mitigar problemas e demandas comuns aos municípios. 

Como objeto consolidado, o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul (CDS-LS) por 

meio de suas atividades e ações, tem afetado positivamente toda a região em que atua, nas áreas 

econômicas, sociais e ambientais, demonstrando que numa perspectiva futura, os gargalos impostos 

à gestão pública podem ser direcionados para um caminho desenvolvimentista de caráter sustentável. 

Conclui-se que a utilização da ferramenta dos Consórcios Públicos Municipais junto à Gestão Pública, 

realmente, quando realizadas de forma técnica e empreendedora, contribui para o desenvolvimento 

econômico regional sustentável, isso, porque pode ser aplicada por meio de estratégias de gestão que 

proporcionam abertura para grandes transformações, nas áreas de atuação pública e política, 

principalmente em benefício de cidades de pequeno porte no Brasil. 
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Resumo: A popularização das Ciências, neste contexto de pandemia, é a forma mais usual das 

comunicações nas instituições educacionais, através do ensino remoto, na modalidade de educação 

não formal. O conhecimento científico é divulgado com a utilização de lives, vídeo conferências dentre 

outras formas, levando a informação a todos, em múltiplos espaços. 

No entanto, uma grande limitação da inclusão digital, ainda é a capacidade de acesso à internet, com 

qualidade e a todo tempo. A forma de melhor aproveitar o tempo livre do estudante é outra grande 

inquietação para os docentes, neste contexto atual. Assim o objetivo do presente capítulo foi relatar 

uma experiência da criação e realização de um Curso de Extensão Livre, em ensino remoto, como 

oportunidade de aprendizagem, utilizando uma metodologia alternativa e interativa. O curso 

ofertado, por ensino remoto, foi de 40 horas, em quatro módulos semanais, por vídeos curtos e 

arquivos em formato pdf, com a utilização dos aplicativos WhatsApp e o Google Meet. O curso 

alcançou 252 inscritos, com 142 estudantes certificados, nas duas primeiras turmas e a terceira turma 

encontra-se iniciada com 110 participantes. O perfil dos cursistas foi diversificado atingindo 

estudantes de nível médio, graduandos, mestres, doutores e profissionais liberais, originários da 

Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. 

A metodologia aplicada foi aprovada pelos os participantes, que sugeriram a continuidade da oferta 

de novos cursos. 

Palavras-chave: Divulgação Científica. Metodologia. Tecnologias digitais. Interatividade. 
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INTRODUÇÃO 

A popularização das ciências tornando os saberes científicos disponíveis à sociedade tem alcançado 

um espaço relevante, neste contexto de pandemia, principalmente com apoio das tecnologias digitais, 

por lives, vídeos e encontros nas videoconferências. Uma nova metodologia com essas e outras 

ferramentas foi concretizada em um curso de extensão que mostrou uma interface de aprendizagem 

com interatividade e resultados educativos promissores. Esse curso de extensão foi promovido com 

enfoque da educação não formal. 

A intencionalidade é o que define os três modelos de educação, como: informal, formal e a não formal. 

Na educação informal, o aprendizado se constrói de forma espontânea, não sistematizada e não 

organizada, com socialização dos saberes culturais, de vivências e experiências através das gerações, 

pelos seus agentes educadores, pais, familiares, lideranças, dentre outras. (GOHN, 2010). Na educação 

formal, o aprendizado acontece em ambiente institucionalizado registrado, autorizado e credenciado 

por órgãos competentes. 

É “aquela estruturada, organizada, planejada intencionalmente, de forma sistemática. Nesse sentido, 

a educação escolar convencional é tipicamente formal” (LIBÂNEO, 2010, p.88). A educação formal 

possibilita, além da aprendizagem efetiva, certificação e titulação para seguir graus mais avançados. 

(GOHN, 2010). 

Na educação não formal, além do autodesenvolvimento e do questionamento, promove a capacitação 

do educando estimula-o a direcionar as atividades com autonomia. “Sua finalidade é abrir janelas de 

conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não 

são dados a priori, eles se constroem no processo interativo, gerando um processo educativo.” (GOHN, 

2010. P. 19). 

Do ponto de vista da aprendizagem, neste período de pandemia, os discentes se encontram imersos 

a tantas mudanças e informações, que podem estar com dificuldades em organizar o tempo em casa 

de forma produtiva. 

Os docentes perceberam uma grande necessidade de tornar esse tempo livre do estudante, um aliado 

às práticas de estudos com o objetivo de mantê-los engajados e preparados à volta ao espaço escolar, 

mesmo sabedores que a melhor aprendizagem se constrói no espaço escolar, no convívio com colegas, 

amigos e professores, principalmente, considerando a diversidade, orientada e mediada pelo docente. 
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Com vista à essa premissa de aproximação do estudante e de proporcionar um espaço de 

aprendizagem com interatividade foi proposta no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano (IF Baiano) Campus Guanambi, neste período de pandemia, alguns espaços de ensino remoto, 

através da educação não formal. Uma dessas experiências se concretizou através de um curso de 

extensão para capacitação estudantil com uma nova metodologia, acessível, a um público com pouco 

acesso à internet e às tecnologias digitais, com resultados promissores. 

Algumas experiências já se mostraram como um caminho para uma aprendizagem interativa e 

contextualizada. O presente relato de experiência resultou do uso de uma metodologia inovadora, 

pensada para ser acessível a um público com pouca acessibilidade às tecnologias digitais através da 

internet. 

Assim este artigo tem o objetivo de relatar uma experiência da organização, planejamento e realização 

de um curso de extensão modular para um público, com formações diversificadas, com pouco acesso 

à internet, nos múltiplos espaços, utilizando uma metodologia inovadora. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Toda educação é comprometida e interessada, ela parte de um interesse em transformar a realidade. 

Assim, educar é um ato político, de transformação social, que apresenta outras formas de enxergar o 

mundo não somente como ele é, mas como deveria ser. O educando é o mobilizador de sua realidade 

e transformação (FREIRE, 1983). A metodologia utilizada no curso de extensão buscou se aproximar 

da realidade, contextualizando os problemas vivenciados pelos estudantes em sua localidade, na 

etapa de avaliação. 

As atividades de extensão possuem registros, desde que as populações viveram em sociedade, 

datados de aproximadamente 5.000 anos atrás. No mundo contemporâneo, como prática científica 

surge no século XIX nas universidades inglesas a partir da Carta de Clarendon, 1873, o termo extension 

education, “denominando as atividades de ensino ultra campus universitário”. 

(CRUZ; UZÊDA, 2020, p. 33). 

No IF Baiano o conceito de extensão é 

um processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico, que promove 
a interação entre as instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho, 
com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos 
científicos e tecnológicos visando ao desenvolvimento socioeconômico 
sustentável local, regional e territorial (IF BAIANO, 2019). 
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A extensão do IF Baiano prima pelo caráter emancipatório das comunidades dos territórios de 

identidade de inserção dos campi do IF Baiano e apresenta um enfoque multidisciplinar, contribuindo 

para o desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas pela instituição (IF BAIANO, 2019). 

Entre as diretrizes da extensão se encontra a “VI - Capacitação técnica, operativa e instrumental: 

capacitar pessoas, propiciando maiores oportunidades de inserção no mundo do trabalho (formal ou 

informal)” (IF BAIANO, 2019) e não formal. Atendendo a essa diretriz foi construído o curso de 

extensão modular, intitulado: “Captação, Economia e Reúso de Água em Residências Rurais”, como 

atividades de ensino remoto, por um professor da área agropecuária utilizando uma metodologia 

inovadora, que foi descrita, neste relato de experiência. 

O formato do curso foi um Curso de Extensão que objetivava a socialização do conhecimento 

acadêmico, potencializando o processo de interação da instituição com a sociedade como Cursos 

Livres de Extensão, que são cursos com carga horária mínima de 4 horas, que se enquadrem dentro 

das linhas ou eixos temáticos da extensão (IF BAIANO, 2019). 

O curso em extensão é um método de extensão rural que possibilita um conjunto de técnicas 

pedagógicas, voltadas para um percurso programático específico, para públicos interessados na 

temática desenvolvida, em que os educandos desenvolvem atividades formativas voltada para o 

aprimoramento técnico, e esta aprendizagem deve proporcionar um ambiente de multiplicação, 

possibilitando o diálogo com outras experiências fora do curso. (CRUZ; UZÊDA, 2020). 

O Planejamento inicial da atividade foi de um curso de extensão com carga horária de 40 horas, com 

interatividade off line para os estudantes do curso de agronomia, em formato de módulos semanais 

com avaliação e certificação. 

No entanto, já se encontra, na terceira turma, atendendo a um público diferenciado de 142 (cento e 

quarenta e dois) participantes com certificados e mais de 100 (cem) participantes para a terceira 

turma. 

METODOLOGIA 

O CENÁRIO 

O contexto da pandemia causada pelo coronavírus, devido à necessidade do distanciamento social na 

contenção da disseminação da doença, levou à suspensão das aulas presenciais das Instituições de 
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ensino de todo o Brasil e do mundo, promovendo uma busca por soluções inovadoras para manter a 

interação dos docentes com os estudantes e com outros colegas de profissão. 

Assim, as atividades remotas pactuadas e o ensino remoto, foram as opções possíveis de se realizar, 

até este mês de julho de 2020, no IF Baiano Campus Guanambi. 

A ideia inicial era que se fizesse um curso complementar para os estudantes do Curso Superior de 

Engenharia Agronômica do IF Baiano Campus Guanambi, em que grande parte é residente de áreas 

rurais. Essa característica dificultaria o acesso aos meios tradicionais, que envolvem o uso da Internet, 

como os cursos online dentre outros. 

Contudo, observou-se que sempre houve interação entre alunos/professores, via grupos de 

WhatsApp. Dessa forma, surgiu a ideia de se viabilizar um curso, cuja comunicação, fosse possibilitada, 

apenas via WhatsApp. Com essa finalidade, deveria ser pensada uma metodologia que fosse eficiente; 

que não exigisse horários específicos e não dependesse de acesso à internet de alta capacidade, de 

alto fluxo de dados, pois esta deveria funcionar, até mesmo, com dados móveis. A única exigência é 

que os participantes tivessem um celular com WhatsApp. 

A ESCOLHA DO TEMA 

Como estamos numa região semiárida e o público específico inicial foi formado por estudantes da área 

agrária, o tema de interesse deveria estar ligado aos recursos hídricos e com aplicações práticas e que 

viessem a favorecer o meio rural, o que resultou no título do Curso: “Captação, Economia e Reúso de 

Água em Residências Rurais”. 

DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS 

A utilização dos grupos de WhatsApp para comunicação com os estudantes implicava que os 

conteúdos deveriam ser o mais autoexplicativo possível. Assim, optou-se por desenvolver slides 

utilizando o PowerPoint, como normalmente utilizados, em aulas presenciais. Porém, ao invés de 

realizar a explicação slide por slide, foram reunidos poucos slides em um grupo, com a construção de 

um vídeo explicativo sobre os mesmos. Assim, durante a exibição de cada grupo de slides, a sequência 

era complementada por um vídeo explicativo dos slides anteriores. 

Outro fator importante foi a formatação em pdf, de todos os arquivos escritos ou em PowerPoint, para 

serem enviados via WhatsApp, devido à limitação da capacidade de envio por esse aplicativo. Outra 
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consideração de destaque foi a realização do envio dos vídeos separadamente, sempre numerados e 

obedecendo à sequência dos slides. 

O Curso de Extensão Livre: “Captação, Economia e Reúso de Água em Residências Rurais”, foi 

desenvolvido em 04 (quatro) Módulos: 

MÓDULO I – Introdução 

MÓDULO II – Captação da Água de Chuva 

MÓDULO III – Economia e Reúso de Água 

MÓDULO IV – Revisão e Avaliação 

Além dos Módulos, também foram disponibilizados vários materiais para consulta e aprofundamento 

dos conteúdos como: publicações, teses, artigos, vídeos e figuras ilustrativas, que complementavam 

os conteúdos discutidos. 

A carga horária total da aplicação do curso correspondeu a 40 horas, com a oferta para os participantes 

de um Módulo por semana. 

AS INSCRIÇÕES PARA CURSO 

As informações para as inscrições foram divulgadas no site e redes sociais do IF Baiano Campus 

Guanambi durante o período de uma semana e as inscrições eram realizadas através do contato de 

WhatsApp privado do ministrante. 

As pessoas interessadas entravam em contato com o ministrante, que solicitava informações 

complementares como: Nome Completo, E-mail, Curso, Semestre e Instituição de Ensino, para 

estudantes e formação e atuação para outros participantes. Após o recebimento destas informações, 

tudo via WhatsApp, já se procedia a inscrição do participante. 

Como não houve restrição de acesso ao curso, além do público específico original, estudantes de 

Agronomia do Campus Guanambi, várias pessoas de outros cursos e outras formações e atividades se 

inscreveram, o que possibilitou ao Curso o status de um Curso Livre de Extensão, viabilizando assim, a 

emissão dos Certificados pela Coordenação de Extensão do Campus Guanambi. 

A APLICAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

Concluído o período de inscrições, o ministrante criava um grupo de WhatsApp com todos os inscritos 

e na semana seguinte, já era disponibilizado o MÓDULO I, para o grupo de WhatsApp criado. Na 
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primeira turma, o grupo foi nomeado de “Captação e Reúso”. Os demais MÓDULOS foram 

disponibilizados nas semanas seguintes, um por semana, num total de 04 (quatro) semanas. 

A aplicação de um MÓDULO por semana, possibilitou o acesso a qualquer momento e com tempo 

suficiente para os participantes se organizarem, sem prejuízos às suas atividades normais, não 

necessitando obedecer a um horário específico e nem depender da Internet, em momentos de difícil 

acesso. Dessa forma, por mensagem enviada com dúvidas e comentários, a interação 

ministrante/participante, ocorria, a qualquer momento disponível para ambos, via WhatsApp, seja no 

grupo do curso ou no privado. 

Eventualmente, com agenda prévia no grupo, eram efetuadas vídeo chamadas via Google Meet, para 

quem desejasse e tivesse disponibilidade para conversar ao vivo. Lembrando que os slides e vídeos 

dos MÓDULOS já eram bem explicativos, e que o contato individual era sempre feito via WhatsApp 

com todos os seus recursos de escrita, conversa e vídeos, assim as vídeo-chamadas não eram 

obrigatórias. 

Como, inicialmente, todo o processo de envio dos conteúdos se misturava com os comentários do 

grupo, houve também a necessidade de criação de um outro grupo de WhatsApp, com os mesmos 

participantes, onde todo conteúdo e informações importantes eram postados, paralelamente, ao 

grupo principal, chamado de Grupo de Apoio. Assim, o acesso aos conteúdos ficava mais fácil, 

funcionando como uma espécie de grupo de armazenamento dos materiais didáticos do curso. 

MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA E AVALIAÇÕES 

Algumas das dificuldades da realização e registro das atividades não presenciais é o controle da 

participação e das possíveis avaliações. No caso desse curso, o registro das presenças nos MÓDULOS 

se deu com a realização de pequenas atividades, como por exemplo descritas a seguir: 

- No MÓDULO I os participantes se apresentavam por fotos ou vídeos, com o objetivo de todos se 

conhecerem. Assim, os mesmos serviam como registro de participação. 

- Nos MÓDULO II e III os participantes tiveram que resolver exercícios propostos, cujas variáveis 

envolviam dados pessoais e da região de cada participante. As respostas dos exercícios eram enviadas 

para o número privado do ministrante. 

Desta forma, além da correção dos exercícios, o envio dos mesmos servia como registro de presença. 
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- No MÓDULO IV houve uma Avaliação Final, envolvendo todos os conteúdos e também foi solicitada 

a percepção dos participantes, quanto à metodologia; à atuação do ministrante e sugestões para 

futuros trabalhos. Como a avaliação final era obrigatória já servia de registro de presença e de 

Avaliação Individual ao mesmo tempo. 

A CERTIFICAÇÃO 

Após a confirmação das presenças e da Avaliação Final, a lista dos concluintes foi enviada para a 

Coordenação de Extensão do IF Baiano Campus Guanambi. Esta Coordenação emitiu os Certificados 

de Participação e os enviou para o ministrante para a conferência final. Concluída a verificação dos 

dados, os Certificados eram encaminhados individualmente para cada participante, via o número 

privado deles. 

AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO DO CURSO E DA METODOLOGIA PELOS ESTUDANTES CURSISTAS 

Segundo Pereira et al. (2018), “um estudo de caso é uma descrição e análise, a mais detalhada possível, 

de algum caso, que apresente alguma particularidade que o torna especial”. Desta forma, o estudo de 

caso (EC) pode ser considerado como uma estratégia eficiente de conduzir uma pesquisa científica a 

partir de análises estatísticas, por exemplo. 

Portanto, o EC é uma forma de investigação que procura avaliar e descrever, de uma maneira mais 

aprofundada e exaustiva possível, estudos descritivos, exploratórios ou analíticos, contribuindo com 

o saber na área de conhecimento, que foi aplicado, trazendo assim uma riqueza de dados e 

informações (PEREIRA et al., 2018; YIN, 2015). 

Pereira et al. (2018) expõem que “nem sempre é fácil realizar pesquisas e um dos motivos é a falta de 

conhecimento sobre as metodologias e técnicas”. 

É possível definir método como o procedimento, técnica ou meio de realizar algo, de acordo com um 

plano. Desta forma, os métodos utilizados nas pesquisas científicas podem ser classificados como 

qualitativos, quantitativos e quali-quantitativos. 

Os métodos qualitativos são aqueles nos quais é importante a interpretação 
por parte do pesquisador com suas opiniões sobre o fenômeno em estudo. 
Neles, a coleta de dados muitas vezes ocorre por meio de entrevistas com 
questões abertas (PEREIRA et al., 2018 p. 67). 

Já nos métodos quantitativos, uma coleta de dados, oriundos de variáveis categóricas ou numéricas, 

é realizada através de entrevistas estruturadas ou aplicações de questionários pré-formulados, 
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gerando, assim, conjuntos de dados que podem ser analisados por meio de técnicas estatísticas 

adequadas (MORETTIN; BUSSAB, 2004; PEREIRA et al., 2018). 

Yin (2015), citado por Pereira et al. (2018, p.69), “considera que os métodos qualitativos e 

quantitativos não se excluem e podem ser importantes se complementando e permitindo um melhor 

entendimento dos fenômenos em estudo”. 

Para a obtenção de resultados consistentes, (ou seja, um estudo estatístico válido) é fundamental 

realizar um tratamento estatístico com mais rigidez. Assim, torna-se necessária a escolha de uma 

amostra representativa que será utilizada para obtenção dos resultados onde, posteriormente, a 

inferência destes resultados seja feita para a população de interesse da pesquisa. De acordo com 

Pereira et al. (2018, p. 68), “até cerca de um terço de amostra em relação ao total pode ser um valor 

razoável”. 

Desta forma, foi conduzido um estudo de caso considerando uma pesquisa quali-quantitativa, através 

da aplicação de um questionário semiestruturado, com o objetivo de avaliar o perfil dos participantes, 

bem como a aceitação do curso e da metodologia proposta. 

O questionário foi elaborado pelos autores utilizando o formulário do Google Forms, definido como 

um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. O mesmo foi desenvolvido em 

formato semiestruturado, contendo perguntas abertas e de múltiplas escolhas, com questões que 

buscavam informações sobre o perfil social e a formação acadêmica do participante, tais como: nome 

completo, idade, gênero (feminino, masculino), raça/cor (amarelo, branco, indígena, preto, pardo), 

cidade/estado que reside, localidade (comunidade quilombola, zona rural, zona urbana), número de 

pessoas que residem com ele, formação (estudante, graduação, especialização, mestrado, doutorado) 

e área de conhecimento. Os cursistas também foram questionados em relação à aceitação do curso e 

o método de ensino proposto. As questões que elencavam estes quesitos foram: os participantes 

indicariam o curso para outras pessoas (sim, não, talvez); as opiniões (péssimo, ruim, satisfatório, bom, 

ótimo, excelente) sobre: o curso, o material didático, a duração dos módulos, a metodologia, a didática 

do docente; o grau de dificuldade (muito fácil, fácil, intermediário, difícil, muito difícil) em relação ao 

entendimento e ao acesso das informações. Os participantes também fizeram uma auto avaliação em 

relação ao seu desempenho no curso, atribuindo notas de 1 a 10. 

Na abordagem qualitativa, os participantes apresentaram suas opiniões, de forma discursiva, sobre 

proposta(s) para cursos futuros e deram sugestões para o melhor aproveitamento do curso. 
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Após a obtenção dos resultados, os dados foram analisados, através da análise descritiva e 

exploratória dos dados. Com o objetivo de sumarizar as informações, foram obtidas as frequências 

(absolutas e percentuais) para a elaboração de diferentes tipos de gráficos (barras, colunas, setores, 

barras múltiplas e colunas múltiplas) e a média foi calculada para as variáveis quantitativas, ou seja, 

os dados numéricos (MORETTIN; BUSSAB, 2004). O software gratuito R, versão 3.5.0 (R CORE TEAM, 

2015), foi utilizado para a realização de todas as análises estatísticas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Curso de Extensão Livre “Captação, Economia e Reúso de Água em Residências Rurais”, proposto 

inicialmente para 50 (cinquenta) participantes, já foi aplicado em 03 (três) turmas, sendo a primeira 

com 62 (sessenta e dois) participantes, a segunda com 80 (oitenta) participantes e a terceira com 110 

(cento e dez) participantes. As duas primeiras turmas já foram concluídas e 142 (cento e quarenta e 

dois) certificados foram entregues. A terceira turma encontrasse no início do primeiro módulo. 

O perfil dos participantes e as avaliações do curso e da metodologia aplicada no Curso de Extensão 

Livre: “Captação, Economia e Reúso de Água em Residências Rurais”, foram apresentados, por um 

estudo complementar, através da análise de um conjunto dos dados resultante da aplicação do 

questionário semiestruturado, contendo perguntas de múltiplas escolhas e questões subjetivas, 

elaborado no Google Forms e enviado, via WhatsApp, para que os participantes respondessem de 

forma voluntária. Dos 142 participantes da primeira e segunda turma, 84 (59,15%) responderam às 

questões. Desta forma, a amostra pode ser considerada representativa e o estudo realizado pode ser 

validado, seguindo o critério de amostragem apresentado em Pereira et al. (2018). Os resultados são 

apresentados através de variados gráficos elaborados no software R. 

PERFIL DOS PARTICIPANTES DO CURSO 

Dos 84 participantes, 56 (66,67%) foram mulheres. Além disso, 44 (52,38%) se declararam pardos (as) 

e 16 (19,05%) se declararam pretos (as), como mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Porcentagem dos participantes em relação ao gênero (esquerda) e raça/cor (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 

A maioria dos participantes (81,10%) reside no estado da Bahia. Observou-se também que 37 

(44,05%) cursistas moram em residências localizadas na zona rural (Figura 2). 

Figura 2: Porcentagem dos estudantes em relação ao estado que eles residem (esquerda) e a 

localidade (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 

Vale salientar que 5 (5,95%) participantes residem no estado de São Paulo (SP), sendo que 1 (20%) 

participante mora em Araras (zona urbana), 1  (20%) em Botucatu (zona rural), 1 (20%) em Ouroeste 

(zona urbana), 1 (20%) em Paulínia (zona urbana) e 1 (20%) na Capital (zona urbana). 
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Já os 3 (3,57%) participantes que moram em Minas Gerais (MG), 1 (33,33%) reside na cidade de 

Vargem Grande do Rio Pardo (zona urbana), 1 (33,33%) em Itamogi (zona rural) e 1 (33,34%) em 

Montezuma (zona rural). 

A Figura 3 apresenta a distribuição (em porcentagem) dos participantes em relação aos municípios do 

estado da Bahia. Foi possível notar que a maioria dos cursistas reside na região do semiárido, sendo 

que 14 (18,92%) deles residem na cidade de Guanambi. As cidades (Barra, Brumado, Filadélfia, Iuiú, 

Paratinga, Serra Ramalho, Xique-Xique, Cocos, Mortugaba, Sítio do Mato, Valença, Feira da Mata, 

Itabuna, Malhada, Santa Terezinha e Ubaíra) que foram alocadas na categoria “outras” apresentaram 

apenas um participante. 

Figura 3: Porcentagem dos participantes segundo o município que residem no estado da Bahia 

(esquerda) e considerando a relação entre os municípios da Bahia e a localidade (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 

Observou-se também que dos 14 residentes em Guanambi, 5 (6,76%) moram na zona rural. Vale 

salientar ainda que os 2 (2,70%) moradores de Licínio de Almeida e os 2 (2,70%) de Malhada de Pedras 

são da zona rural. Notou-se também que os moradores dos municípios de Palmas de Monte Alto (4 – 

5,41%), Pindaí (5 – 6,76%) e Urandi (7 - 9,46%) residem, em sua maioria, na zona rural. 

Ou seja, 3 (4,05%), 4 (5,41%) e 6 (8,11%) participantes moram na zona rural das respectivas cidades 

citadas acima (Figura 3). 

Em relação à formação, 52 (61,90%) são estudantes (ensino técnico e graduação) e 2 (2,38%) são 

doutores. A maioria dos participantes (62,27%) estuda ou tem formação na área de Ciências Agrárias. 
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Porém, vale salientar que o curso atingiu outras áreas do conhecimento, como: Ciências Exatas e da 

Terra (20.48%), Ciências Biológicas (6,02%), Ciências Humanas (6,02%) e Ciências Médicas (1,20%), 

como mostrado na Figura 4. Vale salientar que 1 participante não informou a área de conhecimento. 

Figura 4: Porcentagem dos participantes em relação à sua formação (esquerda) e a sua grande área 

de conhecimento (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 

A Figura 5 apresenta a distribuição (em porcentagem) dos participantes considerando a relação entre 

área de conhecimento e localidade para os moradores do estado da Bahia. 

Figura 5: Porcentagem dos participantes em relação à sua área de conhecimento e a localidade que 

residem nos municípios da Bahia. 

 

Fonte: autores, 2020. 
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É possível notar que a maior parte dos participantes que moram na zona rural tem formação ou estuda 

algum curso dentro da área de Ciências Agrárias (28,77%). Outra área de conhecimento muito 

presente no curso foi a área de Ciências Exatas e da Terra (10,96%), salientando que muitos cursistas 

são formados ou fazem o curso de Licenciatura em Química ou Química (Figura 5). 

O mesmo cenário é observado quando se considerada a zona urbana como parâmetro, ou seja, 36,99% 

dos cursistas têm formação ou estudam algum curso dentro da área de Ciências Agrárias e 10,96% têm 

formação ou estudam algum curso dentro da área de Ciências Exatas e da Terra (Figura 5). 

Em relação à área de Ciências Biológicas, notou-se que 2,74% dos estudantes moram na zona rural e 

2,74% moram na zona urbana. O mesmo resultado foi verificado na área de Ciências Humanas. Para a 

área de Ciências Médicas, o único estudante mora na zona urbana (1,37%), como mostra a Figura 5. 

A Figura 6 apresenta a porcentagem dos participantes em relação à idade (anos completos) e à 

quantidade de pessoas que residem com eles. 

Figura 6: Porcentagem dos participantes segundo à idade, em anos completos, (esquerda) e o número 

de pessoas residem com eles (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 

Em relação à idade, verificou-se que os participantes do curso tinham idade entre 17 e 48 anos, com 

uma idade de média de 24 anos. Na Figura 6, é possível notar que 55 (65,48%) participantes têm idade 

entre 20 e 26 anos. Além disso, 3 (3,57%) cursistas têm 17 anos e 1 (1,19%) participante tem 48 anos. 

Para o número de pessoas que residem com os participantes do curso, verificou-se que 50% dos 

cursistas moram com menos de 3 pessoas. Além disso, 66 (78,57%) participantes têm de 2 a 4 pessoas 
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morando com eles. Notou-se também que 1 (1,19%) cursista reside com 11 pessoas, como mostra a 

Figura 6. 

Opinião dos Cursistas em Relação à Aceitação do Curso e da Metodologia Proposta É possível observar 

na Figura 7, que 83 (98,81%) cursistas afirmaram que indicaria o curso para outra pessoa. Além disso, 

52 (61,90%) participantes classificaram o curso de Extensão Livre “Captação, Economia e Reuso de 

Água em Residências Rurais” como excelente, 

Figura 7: Porcentagem dos participantes em relação à indicação do curso para outra pessoa (esquerda) 

e a sua opinião em relação ao curso (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 

Em relação à opinião do material disponibilizado, ou seja, a estrutura dos módulos, apenas 3 (3,57%) 

participantes classificaram como bom. Para a opinião sobre a duração dos módulos, 36 (42,86%) 

afirmaram que o tempo foi excelente. Mas, em contrapartida, 1 (1,19%) cursista informou que a 

duração dos módulos foi ruim (Figura 8). 
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Figura 8: Porcentagem dos participantes em relação à opinião sobre o material disponibilizado 

(esquerda) e a opinião sobre a duração dos módulos (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 

A Figura 9 apresenta a porcentagem dos cursistas em relação às opiniões sobre a metodologia utilizada 

ao longo do curso (WhatsApp) e sobre a didática do ministrante do curso. Concluiu-se que 77 (91,67%) 

participantes informaram que a metodologia do curso foi ótima ou excelente. Além disso, apenas 1 

(1,19%) cursista classificou a metodologia do curso como satisfatória. 

Figura 9: Porcentagem dos participantes em relação à opinião sobre a metodologia (WhatsApp) 

utilizada ao longo do curso (esquerda) e sobre a didática do ministrante do curso (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 
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Sobre a didática do docente do curso, observou-se que todos (100%) os participantes consideraram o 

curso, no mínimo, como bom. Ou seja, os cursistas aprovaram a didática do ministrante (Figura 9). 

A satisfação dos participantes ficou evidenciada nos textos apresentados nos questionários, conforme 

a percepção do participante da área de Ciências Agrárias, que disse: “caso tenha outro minicurso com 

certeza vou fazer, foi de muito bom ‘aproveito’ para mim e uma experiência que vou levar para minha 

vida como futuro agrônomo”. Além da contribuição na formação, observou-se ainda a intenção de 

utilização das técnicas aplicadas, como se pode ver na fala da participante do Curso de Química: “Nós 

que agradecemos pela oportunidade, muito obrigada. E vamos sim implantar uma ou mais dessas 

técnicas aqui em casa. Estamos muito agradecidos, o minicurso foi muito, muito bom!” 

Em relação ao grau de dificuldade para o entendimento do curso, verificou-se que a maioria (54,76%) 

achou o curso fácil. Para o grau de dificuldade em relação ao acesso das informações, 2 (2,38%) 

cursistas informaram que tiveram alto grau de dificuldade (difícil ou muito difícil), como mostra a 

Figura 10. 

Figura 10: Porcentagem dos participantes em relação ao grau de dificuldade para o entendimento do 

curso (esquerda) e o grau de dificuldade em relação ao acesso das informações (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 

A Figura 11 apresenta a opinião dos alunos do curso, que residem no estado da Bahia, em relação ao 

grau de dificuldade para o entendimento do curso e o grau de dificuldade em relação ao acesso das 

informações. 
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Figura 11: Porcentagem dos participantes, residentes no estado da Bahia, em relação ao grau de 

dificuldade para o entendimento do curso (esquerda) e o grau de dificuldade em relação ao acesso 

das informações (direita). 

 

Fonte: autores, 2020. 

Resultados análogos aos apresentados na Figura 10 foram encontrados, ou seja, em relação ao grau 

de dificuldade para o entendimento do curso, 55,41% dos participantes acharam o curso fácil e 1,35% 

consideraram o curso difícil (Figura 11). 

Para o grau de dificuldade em relação ao acesso das informações, 1,35% dos cursistas informaram que 

tiveram alto grau dificuldade (difícil) para acessar as informações relacionadas ao curso. Mas, a maioria 

dos participantes não teve dificuldade em acessar as informações do curso, classificando o grau de 

dificuldade como fácil (60,81%) ou muito fácil (21,62%), como mostra a Figura 11. 

Um dos participantes, mestrando da área de Ciências Agrárias, disse que “além da utilização do 

WhatsApp ser de fácil acesso, o curso foi de grande importância pois, “além de contribuir na própria 

pesquisa atual, abriu a mente para muitas outras pesquisas” e solicitou a oferta de novos cursos com 

outros temas, disse que “o curso atingiu o objetivo de compartilhar informações e aplicar na prática”, 

[...] “com o passo a passo descrito”, e que “pretende replicar a três das ideias do curso nas 

comunidades em que está pesquisando” e ainda propôs “uma parceria de construção de um protótipo 

para armazenamento e tratamento de água” nestas comunidades. 

A Figura 12 apresenta a distribuição (em porcentagem) dos cursistas que residem no estado da Bahia 

considerando a relação entre a área de conhecimento e o grau de dificuldade em relação ao 
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entendimento do curso, bem como a relação entre a área de conhecimento e o grau de dificuldade 

em relação ao acesso das informações dos moradores do estado da Bahia. 

Figura 12: Porcentagem dos participantes, que residem os municípios da Bahia, considerando a 

relação entre área de conhecimento e o grau de dificuldade no entendimento do curso (direita) e a 

área de conhecimento e o grau de dificuldade no acesso (esquerda). 

 

Fonte: autores, 2020. 

Considerando a área de Ciências Agrárias, verificou-se que 3 (4,11%) cursistas informaram que foi 

muito fácil entender o curso, 26 (35,62%) consideraram o curso de fácil entendimento, 18 (24,66%) 

acharam intermediário e apenas 1 (1,37%) classificou como difícil. Já em relação ao grau de dificuldade 

no acesso ao curso, verificou-se que 10 (13,70%) participantes informaram que o acesso ao curso foi 

muito fácil, 28 (38,36%) consideraram o curso de fácil acesso, 9 (12,33%) acharam intermediário e 

apenas 1 (1,37%) classificou o acesso como difícil (Figura 12). 

Como mostra a Figura 12, para a área de Ciências Biológicas, 2 (2,74%) participantes disseram que o 

curso apresentou um grau de entendimento muito fácil e 2 (2,74%) avaliaram o curso como fácil, em 

relação ao grau de dificuldade para o entendimento. Considerando o grau de dificuldade no acesso ao 

curso, 2 (2,74%) cursistas disseram que o curso apresentou um grau de acesso muito fácil, 1 (1,37%) 

avaliou o acesso ao curso como fácil e 1 (1,37%) classificou o grau de acesso como intermediário. 

Em relação à área de Ciências Exatas e da Terra, verificou-se que 9 (12,33%) cursistas informaram que 

foi fácil entender o curso e 18 (9,59%) acharam o grau de dificuldade intermediário. Para o grau de 

dificuldade no acesso ao curso, verificou-se que 2 (2,74%) participantes informaram que foi muito fácil 
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o acesso ao curso, 13 (17,81%) acharam o grau de dificuldade em relação ao acesso fácil e 1 (1,37%) 

classificou o acesso como intermediário (Figura 12). 

Já na área de Ciências Humanas, a Figura 12 mostra que 2 (2,74%) alunos consideraram o curso de 

fácil entendimento e 2 (2,74%) classificaram o grau de dificuldade com intermediário. Além disso, 1 

(1,37%) cursista considerou o acesso ao curso muito fácil, 2 (2,74%) informaram que o acesso foi fácil 

e 1 (1,37%) classificou o grau de dificuldade ao acesso com intermediário. 

Na área de Ciências Médicas, o único participante classificou o grau de dificuldade para o 

entendimento do curso como fácil (1,37%) e também classificou o grau de dificuldade para o acesso 

ao curso como fácil (1,37%), como mostra a Figura 12. 

A Figura 13 apresenta a distribuição (em porcentagem) dos cursistas que residem nos municípios do 

estado da Bahia considerando a relação entre a localidade e o grau de dificuldade em relação ao acesso 

das informações. 

Figura 13: Porcentagem dos participantes em relação à área de conhecimento e o grau de dificuldade 

no acesso, considerando os moradores dos municípios da Bahia. 

 

Fonte: autores, 2020. 

Considerando os cursistas que residem na zona rural, verificou-se que 3 (4,05%) classificaram o grau 

de dificuldade no acesso como muito fácil, 21 (28,38%) disseram que o acesso foi fácil, 8 (10,81%) 

125



 

 

Popularização Das Ciências: Um Relato De Experiência De Extensão Interativa 

                                                                                                   21 

informaram que o grau de dificuldade em relação ao acesso ao curso foi intermediário e 1 (1,35%) 

teve dificuldade para acessar as informações do curso. 

Em relação aos participantes que residem na zona urbana, verificou-se  que 13 (17,57%) classificaram 

o grau de dificuldade no acesso como muito fácil, 24 (32,43%) disseram que o acesso foi fácil, 4 (5,41%) 

informaram que o grau de dificuldade em relação ao acesso ao curso foi intermediário. 

A Figura 14 mostra o resultado, em porcentagem, da autoavaliação (notas de 0 a 10) dos cursistas em 

relação ao desempenho durante o curso. 

Figura 14: Porcentagem dos participantes segundo a autoavaliação (nota) em relação ao desempenho 

durante o curso 

 

Fonte: autores, 2020. 

As notas da autoavaliação feita pelos alunos do curso variaram de 6,00 a 10,00, com nota média de 

8,48. Verificou-se que 44 (52,39%) cursistas declararam que tiveram um excelente desempenho, ou 

seja, com notas acima de 9,00. 

CONCLUSÃO 

O Curso de Extensão Livre :“Captação, Economia e Reúso de Água em Residências Rurais” apresentou 

um perfil de participante com faixa etária de 17 a 48 anos, com idade média de 24 anos, na sua maioria 
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mulheres (66,67%), onde a maioria dos participantes se declarou pardo (52,38%). Vale salientar 

também que a maior parte dos cursistas é do estado da Bahia (88,10%), contudo houve participação 

de outros estados como Rio de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo. Na Bahia, além de 

Guanambi, o curso alcançou desde a capital aos mais diversos municípios de pequeno e grande porte 

como: Malhada de Pedras, Caculé, Candiba, Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana, Pindaí, Urandi, 

Palmas de Monte Alto, Carinhanha Licínio de Almeida, Vitória da Conquista, Salvador, dentre outros, 

com 44,05% dos participantes moradores de áreas rurais. 

A formação dos participantes também foi diferenciada, atingindo desde estudantes (61,90%), do 

ensino técnico e graduação, até doutores (2,38%). Vale destacar que o curso não ficou restrito aos 

participantes que estão cursando ou já possuem formação nos diversos cursos que tangem a área de 

Ciências Agrárias (66,27%). Houve uma relevante participação de estudantes e profissionais de outras 

áreas do conhecimento como: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências Humanas e 

Ciências Médicas, totalizando 33,73% dos participantes. 

Quanto a qualidade do Curso, aproximadamente 99% dos participantes afirmaram que indicariam o 

curso a outra pessoa. Além disso, a maioria dos cursistas classificou o material utilizado, o tempo de 

duração do curso, a didática do professor ministrante e a metodologia via WhatsApp como excelente 

ou ótima. Relataram que aplicariam as técnicas do curso em sua comunidade e que motivaram novas 

pesquisas e ainda solicitaram novos cursos sobre outros temas. 

O grau de dificuldade de entendimento do curso foi considerado pela maioria como fácil (54,76%) ou 

intermediário (34,52%). O acesso ao conteúdo disponibilizado via internet foi considerado por 

aproximadamente 98% dos participantes como acessível. Vale enfatizar que os 2% que consideraram 

o acesso muito difícil ou difícil conseguiram acessar as informações e tiveram um bom desempenho 

no curso. 

Na autoavaliação do desempenho, os participantes se declararam com notas de 6,0 a 10,0 obtendo 

uma média da turma de 8,48. Desta forma, é possível concluir que 52,39% consideraram ter um 

excelente desempenho, com notas acima de 9,0. 

As expectativas do docente ministrante foram superadas, não apenas pela grande procura pelo curso, 

que possibilitou a abertura de três turmas, mas também, devido: à facilidade de interatividade com os 

participantes; à participação de cursistas de outras regiões, inclusive de outros estados; à aceitação 

da metodologia e ao grau de satisfação dos participantes, contribuindo também para sua formação 

técnica e pessoal. 
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Importante dizer que a experiência de participar nessa modalidade flexível e acessível trouxe ao 

ministrante muitas novidades com relação a novos temas e a possível solução de problemas reais, que 

muitas vezes, não são resolvidos por falta de informação. Assim, tornou a experiência profissional mais 

completa, o que o incentiva, a produzir cada vez mais e, quem sabe, estimular outros profissionais a 

utilizarem essa modalidade para outras áreas de conhecimento. 

O reconhecimento do Campus Guanambi sobre os resultados promissores do primeiro Curso de 

Extensão Livre “Captação, Economia e Reúso de Água em Residências Rurais” se configuraram em uma 

proposta da reorganização deste, como Projeto de Extensão, como ação processual e contínua a ser 

ofertada em vários outros espaços, com apoio de multiplicadores, sob a coordenação do professor 

idealizador e ministrante. 
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Resumo: 

Este artigo foi o Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Educação Cientifica e Cidadania 

do Instituto Federal Baiano Campus Uruçuca em 2019. O objetivo foi analisar o efeito de jogos e 

brincadeiras no desenvolvimento cognitivo de alunos da educação básica nos anos iniciais, a partir do 

potencial lúdico dessas ferramentas pedagógicas sobre a aprendizagem de conteúdos abordados na 

educação cientifica. A experiência foi vivenciada com 10 alunos de duas turmas dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental I, numa escola da rede privada do município de Uruçuca, localizado no Sul da 

Bahia, em dezembro de 2019. Buscou-se intercambiar para os processos científicos tradicionais de 

ensino outras possibilidades metodológicas que garantissem um modelo de educação que mediasse 

o protagonismo discente, o desenvolvimento de habilidades sociais a partir das interações e 

oportunidades pelos jogos e brincadeiras sustentando ser possível aprender brincando. Foram 

apresentados diálogos entre a experiência docente na educação básica e a importância dos jogos 

didáticos e as brincadeiras para a educação científica com foco no autocuidado e higiene pessoal, 

numa perspectiva interdisciplinar e transversal, buscando confrontar limites entre áreas distintas do 

conhecimento, tomando como ponto de partida a vida prática dos educandos, suas especificidades, 

desafios e conhecimentos adquiridos a fim de aprimorar saberes e práticas sobre a autonomia dos 

sujeitos desde a infância. Os resultados da pesquisa evidenciaram melhor aprendizado dos estudantes, 

melhoria no uso de habilidades como contextualização entre os conteúdos estudados e as vivencias 

cotidianas, além de evidenciar os impactos das diferenças entre a educação que se destina às meninas 

e a educação que se destina aos meninos, colocando os jogos e brincadeiras como importante aporte 

pedagógico nas relações de ensino e aprendizagem com crianças. O trabalho contribuiu com um 

elenco de ações assertivas que evidenciaram o potencial lúdico, no contexto dos anos iniciais da 

educação básica, para a iniciação à educação científica. 

Palavras-chave: Ludicidade. Alfabetização Científica. Educação Básica. 
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INTRODUÇÃO 

O eixo central da discussão que aqui se faz, incorpora jogos didáticos e brincadeiras para o ensino de 

educação científica nos anos iniciais da Educação Básica numa perspectiva interdisciplinar e 

transversal, atendo-se às potencialidades e ao desenvolvimento promovido por jogos e brincadeiras, 

como uma alternativa prazerosa a afetiva que auxilie no processo de aprendizagem significativa e que 

garanta a autonomia dos sujeitos. 

Considera-se que os jogos educativos se configuram alternativas pouco estudadas e pesquisadas no 

ensino de ciências, sendo pertinente a realização de investigação sistemática que justifique, dentro 

deste pressuposto, a investigação, delimitada pela experiência em sala de aula, com o intento de 

perceber o potencial cognitivo, que pode ser desenvolvido pela adição de jogos e brincadeiras ao 

planejamento e à prática educativa. 

As vivências lúdicas propõem o despertar do prazer em aprender, tanto do docente quanto no 

educando, pois numa perspectiva freiriana, professor que não aprende, também não é capaz de 

ensinar. É através da sensibilização proposta pelo lúdico que o professor se coloca como um agende 

mediador diante do protagonismo do educando no contexto das atividades dinâmicas e desafiadoras, 

aguçando no educando o gosto pelo conhecimento. 

Educadores devem estar capacitados a ministrar aulas e a aplicar modelos didáticos compatíveis com 

a faixa etária dos educandos, considerando que, no caso do público infantil, a ação pedagógica deve 

ser pensada de modo lúdico e cientificamente. A problemática está justamente em perceber ou não, 

na prática, as possibilidades de se trabalhar com os jogos no ensino de ciências ultrapassando a 

dimensão meramente lúdica, mas estabelecendo rigor científico, construindo um processo de 

aprendizagem comprometido com a formação para a cidadania. 

A proposta desse trabalho tem grande relevância para as práticas pedagógicas da educação básica, 

primordialmente para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, pois evidencia 

novas possibilidades de construção do conhecimento que consideram as realidades dos educandos, 

as peculiaridades da infância, sem negligenciar o potencial criativo dos estudantes como atores 

primordiais nesse processo. 

A carga de conteúdo que o professor precisa ministrar aos educandos ao longo do ano é 

excessivamente grande e nos moldes tradicionais os desafios para uma aprendizagem significativa 

parecem intransponíveis. Jogos e brincadeiras pensados de uma forma sistemática, com rigor 
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metódico, agregando as realidades dos educandos às suas propostas, demonstraram ser um caminho 

eficaz para a aprendizagem significativa em alunos do ensino fundamental nos anos iniciais. 

Portanto, o que se objetivou primordialmente na aplicação da pesquisa e construção desse trabalho 

foi analisar o efeito de jogos e brincadeiras no desenvolvimento cognitivo de alunos da educação 

básica nos anos iniciais, a partir do potencial lúdico dessas ferramentas pedagógicas sobre a 

aprendizagem de conteúdos abordados na educação cientifica de maneira inter/transdisciplinar e 

transversal. 

AUTONOMIA, CRITICIDADE E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A ideia de autonomia aqui defendida, guia-se pela Pedagogia da Autonomia (1996), de Paulo Freire. O 

autor considera necessário educar para autonomia, registrando que “O respeito à autonomia e à 

dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos 

outros” (FREIRE, 2000). A obra que discute a formação do professor, coloca justaposto ao papel do 

educador, a ação do educando, defendendo um elo indissociável entre docência e discência. 

Dentre os saberes considerados essenciais à prática docente, Freire (2000) aborda a prática educativo-

crítica apontando um fazer pedagógico mais horizontalizado entre educador e educando, para o 

despertamento da autonomia como o principal caminho na construção da educação crítica. 

A abordagem dada pelo teórico, compreende uma perspectiva contextual aplicada à alfabetização e 

níveis fundamentais de educação. Freire (2000), enfatiza práticas pedagógicas orientadas por uma 

postura política de humanismo crítico e de ética universalista, com o objetivo de desenvolver 

autonomia, competência e capacidade crítica num contexto de valorização da cultura. Nesse foco, 

educação não significa mero conjunto de atos de transmissão de conhecimentos, mas sim criação de 

oportunidades para a construção coletiva de saberes. 

Freire, ainda considera que, 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 
com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-
se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva por ser capaz 
de amar. (FREIRE,2000, p.46) 

Educar para a autonomia, se faz num caminho onde a aprendizagem significativa percorre com 

primazia, já que a aprendizagem significativa prima pela experiência do sujeito como fator que media 

o seu acesso ao conhecimento, expandindo a produção desse conhecimento. 
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Para Ausubel (1976), a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para 

adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo 

de conhecimento. E para que essa proposta, de fato, se efetive, torna-se necessário recorrer e 

entender a ideia de interdisciplinaridade. 

INTERDISCIPLINARIDADE, TRANSDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE 

Pombo (2008), consegue definir interdisciplinaridade ao delimitá-la entre a Pluridisciplinaridade ou 

Multidisciplinaridade, entendidas pela autora com mesmo significado, que seria “pôr em conjunto”, 

uma coordenação entre as áreas de conhecimento, e a Transdisciplinaridade que se faz no momento 

em que se cessam as convergências e surge a fusão, a unificação das diversas áreas do conhecimento. 

Interdisciplinaridade então, é entendida como o intermédio entre a Multi/Pluridisciplinaridade e a 

Transdisciplinaridade, indicando a combinação, a convergência, a complementaridade entre as áreas 

de conhecimento. 

Outra concepção importante para que se compreenda interdisciplinaridade, pode ser tomada a partir 

de Alvarenga (2015), que agrega à discussão às complexidades do mundo contemporâneo, baseada 

na Teoria de Edgar Morin, e dos desafios aos processos investigativos visto que a realidade complexa 

desafia a ciência clássica. 

O sociólogo francês, Edgar Morin (2001), apresenta a Teoria da Complexidade como solução aos 

desafios da especialização e fragmentação dos saberes com as mudanças globais dos séculos XX e XXI. 

Para o autor, “a Teoria da Complexidade propõe uma religação dos saberes como alternativa à 

produção do conhecimento e reestruturação da educação.” (MORIN, 2001) 

Para Alvarenga (2015) a interdisciplinaridade é ferramenta indispensável para a compreensão das 

questões históricas e contemporâneas a partir de sua estreita relação com a complexidade e 

transdisciplinaridade. 

Alvarenga (2015), assim como Pombo (2008), não trabalha interdisciplinaridade distante da 

transdisciplinaridade. A primeira entende ser apenas o início para que se derrube as barreiras entre 

as disciplinas colocando o conhecimento e o desenvolvimento humano como principal pilar dos 

processos educativos. 

Japiassu, em “Interdisciplinaridade e a Patologia do Saber” (1976), ao tecer discussões sobre os 

problemas epistemológicos das ciências, defende que “encontramo-nos diante de uma alienação 
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científica. Diagnosticar o mau é apenas o primeiro momento. O interdisciplinar se apresenta como o 

remédio mais adequado à cancerização ou à patologia geral do saber.” (JAPIASSU, 1976, p. 31). 

Ao abordar o método interdisciplinar, Japiassu (1976), considera que mesmo a tentativa 

interdisciplinar, pode guiar-se inicialmente a partir dos conceitos e pressupostos da disciplina própria 

daquele que se dispõe a uma ação interdisciplinar e que o grande desafio é, portanto, apropriar-se 

dos conceitos de outras disciplinas num mínimo acordo inicial para que se garanta uma justa conversa 

entre essas disciplinas. 

Ao abordar atitude e método interdisciplinar, Gadotti (1999) adverte que “até a própria 

interdisciplinaridade contraditoriamente, se especializou, caindo na armadilha das ciências que ela 

queria evitar.” (p. 2). 

Assim, para que se supere a herança positivista na atualidade, Gadotti (1999) diz que os projetos 

educacionais interdisciplinares, devem se basear em cinco princípios: a noção de que o aluno aprende 

no tempo certo; a necessidade de ensinar a aprender; o entendimento de que conhecimento é uma 

totalidade; que conteúdo deve ser significativo ao projeto de vida daquele que aprende; e que a 

interdisciplinaridade é uma forma de pensar, um caminho para a transdisciplinaridade. 

Interdisciplinaridade então, pode ser vista como um mecanismo reverso à herança positivista de 

fragmentação do conhecimento e é com essa concepção que se fundamenta e se estrutura essa 

proposta. 

É sabido que o termo “interdisciplinaridade” está gasto e que é possível notar diversos projetos 

educacionais que carregam esse termo na tentativa de dar validade às demandas educacionais de 

agrupar áreas distintas de conhecimento numa discussão. Contudo, dizer que um projeto é 

interdisciplinar não garante que ele o seja. É realmente necessário um diálogo com, no mínimo, mais 

de uma área de conhecimento, trabalhando e problematizando os limites de cada área. 

Esse processo, entretanto, não é fim, mas meio para o que se chama transdisciplinar, onde todas as 

áreas do conhecimento possíveis se façam notadas numa discussão e construção de conhecimento 

sem que haja hierarquia entre elas. 

O que se entende aqui é que, se a interdisciplinaridade é o caminho para a transdisciplinaridade, essa 

última é o caminho para a transversalidade, onde todas as áreas do currículo educacional se debruçam 

sobre o cotidiano dos sujeitos, apreciam suas realidades, dão vida as especificidades culturais, 

econômicas, sociais e políticas dos educandos. 
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A transversalidade, nesse caso, parte não só do pressuposto de que uma única área do conhecimento 

não é suficiente para tratar temas do cotidiano - como a saúde e o autocuidado abordados nessa 

pesquisa - e que esta área precisa do suporte e complementaridade de outras áreas para que seja 

possível tal tarefa, mas, também, que tudo isso precisa ser aplicado aos processos intensamente 

vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu 

cotidiano. 

Para Busquets (1997), a transversalidade se relaciona a temáticas que perpassam os diferentes 

campos do conhecimento, e estão diretamente ligadas à melhoria da sociedade e da humanidade e, 

por isso, deve abarcar os temas e conflitos vividos pelos sujeitos da aprendizagem. A Transversalidade 

traz para o centro da discussão a realidade dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, considerando que são as interações sociais que verdadeiramente educam. 

LUDICIDADE E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

Debruçar-se sobre perspectivas teóricas, sem aprofundar-se à dimensão do brincar, não faz sentido 

dentro da proposta aqui construída. Logo, aparar-se pela contribuição de Lydia Hortélio é imperativo, 

a educadora e musicóloga brasileira defende que “Brincar é a essência do humano e que não é com a 

cabeça que vamos entender a criança”. (TOMICH, 2016) 

A palavra lúdico, do latim ludus, significa brincar. No lúdico estão incluídos os jogos, brinquedos, 

brincadeiras, divertimentos e é relativo também a conduta daquele que joga que brinca e que se 

diverte. Nota-se que o jogo tem uma função educativa, que segundo Santos (1997), oportuniza a 

aprendizagem do indivíduo, seu saber, conhecimento e sua compreensão de mundo. 

A dimensão lúdica aplicada aos processos educativos e de construção do conhecimento é notada aqui, 

como importante método pedagógico no contexto da educação básica em seus anos iniciais. 

Associado a isso, torna-se importante considerar então, que a atividade lúdica propicia o 

desenvolvimento do pensamento e de outras capacidades (ALMEIDA, 1998). 

Propiciar atividades diferenciadas é um recurso que, embora trabalhoso, permite ao aluno a 

“possibilidade da vivência da experiência estética em todas as fases da educação escolar, mas isso 

significa abertura por parte do professor e dos demais educadores além de estudo que promova a 

reflexão acerca dessa importância e de como fazer” (ALMEIDA, 1998). 

Atividades aparentemente simples como colagens em materiais diversos, por exemplo, propicia ao 

aluno curiosidade e o auxilia na coordenação motora. 
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Almeida (1994), considera grande educador, aquele que faz do jogo um instrumento para a educação 

de crianças, o que coloca o lúdico como caminho essencial ao desenvolvimento cognitivo e 

educacional de alunos nos anos iniciais da educação básica. 

Na mesma época, Luckesi (1994), autor que trabalha planejamento e avaliação educacional em suas 

obras, registra que o brincar é o espaço educativo onde atividades propiciam uma experiência de 

plenitude, ações vividas e sentidas. 

Além dessas possibilidades as atividades lúdicas permitem, segundo Vygotsky (1997), a ênfases sobre 

as regras sociais, estabelecimentos de vínculos, investigação e aprendizado. 

Essas contribuições são essenciais por permitir uma nova visão de mundo e a internalização de 

conceitos que regem a sociedade, valores éticos e cisão de mundo. A ludicidade é uma forma de inserir 

o pequeno numa etapa onde o aprender e brincar se unem de maneira a evitar o desgaste e mesmo 

a ausência dos pais, pois para o aluno que inicia uma etapa educacional há de certa forma um corte 

familiar que o desliga, mesmo que temporariamente de seus pais. 

Para Vigotsky (1988), 

o brinquedo promove o desenvolvimento da criança, criando o que chama de 
zona de desenvolvimento proximal, no qual a criança se comporta além do 
comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário, no 
brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. (p. 117) 

Essa autonomia é nitidamente percebida no envolvimento da criança com outros colegas e com a 

própria proposta lúdica, o jogo, a dinâmica, o brinquedo. No entanto vale ressaltar que nem sempre 

é preciso ter em sala de aula jogos, brinquedos e demais aparatos para tornar uma aula lúdica. Embora 

todo o aparato que a escola puder ter para a construção e manutenção da dimensão do brincar seja 

importante, não se trata de ter objetos, mas ter consciência, postura lúdica e, acima de tudo, gostar 

do que se faz e fazê-lo com dedicação. 

Sabe-se que o brincar envolve entre outras coisas a conversa, a interação e em muitos casos é vista 

como bagunça quando na verdade é um momento de aprendizado e assimilação de conceitos. 

É fundamental que se assegure à criança o tempo e os espaços para que o 
caráter lúdico do lazer seja vivenciado com intensidade capaz de formar a base 
sólida para a criatividade e a participação cultural e, sobretudo para o exercício 
do prazer de viver, e viver, como diz a canção... como se fora brincadeira de 
roda...” (MARCELINO,1996, p.38) 

Tal posicionamento remete ao prazer que a criança adquire em estar na escola e aprender, através de 

uma formação crítica onde seja possível criar, inventar, descobrir e construir conhecimento uma vez 
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que ensinar de forma lúdica facilita o aprendizado e interesse do aluno. Na Educação Infantil é 

fundamental que seja dado ao aluno o prazer de estar num ambiente escolar, que ele perceba a 

importância dos estudos e adquira desde jovem, possibilidades diferentes de aprender. 

Medrano (2004) conceitua o brincar como de origem latina “vinculum”, que quer dizer vinculo, laço 

ou união e se diferencia de jogos e ludicidade, no entanto entende-se que independente dos termos 

todos tem sua contribuição na aprendizagem. Essa contribuição é, segundo Mesquita (2009), uma 

forma de construção e cultura baseada na interação social. Para a autora, “o brincar contém o mundo 

e ao mesmo tempo, contribui para expressá-lo, pensá-lo e recriá-lo” (Mesquita, 2009, p. 25). 

Dessa forma, as crianças constroem um mundo de si mesmo onde falam de si mesmas através de 

brincadeiras, jogos e narrativas, expressando seu jeito de ser, suas agonias, devaneios, aspirações e 

todo e qualquer sentimento de que possam fazer parte seu convívio. 

Através da brincadeira ela constrói, reconstrói e modela seu mundo ao mesmo tempo em que 

apresenta esse mundo aos demais, fazendo com que as pessoas, adultas e crianças, passem a 

compreender uma nova perspectiva, um novo jeito de ser e agir (MESQUITA, 2009). 

No entanto, apesar dessa compreensão a autora supracitada revela que o ato de brincar tem tomado 

outras dimensões e muitas brincadeiras têm deixado de fazer parte da vida da criança e dado lugar as 

novas tecnologias, num processo de substituição das mais diversas brincadeiras (roda, ciranda, 

amarelinha, pular elástico, cabo de guerra, passa anel, cabra-cega, boca de forno, o pique, etc.) que 

constituíam uma cultura passada de pais para filhos e que segundo a autora, tem deixado pouco a 

pouco de existir. 

Neste sentido Abramovich (1983), coloca que muitas influências sociais interferem no ato de brincar, 

não apenas a tecnologia, como também a violência das cidades, tem enclausurado as crianças, que 

com o advento tecnológico, se veem mais presas e numa insatisfação por não conseguir acompanhar 

o ritmo acelerado da tecnologia ao mesmo tempo em que ficam presas em si mesmas, não brincam 

como antes se brincavam as crianças, não correm e não se exercitam durante a diversão, criando uma 

nova geração de pensamento e cultura individualista e muitas vezes egocêntrica (LIMA, 2015). 

Já no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (2002): 
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A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com 
aquilo que é o “não brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano 
da imaginação,  isto implica que aquele que brinca tenha o domínio da 
linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver consciência da 
diferença existente entre brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu 
conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de 
elementos da realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. 
Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação e a imitação 
da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das 
emoções e das ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (...) A 
brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, 
para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos 
sociais diversos. Essas significações atribuídas ao brincar transformam-no em 
um espaço singular de constituição infantil. (p. 27) 

O fragmento deixa muito claro que o brincar está além do simples ato de diversão, é aprendizado, não 

apenas cognitivo como também socioafetivo. A brincadeira é um meio pelo qual se estabelecem 

relações e contribui para a compreensão do mundo que o cerca. 

METODOLOGIA 

A metodologia científica baseia-se no conhecimento. Este é concebido por Mascarenhas (2012, p. 7) 

como “a tomada de consciência de um mundo vivido pelo homem, isto é, consciência de si a partir do 

mundo perceptível e intelectivo do ser pensante. Podemos dizer, também, que o conhecimento é 

agente transformador da realidade”. 

No registro dessa experiência, buscou-se um aporte teórico que evidenciasse a potencialidade lúdica 

aliada à proposta da educação científica no âmbito da inter/transdisciplinaridade e transversalidade, 

para uma ação pedagógica que possibilitasse a aprendizagem significativa para os educandos, 

tornando-os mais autônomos, protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. 

O aporte teórico construído para esse fim e ao longo da Especialização em Educação Científica e 

Cidadania da qual a discente pesquisadora faz parte, se debruçou sobre a realidade de duas turmas 

nos anos iniciais da Educação Básica, mais precisamente no Ensino Fundamental de 09 anos, vigente 

no país, considerando os 1º e 2º anos, numa escola da educação básica do município de Uruçuca, 

localizado no Sul da Bahia. 

Dentre outras discussões, o que se buscou a partir da metodologia traçada, foi situar a ação 

pedagógica que privilegiasse o lúdico, o científico e o protagonismo dos sujeitos, numa alternativa 

efetiva de aprendizagem. Essa técnica tão utilizada na Educação Infantil pode ser um grande aliado 
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para professores das series iniciais, considerando que o desafio está para o ensino atualmente, tanto 

nas escolas públicas, quanto nas privadas. 

A pesquisa aplicada, foi exploratória com a natureza de abordagem qualitativa. Sua aplicação 

aconteceu no mês de dezembro de 2019, numa escola da rede privada no município de Uruçuca, no 

Sul da Bahia. O público escolhido foi um grupo de 10 alunos dos 1º e 2º anos no Ensino Fundamental 

de 09 anos. 

A pesquisa aconteceu em três momentos. No primeiro momento um teste foi aplicado com os alunos 

para mensurar seus conhecimentos prévios sobre autocuidado e higiene pessoal; num segundo 

momento foram aplicados jogos que trataram da temática; no terceiro momento o teste inicial foi 

reaplicado, estando alterada a ordem das questões e sua abordagem, mas mantendo o mesmo 

conteúdo e grau de complexidade, para que se percebe a (in)eficácia da aplicação dos jogos numa 

perspectiva lúdica, interdisciplinar, onde os educandos pudessem se apropriar de suas dinâmicas e 

que considerassem suas realidades práticas para a resolução dos problemas dispostos nos jogos. 

Os testes aplicados no início e ao final da atividade mantiveram a mesma estrutura, com 10 questões 

de múltipla escola sobre hábitos de higiene pessoal, os conteúdos aplicados tiveram relação com 

doenças parasitárias, profilaxia das infecções, hábitos de higiene e alimentares saudáveis. O teste foi 

aplicado 10 minutos antes do início do jogo e o teste final, 10 minutos depois. 

O jogo de tabuleiro para o público infantil desenvolvido, aceitava a participação de duas crianças 

simultaneamente. Assim como nos testes, o jogo trabalhava os hábitos de saúde relacionados com a 

profilaxia de infecções, parasitoses intestinais sempre ilustradas. Foram escolhidos como meta de 

ensino: lavagem de mãos, lavagem de alimentos, corte de unhas, banho, conhecimentos adquiridos 

dos pais ou avós como chás e formas eficazes de armazenar água potável, lavagem ou desinfecção de 

utensílios também eram aceitos como alternativas para avançar no jogo. 

A ideia central do jogo é ilustrar um dia na vida da criança, com representação de sua casa, sua escola 

e a praça onde brinca. As referências teóricas agrupadas foram utilizadas mediante a ideia de 

diferentes teóricos a fim de permitir maior credibilidade no que tange a dimensão e importância do 

trabalho apresentado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Participaram do estudo 05 estudantes do sexo masculino e 05 no sexo feminino, num total de 10 

crianças com idades entre sete e nove anos e escolaridade entre o primeiro e o segundo ano do ensino 

fundamental. 

Em todos(as) os estudantes o resultado do teste final foi igual ou superior ao teste inicial e as meninas 

tiveram maior êxito que os meninos, em todos os testes, conforme a tabela a seguir. 

A Tabela 1 a seguir apresenta detalhes da situação dos(as) estudantes antes e depois, da aplicação da 

proposta. 

Tabela 01- Percentual de acerto dos alunos e alunas nos testes inicial e final 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

A tabela representa o percentual de acerto de meninos e meninas no teste inicial e no teste final. O 

grupo de estudantes tiveram um percentual de acerto de 72% no primeiro teste, já no segundo, 93%, 

o que representa um aumento de 21% de acerto. 

A análise apresentada diz respeito à situação inicial e final dos(as) educandos(as), ou seja, antes e 

depois da aplicação da proposta que versou ludicidade, autonomia e transversalidade no ensino de 

ciências, valendo-se de contribuições como a de Piaget (1986), quando se registrou que o 

desenvolvimento da criança acontece através do lúdico. 

É notório perceber que as meninas possuíram maior desempenho tanto no teste inicial, quanto no 

teste final, o que indica que conseguiram associar de forma melhor os conteúdos e o desenvolvimento 

do jogo com as questões do cotidiano, primordialmente as questões sobre o cuidado com o corpo. 

Esse resultado por ser um desdobramento do tipo de educação que se dá à criança a partir das 

questões de gênero. Segundo Finco (2007, apud Viana e Finco, 2009), os corpos de meninas e meninos 
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passam, desde muito pequenos, por um processo de feminilização e masculinização, responsável por 

torná-los “mocinhas” ou “moleques” (p. 267). 

O desdobramento dessas questões sobre os resultados dessa experiência leva a questionar sobre 

como as meninas percebem seus corpos e o seu autocuidado desenvolvendo um senso de proteção 

maior do que os meninos.  

Assim, meninos e meninas têm seus hábitos desenhados a partir do que socialmente se espera deles 

enquanto masculinos ou femininas, homens ou mulheres, delineados pelas questões de gênero 

estabelecidas tradicionalmente. 

Esse conjunto de regras embutidas na subjetividade dos sujeitos em construção, condicionam meninos 

a serem mais “durões”, mais descuidados com as questões do corpo, o autocuidado em alguns 

momentos parece coisa de “mulherzinha” como o pentear dos cabelos, o cuidado com os piolhos, a 

forma como se alimentam, o contato com animais de estimação, as formas de brincar como a lida com 

carros e cavalos para os meninos e o cuidado da casa e o preparo dos alimentos para as meninas, 

assim como registram Vianna e Finco: 

Não são somente os meninos que sofrem com essa forma de opressão. As 
meninas são igualmente punidas, pois elas carregam a obrigação de ser 
delicadas, organizadas e obedientes. Meninos e meninas desenvolvem seus 
comportamentos e potencialidades no sentido de corresponder às expectativas 
quanto às características mais desejáveis para o que é definido como pertinente 
a um modelo singular e unívoco de masculinidade e de feminilidade em nossa 
sociedade. (VIANA e FINCO, 2009, p. 279) 

Dentre outros resultados verificados, um aluno conseguiu ter uma melhoria de 40% no teste final com 

relação ao inicial. Nenhum(a) estudante acertou menos de 8 questões no teste final, enquanto no 

inicial apenas 05 conseguiram acertar um máximo de 08 ou 09 questões. 

Cinco estudantes (dentre eles(as), quatro alunas), conseguiram acertar todas as questões do teste 

final. 

CONCLUSÕES 

Jogos didáticos e brincadeiras são elementos importantes dentro de qualquer proposta educacional, 

primordialmente as propostas voltadas a alunos da educação infantil ou nos anos iniciais do ensino 

fundamental, por conta de suas faixas etárias, já que o brincar faz parte do processo de 

desenvolvimento intelectual, humano e cognitivo das crianças. 
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Contudo, uma proposta ao currículo da educação para crianças em qualquer área do conhecimento, 

necessita de rigor metodológico, pesquisa, criticidade, respeito às especificidades, risco, resignação e 

agitação. É justamente por isso, que a proposta desse trabalho, delineou-se pelo que se tem 

estabelecido em educação quanto à autonomia, a criticidade e à aprendizagem significativa. 

Outro pilar importante da proposta foi a sua transversalidade. Isso possibilitou que o jogo 

desenvolvido, apesar de estar dentro da proposta de educação científica, pudesse conversar com 

outras áreas do conhecimento, fazendo com que a temática abordada, a saúde, o autocuidado, a 

higiene, fossem temas transversais que perpassassem as áreas do saber e desaguassem sobre a vida 

prática e cotidiana dos educandos. 

Para tanto, a pesquisa enveredou-se pelas bases epistemológicas da educação balizadas por Freire e 

outros teóricos da psicologia educacional como Piaget e Vigotsky, da sociologia educacional como 

Edgar Morin e dos processos de planejamento e avaliação como Luckesi. 

Para além disso buscou-se dar base teórica à ideia desenvolvida em Ludicidade, transversalidade – 

desde a proposta de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade – e da própria educação científica. 

Foi desafiador encontrar espaço na agenda das escolas no período de aplicação da pesquisa, já que 

dezembro é o mês mais conturbado dentro da gestão e da organização pedagógica, professores 

precisam fechar os conteúdos e o currículo engessado não abre espaço ou tempo para novas 

propostas a essa altura do ano letivo, existem datas comemorativas, processos de (re)adequação de 

alunos às metas de desenvolvimento cognitivo, o aluno precisa estar lendo e escrevendo ao final do 

segundo ano, o ano letivo precisa ser fechado pedagógica e administrativamente e todas essas 

demandas fecham brecha para o brincar. A ludicidade não é apreciada ao final do ano letivo como no 

início. 

Contudo, foi possível encontrar espaço para a aplicação do jogo didático que tinha, então, a 

responsabilidade de dar certo, ou a ineficácia, além de tomar um tempo que poderia ser destinado ao 

melhoramento cognitivo dos alunos, afetaria a credibilidade da pesquisadora naquele ambiente 

escolar, por seus pares, exigindo mais tempo para correções, avaliações o que não seria mais possível 

no ano letivo de 2019. Se o processo fosse repetido, deveria ser no próximo ano e provavelmente a 

pesquisadora não encontraria mais a mesma turma, outras questões deveriam ser revistas. Um erro 

que tornasse a reaplicação do jogo necessária, faria a pesquisadora recomeçar do zero. 
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Felizmente o jogo e os testes avaliativos no início e no final da proposta cumpriram com êxito seus 

objetivos e garantiram um desenvolvimento maior e melhorias no processo cognitivo dos alunos. 

Os avanços não foram uniformes e nem deveriam ser, cada aluno possui uma realidade, uma 

especificidade na sua forma de ler o mundo, que é moldada por suas questões culturais, sociais, 

econômicas, de crença, únicas, vivenciadas em suas comunidades, em seus lares, com suas famílias, 

que também não são uniformes. Mesmo assim, foi nítido o grande salto no domínio de assuntos 

relacionados à higiene e autocuidado por esses alunos. 
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Resumo: A horta agroecológica tem como princípio base a interdisciplinaridade, que problematiza o 

ensino e a aprendizagem, integrando a relação sociocultural, que aproxima docentes e discentes, 

motiva e mobiliza o corpo estudantil nos temas tratados em aula. Esta construção coletiva do saber 

desenvolvida em um colégio da rede estadual de Uruçuca-Bahia, teve a Educação Ambiental como o 

eixo norteador e a horta Agroecológica como ferramenta pedagógica. Neste contexto, foi analisada a 

percepção dos discentes dos segundos e terceiros anos dos turnos matutino e vespertino a respeito 

do projeto horta agroecológica, tanto em relação a esta proposta metodológica, quanto em relação à 

promoção da Educação Ambiental no Colégio Estadual Carneiro Ribeiro em 2019. Como metodologia 

utilizou-se um conjunto de ações, a saber: roda de conversa, sensibilização discente, questionário 

semiestruturado com questões seguindo a escala de Likert (de 1 a 5), e análise de conteúdo segundo 

Mendes, utilizando a técnica de Minayo para categorização das respostas abertas. Dentre os 

resultados obtidos, 39% dos entrevistados ressaltaram como prejudicial para o meio ambiente o 

descarte inadequado do lixo, seguido do desmatamento com 29%, e 4% trouxeram como resposta o 

uso de agrotóxicos. Para 92% dos discentes a horta agroecológica contribuiu para o ensino e a 

aprendizagem dos componentes curriculares abordados no projeto, possibilitando o desenvolvimento 

de aulas práticas interdisciplinares contextualizadas com vivências estudantis, além da promoção de 

uma área de lazer e convívio. 

Palavras-chave: Construção do saber. Ecocentrismo. Interdisciplinaridade. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental (EA) pode ser entendida como o conjunto dos processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do ecossistema, bem de uso comum do povo, essencial à 

uma maior qualidade de vida e sua sustentabilidade. A lei nº 9.795/99 caracteriza no art. 2º a EA como 

um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

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

(BRASIL, 1999). A horta agroecológica é um desses espaços de vivências não formal que possibilita a 

prática da EA no espaço fora da sala de aula, ainda que com viés interdisciplinar. 

Para Brasil (1999) a EA tem os enfoques humanista, holístico, democrático e participativo. Nestes, a 

concepção do meio ambiente, em sua totalidade, é considerada com a interdependência entre o meio 

natural, o socioeconômico e o cultural, sob os aspectos da sustentabilidade, do pluralismo de ideias e 

das concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. 

Integra-se a estes o Ecocentrismo, propondo uma discussão sobre a realidade, com motivação e 

mobilização dos atores e atrizes sociais na resolução dos problemas ambientais, visando novas 

descobertas e construções cognitivas. Segundo Farias (2014), o indivíduo se dilui no todo, dessa forma, 

o ecocentrismo é um tipo de ética ambiental holística, em que o valor está no todo, sendo que as 

partes só terão sentido enquanto integradas nesse todo. 

A fim de oportunizar mudanças comportamentais, que estejam de acordo com a Educação Ambiental 

e o Ecocentrismo, o Colégio Estadual Carneiro Ribeiro (CECR) desenvolveu atividades envolvendo a 

horta. A primeira tentativa foi sugerida por uma professora de Biologia. Já a segunda experiência 

partiu dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio, durante a realização do componente curricular 

Língua Inglesa. Ambas tiveram muito apoio da coordenação e de outros docentes, mas não foram 

mantidas devido a problemas técnicos como: a falta de água, por não haver um sistema de irrigação, 

e a baixa disponibilidade financeira para manutenção da horta. 

Sabendo das dificuldades do Colégio em manter uma horta e do anseio da comunidade escolar em ter 

aulas diferentes das rotineiras, propôs-se ao corpo gestor e aos docentes a construção de uma horta 

agroecológica, tendo em vista uma contribuição na construção do raciocínio lógico e da sociabilidade 

dos estudantes, e também a melhoria da alimentação escolar, através de hábitos de consumo 

baseados em uma maior diversidade alimentar e nutricional. 
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Neste contexto surgiu a seguinte questão: Qual a percepção discente, dos segundos e terceiros anos 

do Ensino Médio, turnos matutino e vespertino do CECR, sobre a proposta metodológica do projeto 

horta agroecológica, e qual a influência desta proposta no desenvolvimento da Educação Ambiental 

neste Colégio? 

A horta agroecológica não é apenas um espaço do Colégio, é uma maneira de transpor o ato alimentar, 

construindo um elo entre a EA, os componentes curriculares e a comunidade escolar, promovendo um 

ensino capaz de promover um contexto de pensamento crítico, em que atores e atrizes promovam 

ações com responsabilidade socioambiental. 

A interdisciplinaridade tem grande significado no ensino e na aprendizagem, integrando a relação 

sociocultural, bem como ampliando o interesse pelos temas tratados em aula. Esta construção coletiva 

do saber modifica o entendimento do Colégio a respeito do que é mais importante no 

desenvolvimento da educação. 

A Agroecologia, por sua vez, traz a característica de um laboratório vivo, multisensorial, dinâmico e 

interdisciplinar para a horta, devido ao seu reconhecimento enquanto espaço para a ciência, 

construindo conhecimentos sistêmicos e holísticos do mundo e das ações estudantis. 

Baseia-se na Ecologia e na conservação do ecossistema, apresentando alternativas de produção 

sustentáveis e relações ecocêntricas, com o meio ambiente, possuindo um olhar interdisciplinar para 

a resolução dos problemas complexos da sociedade contemporânea. 

Com este contexto o trabalho visou analisar a percepção dos discentes dos segundos e terceiros anos 

dos turnos matutino e vespertino sobre a proposta metodológica do projeto horta agroecológica, bem 

como a influência da Educação Ambiental no Colégio Estadual Carneiro Ribeiro em 2019. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Exemplos da EA no Brasil são as escolas com pedagogia Waldorf, as quais oportunizam o ensino de 

forma prazerosa onde, a um só tempo, as crianças aprendem e vivenciam o que aprendem, o que 

promove a naturalização e a materialização do ensino e da aprendizagem. Esta metodologia deve ter 

continuidade ao longo do crescimento, evitando um processo de ruptura entre a escola e o estudante, 

intensificando nos discentes a vontade e a busca pelo conhecimento disponibilizado em âmbito 

acadêmico. 
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Segundo Matos (2016, p. 18) a proposta, das escolas Waldorf, visa perceber cada estudante como 

único e utilizar as suas características em prol de seu desenvolvimento e autoconhecimento. 

Atividades corporais, artísticas e artesanais aparecem como ferramentas para o aprendizado de todas 

as matérias, trabalhando o querer, sentir e pensar dos discentes. 

A elucidação dos conteúdos construídos em sala de aula é de extrema importância para contemplar 

as diversas formas de raciocínio dos educandos, visando a promoção do pensamento ecocentrista. 

Cada vez que estas caixas de imaginação e interpretação dos conteúdos é suprimida, dificulta-se o 

ensino e a aprendizagem, o que contribui para os altos índices de desinteresse dos discentes para com 

o ensino médio e superior. 

ECOCENTRISMO 

Segundo Coppedé (2014, p. 2) o ecocentrismo deriva do biocentrismo, em atenção à valorização de 

todas as formas de vida, tanto humana como não humana. Surgiu no fim da década de 1970, e seu 

representante mais conhecido é o filósofo Arne Naess (Tradução dos autores). 

É o modo pelo qual busca-se promover a compreensão de que nós seres humanos fazemos parte do 

meio ambiente e estamos intimamente ligados ao ecossistema de modo geral, não podendo separar 

o todo em prol do superego humanon (a isto dá-se o nome de egocentrismo). Ações egocêntricas 

provocam a destruição da fauna e flora, marítima e terrestre. 

Diversos animais foram extintos e milhares de plantas não foram sequer estudadas porque nas últimas 

décadas propagou-se uma falsa noção de desenvolvimento pautada estritamente no interesse 

econômico. Dunlap (2008), chama atenção para a relação em que as pessoas se conscientizam sobre 

os problemas ambientais, e são capazes de empenhar esforços para contribuir com a solução ou ao 

menos demonstrar interesse de engajamento pessoal nas questões ambientais. Assim nota-se que é 

de extrema importância a interligação deste conceito com a horta agroecológica. 

HORTA AGROECOLÓGICA 

Segundo Rocha et al. (2018) o principal objetivo da horta escolar é fornecer alimentos saudáveis, 

isentos de produtos químicos na merenda e promover a discussão da questão ecológica junto à 

comunidade escolar. Discussão esta que não pode ficar restrita ao componente curricular Biologia, 

devendo ser trabalhada de forma interdisciplinar. 
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As hortas podem ser entendidas como um sistema de produção de alimentos de origem vegetal, 

usualmente encontrados em pequenos espaços, seja no meio urbano ou rural que contribuem para a 

segurança alimentar e nutricional e também para a economia de pequenos produtores. Existem vários 

tipos de hortas, dentre elas, as hortas escolares, urbanas, pedagógicas e terapêuticas. 

Há uma diversa gama de métodos para implantar-se uma horta e estes variam de acordo com os locais 

onde serão inseridos. Recursos como a horta escolar agroecológica tem como função proporcionar 

aos docentes uma nova didática, transcendendo o ato alimentar, viabilizando o ensino de formas 

interdisciplinares e holísticas, aprimorando o leque de oportunidades de os educandos contribuírem 

com os conteúdos abordados em aula. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Projeto Horta Agroecológica foi desenvolvido no Colégio Estadual Carneiro Ribeiro (CECR), situado 

na rua Rui Barbosa nº 265, Centro, Uruçuca – BA, 45680-000, na latitude 14°35'34.0"S e longitude 

39°16'52.5"W. O Colégio trabalha com o Ensino Médio na modalidade regular e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), atendendo estudantes, tanto da área rural quanto urbana, nos três turnos. 

O público-alvo do presente artigo foram os discentes de segundos e terceiros anos dos turnos 

matutinos e vespertinos, totalizando 150 discentes. Para identificação do perfil dos discentes o 

questionário contou com as seguintes características: ano do ensino médio, turma, idade, local de 

moradia restringindo a zonas urbana e rural. Além disso, havia uma lacuna para que eles 

respondessem sobre a auto identificação de gênero, com isso se propunha a não rotulação, deixando 

que os atores e atrizes do projeto dissessem a qual gênero pertencem e como gostariam de ser 

identificados. 

O presente trabalho parte de uma abordagem quanti-qualitativa através da pesquisa aplicação em 

Educação, Nonato e Matta (2018) relatam ser um tipo de pesquisa que busca desenhar, desenvolver 

e aplicar intervenções no chão dos espaços educacionais sem desconsiderar o conhecimento das 

comunidades de aprendentes envolvidas, utilizando metodologias que pudessem valer-se das 

abordagens quantitativas e qualitativas, focadas no desenvolvimento de aplicações em ambiente de 

ensino e aprendizagem. 

A pesquisa-aplicação foi realizada em etapas. Iniciou-se com as rodas de conversa com os docentes 

durante o planejamento escolar e nos horários de atividades complementares (AC) no decorrer do 

primeiro semestre letivo. 
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Segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (2019) a Atividade Complementar (AC) se 

constitui como um espaço/tempo inerente ao trabalho pedagógico do professor, destinado ao 

planejamento e organização de suas atividades a ser realizada de forma individual ou coletiva. Além 

de ser estabelecida como um direito que faz parte do trabalho do professor/a, a AC também pressupõe 

a responsabilidade e compromisso de cada educador com o aprimoramento/qualificação das 

atividades desenvolvidas na escola, tanto no que se refere ao planejamento específico do seu trabalho 

com a sua disciplina/componente curricular, como também na articulação coletiva com seus pares no 

esforço para realização de um trabalho colaborativo, em prol do fortalecimento das aprendizagens 

dos estudantes. 

A etapa de sensibilização dos discentes ocorreu na sala de multimídia e extra sala envolvendo os 

horários dos componentes curriculares: Língua Inglesa, Filosofia, Sociologia e Biologia. 

Acerca da sensibilização Afonso e Abade (2008, p. 12) descrevem que na sensibilização busca-se 

escutar os educandos sobre situações de sua vida, vivências boas ou sofridas, que lhes despertaram 

questões pertinentes aos direitos humanos e à cidadania e, a partir daí, recuperar estas questões para 

serem trabalhadas na situação educativa. 

Na etapa seguinte foi realizada a aplicação de questionários semiestruturados para os discentes, 

determinadas questões contaram com a escala de Likert. Segundo Lucian e Dornelas (2014, p. 162) a 

escala de Likert fora teorizada considerando que a atitude não poderia ser captada por um único item, 

propondo então a escala multi-itens que foi desenvolvida como uma forma de se mensurar, 

simultaneamente, o sentido e a intensidade desta atitude. Neste contexto Likert propõe que os 

números sejam de 1 a 5 e com isso os respondentes expressam o grau de aceitação acerca do 

enunciado das perguntas. 

Devido à abordagem quantitativa e qualitativa da pesquisa, os questionários para os discentes 

propunham a identificação do perfil social. 

O questionário buscou a compreensão dos discentes, em relação: a influência que eles consideravam 

deste trabalho, como uma reflexão, em tomadas de decisões acerca do meio ambiente, caso fossem 

prefeitos(as) da cidade; a relevância do projeto para o ensino e aprendizagem destes; a intensidade 

da importância de se pensar no meio ambiente, em si mesmo e no coletivo; os riscos da alimentação 

à base de agrotóxico e o grau de dificuldade por matéria e origem desta dificuldade. 
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A última etapa foi realizada com a descrição, análise e interpretação de conteúdo dos questionários, 

segundo Mendes (2018, p. 10) a descrição é a enumeração detalhada da aparência exterior de algo ou 

de alguém. A análise compreende o exame detalhado de cada parte que compõe um todo, buscando 

compreender tudo aquilo que o caracteriza. Por sua vez, a interpretação busca o sentido das 

mensagens para se chegar a uma compreensão ou explicação. 

Já a técnica para discussão dos resultados das questões abertas foi a análise de conteúdo conforme 

destaca Minayo (2009, p. 87) os seguintes procedimentos metodológicos, a partir da perspectiva 

qualitativa: categorização, inferência, descrição e interpretação. Estes procedimentos não dependem 

de ordem para serem reproduzidos, mas em regra começa-se com a separação dos resultados em 

partes e destas partes faz-se a categorização, após separar em categorias, relata-se os resultados 

obtidos correlacionando-os com as proposições iniciais, finalizando com a interpretação dos dados 

analisados, com a construção de gráficos. 

As imagens de pessoas registradas nos resultados encontram-se autorizadas pelo Termo de 

Conhecimento Livre e Esclarecido, assinado por cada ator ou atriz participante. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sensibilização Docente 

A primeira etapa do trabalho realizou-se com a sensibilização docente, iniciando no dia seis de 

fevereiro de 2019, em que o terceiro dia da Semana, foi feito o Planejamento Pedagógico do Colégio 

Estadual Carneiro Ribeiro. 

Na reunião da quinzena posterior, em fevereiro, os professores sugeriram a sensibilização dos 

discentes por meio de uma cartilha ou panfletos sobre a Agroecologia e o projeto, ressaltando a 

necessidade de uma formação sobre a horta agroecológica para os docentes nos momentos de AC. 

Os docentes sugeriram realizar o projeto com as turmas de 2º e 3º ano do ensino médio, possibilitando 

aos discentes, outra visão do IF Baiano Campus Uruçuca, onde eles podem e devem estar inseridos, 

nos cursos subsequente e superior. Diante disso, elencou-se a oportunidade de uma Feira das 

Profissões do próprio Instituto. 

Durante as rodas de conversa os docentes levantaram uma situação, muito comum dentro das áreas 

rurais. O pequeno produtor não quer seu filho trabalhando na propriedade, pois enxerga o futuro 

melhor na cidade, em áreas “renomadas” como Direito e Engenharias, tornando o jovem alheio, e de 
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certo modo, insatisfeito com trabalho na terra, com o solo e com espaço em que vive. Percebendo-se 

esta visão dos pais, autoras e autores do projeto propuseram outra perspectiva, que mostrava a 

viabilidade da permanência no campo, fomentando a interdependência e o pertencimento, onde a 

cultura de êxodo rural, seja vista como ultrapassada e dinamizada por uma elite hegemônica. 

Segundo Noronha e Marcon (2009) tal migração acabou por fornecer aos novos capitalistas industriais 

uma mão de obra extremamente barata e disposta a aceitar condições de existência cotidianas 

penosas. Mais do que isto, como efeito colateral, essa movimentação acabou comprometendo a 

atratividade do trabalho nas propriedades rurais, criando uma imagem negativa para o trabalho no 

campo e positiva para a indústria. 

Logo após as rodas de conversa, fez-se um pré-levantamento dos espaços de potencial para a horta, 

dos materiais necessários e de problemas como: o acesso à água e as áreas alagáveis, em época de 

chuva. Também foram apresentados pelos docentes outros aspectos: o espaço não proporcionar 

quantidade de hortaliças, ao ponto de ofertar para o refeitório do Colégio. No entanto, o espaço foi 

considerado suficiente para a produção de plantas medicinais, que auxiliam em enfermidades leves, 

buscando o máximo de interação ser humano – solo – planta. 

Estabeleceu-se que as atividades de execução na integração ensino e horta seriam na 2ª unidade letiva 

(maio, junho e julho), sobre a justificativa de que a 1ª unidade, já se encontra em execução. Ficou 

acordado que a decisão sobre a escolha das turmas seria feita numa correlação entre turmas que mais 

se familiarizassem com a proposta, mostrando maior afinidade com a Agroecologia. 

Na busca de se estabelecer a sustentabilidade do projeto se viu a necessidade de dispor de uma pessoa 

responsável pelo cuidado. Em tentativas anteriores, essa função tinha sido designada aos discentes, 

com pouco êxito. A solução mais aceita foi a vinculação de estagiários(as) de um estágio voluntário do 

Curso de Agroecologia para auxiliar na elaboração das aulas práticas, o que ficou já acordado com a 

Coordenação do Curso, para os anos posteriores. 

SENSIBILIZAÇÃO DISCENTE 

A sensibilização com os discentes ocorreu no mês de maio nos turnos da manhã e tarde (Figuras 1 e 

2) apresentou-se uma prévia do projeto na sala de multimídia do Colégio com o objetivo de sensibilizar 

os discentes acerca dos princípios da Agroecologia, Educação Ambiental, Ecocentrismo e 

Interdisciplinaridade. As apresentações tiveram em média de 20 a 30 minutos, realizadas com 8 

turmas. 
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No turno vespertino, todos gostaram muito da ideia. Alguns preferiram a parte de relatar a experiência 

aos colegas em relação às atividades desenvolvidas na horta, ao invés de propriamente lidar com o 

solo. Outros já se prontificaram a participar do projeto e incentivaram a turma a participar também. 

Figura 1 - Sensibilização discente no turno matutino sobre o Projeto Horta Agroecológica para 

promoção da Educação Ambiental e sua correlação com o Ecocentrismo no CECR 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Figura 2 - Sensibilização discente no turno vespertino sobre o Projeto Horta Agroecológica para 

promoção da Educação Ambiental e sua correlação com o Ecocentrismo no CECR 

 

Fonte: Autores, 2019 

O estímulo inicial ocorreu de forma gratificante, motivando-os ao pensamento sobre o meio ambiente, 

no passado, presente e futuro. Em ambos os turnos os estudantes apresentaram interesse. 

Em maio ocorreu a mudança de Diretora Geral, que teve conhecimento do projeto no mês em questão, 

demonstrando interesse na continuidade e comprometimento com o êxito deste. A seguir ocorreu 

uma reunião com os e as líderes de turma. 

Outro momento de sensibilização ocorreu em julho, em que se realizou uma atividade interdisciplinar 

no turno matutino e vespertino (Figuras 3) com os componentes curriculares de Filosofia, Sociologia e 
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Biologia nas turmas do 2º C e 2º A, sobre o tema “Saberes da Vida”, em que se objetivou 

contextualizar, através das plantas medicinais o aprendizado em sala de aula sobre ética, 

conhecimento complexo indígena e científico, diferenciando entre Filosofia e Ciência, bem como, 

contextualizando a utilização de agrotóxicos no meio rural e seus prejuízos para a saúde humana. Na 

roda de conversas, se discutiu a substituição destes pesticidas pelas biocaldas, não contaminadoras 

do ambiente. 

Figura 3 - Sensibilização discente sobre os “Saberes da Vida” voltado aos componentes curriculares 

Filosofia, Sociologia e Biologia, no turno matutino 

 

Fonte: Autores, 2019 

ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA 

Em quatro momentos, dias 07, 08, 22 e 23 de maio foram desenvolvidas práticas voltadas à EA com o 

conteúdo Going Green, nas turmas do 3º ano A, B e C com o componente curricular Língua Inglesa, 

em que os estudantes foram divididos em equipes para confeccionarem: cartazes, lixeiras (Figura 4), 

placas , pinturas, bem como, realizar a limpeza da área verde dentro do Colégio. 
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Figura 4 - Confecção de lixeiras da coleta seletiva em associação com o componente curricular Língua 

Inglesa 

 

Fonte: Atores e Atrizes do Projeto, 2019 

Esta atividade teve como objetivo escrever frases “verdes” em inglês (Figura 5) e português, 

fomentando e sensibilizando sobre atitudes ecocêntricas. Durante a aula ocorreu debates sobre o que 

é sustentabilidade e o impacto ambiental que muitas ações ditas como normais causam, exemplos 

como a geração desenfreada de lixo, desmatamento e o agrotóxico advieram dos discentes. 

Figura 5 - Confecção de Placas com o tema Going Green em associação com o componente curricular 

Língua Inglesa 

 

Fonte: Autores, 2019 
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A construção de um canteiro elevado em concreto, teve início no mês de junho com a finalidade da 

implantação da subirrigação, como um método alternativo de irrigação do canteiro. Nas AC’s de junho, 

os autores e autoras do projeto propuseram aos docentes de Matemática e Física, aulas práticas 

diferenciadas, como por exemplo, a utilização da trigonometria e uma aula sobre intemperismo e 

perfil do solo pela Geografia. 

Outras sugestões dos autores e autoras do projeto, nos momentos de AC´s, foram o uso de métodos 

alternativos de controle e doenças em plantas pela docente de Química, pois possibilita explicar as 

estruturas moleculares das fórmulas dos biofertilizantes utilizados na horta. Para a Matemática 

propuseram aos docentes desenvolver conjuntos numérico através do agrupamento das plantas, em 

espécies botânicas, e estudar probabilidade, por meio de teste germinativo das sementes e de 

enraizamento, transversalizando o conteúdo com a Biologia nos temas referentes à reprodução e 

desenvolvimento das angiospermas e fisiologia das plantas. 

PERFIL DOS DISCENTES 

O público específico do presente trabalho foi formado pelos discentes do segundo (86 respondentes) 

e terceiro ano (64 respondentes), turnos matutinos e vespertinos, que responderam aos 

questionários, totalizando 150 (cento e cinquenta) discentes, com faixa etária entre 15 a 32 anos, 

destes, 46,7% eram do gênero feminino, 38% do gênero masculino, 14,7% não responderam e 0,7% 

auto declaram-se não binário. Quando questionados sobre o perímetro da cidade que residiam 56,7% 

disseram ser da zona urbana e 34,7% da zona rural, 8,7% não responderam esta questão. 

Sobre a intenção dos discentes do segundo ano 35% pretendem realizar a prova do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), 31% querem terminar o Ensino Médio, 24% pretendem trabalhar e 21% 

desejam fazer um curso técnico. Ressalta-se que esta última questão, podia ser assinalada mais de 

uma opção. 

Em relação às intenções dos estudantes do terceiro ano, 64% pretende concluir o Ensino Médio, 55% 

querem realizar a prova do ENEM e concorrer a uma vaga para a universidade, 58% destes 

entrevistados tem a intenção de trabalhar e outros 6% responderam com atividades diversas. 

Dos 150 estudantes entrevistados, 76% estiveram presente na palestra de sensibilização discente 

sobre o Projeto Horta Agroecológica para promoção da Educação Ambiental e sua correlação com o 

Ecocentrismo no CECR e 24% não participaram. Segundo o estudante 71, do 2º ano C, do gênero 

masculino e com 17 anos, morador da área rural que não estava presente no dia palestra: “a 
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repercussão foi ótima”, bem como, o discente 66 seu colega mencionou: “ter gostado do projeto”. 

Para maior divulgação, no dia da palestra foi disponibilizado um folder com informações de sobre o 

projeto e a horta agroecológica na secretaria do CECR. 

Já os respondentes 03, 06, 12 e 25 estavam presentes, ressaltaram alguns pontos que consideraram 

interessantes, como: “Possibilitar uma maior aprendizagem, ao praticarmos o que aprendemos 

teoricamente. Além disso nos proporcionou um maior conhecimento sobre o assunto”. (Estudante 03, 

2ºA, 16 anos, feminino da área urbana); “A associação da Agroecologia com outras matérias como 

Português, Matemática e etc.” (Estudante 06, 2ºA, 15 anos, masculino da área urbana); “Achei muito 

interessante o desempenho que as alunas têm pelo projeto em melhorar as coisas”; (Estudante 12, 

2ºA, 16 anos, feminino da área urbana) e segundo o estudante 25 do 2ºA de 16 anos, masculino, não 

apresentou resposta para a área de domicílio: “Incentiva o aluno a se conectar mais com a natureza e 

encontrar-se com o meio ambiente”. 

De acordo com Carvalho (2004, p. 18) o discurso aqui empregado pelo discentes, está no campo da 

Educação Ambiental Crítica, onde “o projeto político-pedagógico de uma Educação Ambiental Crítica 

seria o de contribuir para uma mudança de valores e atitudes, contribuindo para a formação de um 

sujeito ecológico”. 

A fim de compreender melhor estes resultados utilizou-se a escala de Likert, identificando a 

porcentagem de interesse dos estudantes pela horta agroecológica no Colégio Estadual Carneiro 

Ribeiro em 2019, os números representavam 1 (nenhum interesse), 2 (pouco interessante), 3 (médio 

interesse), 4 (interessante) e 5 (muito interessante), os índices mais expressivos nesta pesquisa foram: 

33% para a intensidade 4 na escala e 36% ao nível 5, o que evidencia uma ampla aceitação dos 

discentes para com a as atividades da horta agroecológica. 

De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a participação ativa dos estudantes nos 

processos de aprendizagem com atividades práticas representa importante elemento para a 

compreensão ativa e conceitual (SANDES et al. 2018, p. 180). Sendo de extrema importância o 

interesse dos educandos para com este processo diferenciado de ensino e aprendizagem. 

Nos dados seguintes a escala de Likert utilizada foi: 1(nada importante/nenhum risco), 2 (pouco 

importante/pouco risco), 3 (importância média/risco médio), 4 (importante/risco moderado) e 5 

(muito importante/alto risco), logo os dados a seguir demonstram a percepção dos discentes sobre os 

principais conceitos da Educação Ambiental, onde 59% dos educandos acham importante pensar no 

social, 28% acreditam que a importância de pensar só em si mesmo deva ser mediana, 82% julgam ser 
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muito importante pensar no meio ambiente e 55% acreditam haver um alto risco em consumir 

alimentos com agrotóxico, apenas 5% pensam não ter nenhum risco em consumir alimentos com 

agrotóxico. 

Para Crib (2010, p. 42) o conjunto de atividades desenvolvidas no contexto da horta escolar transforma 

os hábitos e atitudes em ações de respeito à natureza, formando uma consciência reflexiva sobre os 

cuidados ao ambiente, além de contribuir com a solidariedade humana. 

Os índices apresentados demonstram a importância de pensar no alimento, de onde ele vem, como 

chegou e através da reflexão transversal, possibilitar a compreensão do funcionamento ecológico, 

econômico e social que transpõem o ato alimentar, o uso da terra e os riscos do consumo de alimentos 

com agrotóxico. Como se observa, em uma pesquisa de 2011 no Mato Grosso a contaminação por 

agrotóxico no leite materno: 

Todas as amostras de leite materno de uma amostra de 62 nutrizes de Lucas do 
Rio Verde apresentaram contaminação com pelo menos um tipo de agrotóxico 
analisado. Os resultados podem ser oriundos da exposição ocupacional, 
ambiental e alimentar do processo produtivo da agricultura que expôs a 
população a 136 litros de agrotóxico por habitante na safra agrícola de 2010. 
Nessa exposição estão incluídas as gestantes e nutrizes, que podem ter sido 
contaminadas nesse ano ou em anos anteriores. (PALMA, 2011; PIGNATI; 
MACHADO, 2011 apud Dossiê ABRASCO, 2015). 

Para a questão sobre a dificuldade por matéria do Ensino Médio, as categorias da escala de Likert 

corresponderam: 1 (nenhuma dificuldade), 2 (pouca dificuldade), 3 (dificuldade mediana), 4 (muita 

dificuldade) e 5 (extrema dificuldade), dentre os componentes curriculares de extrema dificuldade 

estão: Física (46%), Matemática (29%), seguidos de Geografia (23%) e Química (22%), 

respectivamente, e as menos complicadas, apontadas pelos educandos foram: Educação Física (70%), 

Biologia (48%), Sociologia (36%) e Filosofia (35%). 

A partir destes dados podemos observar que dentre os componentes curriculares apresentados pelos 

discentes como não havendo nenhuma dificuldade, três estiveram presente nas atividades da horta 

agroecológica, bem como, dois deles estão ligados às questões sociais e de raciocínio cognitivo, como 

Biologia, Filosofia e Sociologia. 

Dentre as diversas falas sobre as dificuldades apresentadas no ensino e na aprendizagem o educando 

85, do 2ºC, de 16 anos, feminino disse: “serem os cálculos e alguns professores”, o que coincide com 

a resposta do educando 83, do 2ºC, de 17 anos, masculino “forma de explicação dos professores”, já 

o estudante 50, do 2º B, de 19 anos, masculino apontou ser o “esquecimento”. O discente 17, do 2ºA, 
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de 18 anos, masculino destacou “O modo de explicação dos professores e também confusão em alguns 

momentos, acabo invertendo as respostas”. 

Evidencia-se que a dificuldade dos estudantes é oriunda de diversos fatores, tanto intrínsecos ao 

Colégio, como extrínsecos. Autores como Diniz (2015, p. 28) descrevem os alguns fatores intrínsecos, 

estes ocorrem dentro da escola, possuem origem pedagógica, como o currículo, a carga horária das 

disciplinas, o ambiente escolar, aulas tradicionais, os professores (desqualificados, desmotivados e 

mal remunerados), as sucessivas repetências, a distorção idade-série, a formação deficitária no Ensino 

Fundamental e a frustração em relação ao conteúdo que não faz conexões com o cotidiano nem 

apresenta aplicações futuras, etc. 

A depender da intensidade desses fatores, esses se tornam motivos de abandono da escola por partes 

dos discentes, quando questionados sobre as origem da dificuldade de aprender as matérias 39%, 

alegaram ser a maneira como os professores explicam, 21% apresentaram a falta de interesse nas 

matérias, 13% apresentaram as distrações em sala o principal problema, 16% compreendem que é a 

falta de foco durante as aulas, 9% têm que é a falta de tempo para estudar no contraturno, outras 

respostas representaram 2%, contaram com aspectos como ansiedade e dificuldade para se enturmar. 

Para os discentes entrevistados a ação de maior impacto ao meio ambiente é jogar lixo em locais 

inadequados representando 39% das respostas, seguida do desmatamento, onde 29% acreditam 

prejudicar o ecossistema, o uso de agrotóxicos também foi levantado pelos estudantes totalizando 

4%. 

Dentre as ações mais expressivas caso fossem prefeitos da cidade 39% das respostas foram em relação 

aos projetos socioambientais de preservação da natureza, 28% implantaram mais lixeiras para coleta 

seletiva e saneamento básico, 15% fariam projetos de leis para multar quem jogar lixo em locais 

inadequados e de fiscalização ambiental, principalmente em relação ao desmatamento, 9% ampliaria 

as campanhas de Educação Ambiental e forneceriam palestras sobre a EA. 

Segundo as respostas obtidos nos questionários 94% dos estudantes entrevistados acreditam que a 

horta agroecológica beneficiou o ensino e a aprendizagem nos componentes curriculares do Ensino 

Médio, 6% não acreditam que houve benefícios no ensinoaprendizagem. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que 94% dos estudantes acreditam que a horta agroecológica beneficiou o ensino e a 

aprendizagem nos componentes curriculares do Ensino Médio que foi trabalhado de forma 
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interdisciplinar no Colégio. Além disso o questionário possibilitou compreender o grau de importância 

da Educação Ambiental para os estudantes, onde 82% acham de extrema importância pensar no meio 

ambiente, dentro disso temos questões como pensar no social, pensar em si, bem como, avaliar os 

riscos do consumo de agrotóxico que para 55% tem um alto risco. 

Houve um grande envolvimento por parte dos estudantes nas atividades promovidas pela docente do 

componente curricular Língua Inglesa, demonstrando uma melhor interação estudantes-professora, 

por intermédio de metodologias mais participativas em relação às avaliações tradicionais. 

A horta agroecológica é uma ferramenta didática que favorece o ensino e a aprendizagem dos 

componentes curriculares do Ensino Médio, possibilitando o desenvolvimento de aulas práticas 

interdisciplinares, interativas, além da promoção de uma área de lazer e convívio, o que possibilita aos 

discentes uma nova forma de compreender e perceber o mundo, a partir das próprias vivências, com 

a construção do pensar crítico sobre a relação deles para com o meio ambiente, foco da Educação 

Ambiental Crítica. 
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Resumo: A Educação Especial se configurou, por muito tempo, como única modalidade de 

atendimento das pessoas com deficiência no Brasil. Faz parte do público-alvo da educação especial as 

pessoas com Síndrome de Down, e esta foi descrita pelo médico Jerome Lejeune que identificou uma 

trissomia no par de cromossomos 21. No que se refere aos direitos conquistados nas duas últimas 

décadas, para as pessoas com deficiência, estão asseguradas garantias de pertencimento social e 

educacional. Portanto, com este trabalho objetivamos analisar como ocorre a inclusão dos alunos com 

Síndrome de Down, nas aulas de Ciências, do Ensino Fundamental II, da rede pública de ensino do 

município de Caetité-Bahia, enfatizando a formação dos professores para o atendimento desses 

alunos, bem como as metodologias utilizadas, as dificuldades encontradas e o envolvimento dos pais 

no processo de escolarização. Esta pesquisa se caracteriza como de campo, em que a coleta de dados 

deu-se por meio de questionário semiestruturado, realizado com professores de ciências, além de 

entrevistas com as mães, e observações in loco. A partir dos resultados obtidos percebeu-se que a 

inclusão escolar não está acontecendo de fato em relação aos alunos com Síndrome de Down. 

Palavras-chave: Inclusão. Escola. Síndrome de Down. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação Especial Inclusiva se configura como uma modalidade de ensino direcionada para o 

atendimento das pessoas com deficiências ou transtornos do neurodesenvolvimento. Esta educação 

proporciona a inclusão escolar das pessoas público-alvo da educação especial. Dentre elas estão as 

com Síndrome de Down. Esta síndrome, que foi descrita, pela primeira vez, pelo médico Jerome 

Lejeune, na qual o indivíduo possui um cromossomo a mais. 

Em relação ao seu processo educativo, faz-se necessário, o envolvimento do poder público, da família, 

da comunidade escolar, bem como de toda a sociedade (BRASIL, 2015). Portanto, faz-se necessário 

investigar a inclusão de alunos com Síndrome de Down, nas aulas de ciências do Ensino Fundamental 

II, da rede pública de ensino, no município de Caetité-BA. 

A escola tem por obrigação garantir um ensino inclusivo, baseado no atendimento educacional 

especializado e com metodologias que proporcionam o desenvolvimento integral do sujeito. Assim, 

deve haver na escola adaptação/mudanças, tanto em sua estrutura física, como funcional. Ofertando 

acesso, permanência, participação e aprendizagem (BRASIL, 2015). 

Nesta perspectiva, faz se necessário apontar os seguintes questionamentos: os professores possuem 

formação adequada para ensinar as pessoas com Síndrome de Down? Quais as metodologias 

utilizadas? Como se dá a participação dos pais no processo de escolarização? 

Diante disto, este trabalho objetivou analisar como ocorre a inclusão dos alunos com Síndrome de 

Down nas aulas de Ciências, do Ensino Fundamental II, da rede pública de ensino na sede do município 

de Caetité-BA. 

O artigo está foi organizado do seguinte modo, após a introdução, referencial teórico, metodologia, 

análise de dados e considerações finais. Este trabalho justifica-se por sua relevância acadêmica e 

profissional, uma vez que, com a conquista do direito à educação inclusiva, não basta que os alunos 

com Síndrome de Down tenham acesso à escola, mas que tenham seus direitos educacionais 

garantidos. 

SINDROME DE DONW: HISTÓRICO E DEFINIÇÃO 

Ao referenciar a Educação Especial, faz-se mister destacar as diversas deficiências que podem 

acometer os seres humanos. No Brasil existem 45,6 milhões de pessoas com deficiência (IBGE, 2010). 

Dentre estas a Síndrome de Down (SD), assim denominada pelo médico inglês Langdon Down, que em 
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1866 pela primeira vez identificou características desta Síndrome em uma criança (SCHWARTZMAN, 

2003). 

Anos depois, em 1958, o médico francês Jérôme Lejeune identifica um cromossomo a mais em 

indivíduos que possuíam a Síndrome, ou seja, 47 cromossomos, conhecida também como uma 

trissomia do par 21 de cromossomos (SANTIN; ZYCH, 2012). Esses cromossomos são classificados de 

três maneiras: A trissomia simples, translocação e o mosaicismo. 

A trissomia simples acontece no momento da divisão celular meiótica, o par do cromossomo 21 fica 

com um cromossomo extra, e não se separa do espermatozoide e do óvulo e todas as células ficam 

com 47 cromossomos, é a mais frequente da Síndrome de Down. 

Quanto a translocação, ocorre quando uma parte do cromossomo 21 se une a outro cromossomo,13, 

14, 22 possuindo 46 cromossomos, mas apresenta 47. Já no mosaicismo há uma separação dos 

cromossomos na segunda ou terceira divisão celular, apresentando células com 46 e 47 cromossomos. 

Sabe-se que a identificação dessa síndrome é confirmada antes do nascimento, através de exames 

laboratoriais no terceiro mês de gestação denominado Transnucência nucal. Caso contrário, é 

realizado a partir de amostras de sangue após o nascimento, por meio da coleta do líquido amniótico 

ou do sangue do cordão umbilical” (DEÁ et al., 2009, p. 27). 

Ao nascer são visíveis as características morfológicas como: olhos oblíquos e distante um do outro, 

cabeça pequena, face larga e achatada, mãos curtas e largas, porém ao longo do desenvolvimento  vai  

surgindo  outras  características. Há também a hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular 

responsável pela língua protusa. Segundo Werneck (1995), essa síndrome poderá comprometer o 

desenvolvimento neuropsicomoto, e, em 50% dos casos, poderão      apresentarcardiopatias, 

comprometimento intelectual e, consequentemente, aprendizagem mais lenta. Porém, pode-se 

afirmar que nem todos os indivíduos apresentam as mesmas características físicas 

Para Rochael (2006), a síndrome não é uma doença, e as pessoas que as possuem não tem 

“problemas” é uma alteração genética, essas pessoas têm capacidade de conviver socialmente e ser 

autônomos, vai depender dos estímulos recebidos pela família, escola, comunidade e pela sociedade 

na qual estão inseridos, sociedade esta que não apresenta tantas barreiras para o desenvolvimento 

dessas pessoas. 

Ao referenciarmos a Síndrome de Down no município de Caetité- Bahia, no ano de 1963 nasceu a 

primeira menina com Síndrome de Down, seu nascimento foi um impacto para sua família, tanto 
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psicologicamente como financeiramente por ser uma síndrome ainda desconhecida neste município, 

seus pais tiveram gastos levando a filha a vários médicos, pensavam que se tratava de uma doença. 

Fato este que levou sua mãe a escreveu um livro que conta o seu desenvolvimento, dificuldades 

enfrentadas e a importância da família. O relato a seguir é retirado do livro, “Lorena Eterna Criança”: 

Seguindo o conselho do Dr: Clóvis, lá fomos nós a Salvador, para uma consulta 
com Dr:Hosanah de Oliveira considerado um excelente pediatra. Ele então 
examinou e, sem me preparar, deu o diagnóstico. “Síndrome de Down”. Minha 
filha necessitava de cuidados especiais. Fiquei desesperada, queria morrer! Tive 
ímpetos de agredir o Dr.Hosanah. (ROCHAEL, 2006. p.16). 

Portanto, as pessoas com SD necessitam serem acolhidas com muito amor, carinho, dedicação e 

cuidados, pois o seu desenvolvimento psicológico, intelectual e cognitivo depende dessa aceitação e 

da motivação de todos os membros da família. Vale ressaltar que esse acolhimento também é papel 

da sociedade. (ROCHAEL, 2006). 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada no município de Caetité, no estado da Bahia, localizado a 645 quilômetros 

da capital Salvador, e segundo o último Censo (IBGE, 2010) a população é de 47.515 habitantes, e a 

estimativa do ano de 2017 chega a 52.853 habitantes. Teve como foco as escolas públicas municipais 

e estaduais da sede do município, que tem como público, alunos do Ensino Fundamental II. A priori foi 

realizado um levantamento de dados em todas as escolas públicas na sede do município e que 

possuem alunos com Síndrome de Down e esses foram encontrados apenas em duas escolas a que 

denominaremos escola A e B, com vistas a preservar a identidade de cada uma. 

Os participantes desta pesquisa foram os dois alunos do ensino público regular que tem Síndrome de 

Down, duas professoras da disciplina de Ciências e duas mães. Foi observado a metodologia utilizada 

pelas professoras, bem como o acompanhamento das mães em relação ao aprendizado dos seus filhos 

e o envolvimento da turma com estes alunos. Vale ressaltar que somente as mães concordaram em 

participar desta pesquisa. 

As      técnicas      de      investigação      utilizadas       nessa    pesquisa foram questionário semiestruturado, 

aplicado aos professores; entrevistas semiestruturada com as mães e observação aos alunos com SD 

na escola. Em relação às observações dos alunos fez se necessário uma observação direta e minuciosa 

para verificar o vínculo de relações entre eles e os demais, como também a sua projeção na escola. 

Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. A análise 

de dados deu-se por meio da Análise de Conteúdo Bardin (2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa permitiu levantar o perfil dos participantes conforme Quadro 1, 2 e 3. 

Quadro 1 - Perfil das professoras participantes 

Aspectos Professora A (PA) Professora B (PB) 

Faixa etária 40-50 40-50 

Formação acadêmica Nível III- com formação em Letras 

com habilitação em literatura 

Letras com Inglês, Biologia 

Tempo de docência 11-15 anos 16-20 anos 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota-se que as professoras possuem vasta experiência como docentes. Portanto, espera-se que 

tenham condições para realizar uma educação que seja devidamente inclusiva. 

Quadro 2 - Perfil das mães participantes 

Aspectos Mãe A (MA) Mãe B (MB) 

Idade 65 35 

Grau de Escolaridade Analfabeta Antiga 4ª série (5º ano) 

Fonte: dados da pesquisa 

As mães não trabalham fora de casa, ambas dedicam-se aos cuidados da casa e dos filhos. As mães 

relataram que não conseguiram frequentar a escola regular, o que dificulta o acompanhamento dos 

seus filhos no processo de ensino e aprendizagem. 

A não escolarização das mães, provavelmente, é um dos fatores que contribui para que a relação com 

o processo de escolarização dos seus filhos seja fragilizada. Mas isto não impede que ocorra ações 

advindas de outros processos escolares  fazendo  com  que, pais  e  professores  venham  procurar 

estratégias conjuntas e especificas aos seus devidos papéis, que resultem em sucesso, na inclusão 

escolar (BRANCO, 2012). 

Quadro -3 Perfil dos alunos participantes 

Aspectos Aluno A (AA) Aluna B (AB) 

Idade 16 22 

Grau de Escolaridade 6º ano 6º ano 

Fonte: dados da pesquisa 
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Os estudantes, apesar de estarem matriculados e frequentarem a escola regular, não 

necessariamente, isso significa dizer que estão incluídos, uma vez que, segundo a LBI, Lei 13.146/2015, 

inclusão é: acesso, permanência, participação e aprendizagem. Podemos considerar que ambos os 

alunos se encontram com distorção idade-série, no entanto, a aluna B apresenta uma defasagem ainda 

maior. 

ESCOLARIZAÇÃO DOS ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN SOBRE O OLHAR DOCENTE 

Ao perguntar o que as professoras entendem por inclusão? 

PA: “Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças, é a nossa capacidade de entender e 

reconhecer o outro e assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de 

nós”. 

A professora acrescenta ainda que “a educação inclusiva deve acolher todas as pessoas, sem exceção”. 

No entanto, para PB, inclusão é: “trazer para junto da sociedade aquele que possui limitações”. 

Para Mantoan (2005) citado por Marqueti (2013) conceitua inclusão como a capacidade de entender 

e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com todas as pessoas as 

diferenças existentes em nós e no outro; 

Para PB “a escola deve estar preparada e adaptada para trabalhar de forma igualitária com alunos que 

tenham todos os tipos de necessidades especiais”. 

De acordo com Mantoan (2003), a ruptura de base na estrutura organizacional da escola, que deve ser 

uma saída na qual a escola irá fluir novamente, possibilitando sua ação formadora para todas as 

pessoas participantes dela. 

Mas esta ruptura, pelo relato das professoras não está acontecendo nas escolas públicas pesquisadas, 

já que ao serem questionadas: Como se dá a inclusão  na  sua  escola? ambas  afirmaram  que  “não  

acontece”,  e a  fala  da PB traz: “a escola atende a lei no que se refere à matrícula, mas não tem 

condição nenhuma em sala de aula para fazer acontecer a inclusão”. 

Fazer valer o direito à educação não se limita a cumprir o que está na  lei (MANTOAN, 2006). O que 

significa dizer que a inclusão não é apenas matricular o aluno como garante a legislação vigente, mas 

deve-se levar em consideração outras vertentes, como assegurar a participação e aprendizagem dos 

alunos com deficiência na escola. 
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Para PA “Nós professores não temos formação para esse trabalho e nem tampouco   pessoas   que    

nos    auxilie    nesse    processo”. Segundo Jesus e Effgen in Miranda e Filho (2012), apontam como 

umas das soluções para a ação docente em meio a diversidade trabalhar com redes de encontros. Os 

quais são de saberes, fazeres, reflexões, metodologias, estratégias de ensino, perspectivas avaliativas, 

através desta rede constituem se sujeitos coletivos para melhor desempenho da inclusão escolar. Em 

muitos processos de escolarização da pessoa com deficiência, espera-se que esta se adapte à  escola,  

no entanto, “a escola é que deve se adaptar às necessidades dos alunos” (Carvalho, 2014, p.68). 

Foi  perguntado  às  professoras: Ao  planejar  sua  aula,   a  metodologia utilizada é a mesma para 

todos? Se não, como é executada? 

Ambas    responderam    que “sim”, porém    há    uma    controversa   em suas falas, pois PA relata, 

“no momento das atividades levo desenhos, letras pontilhadas para colorir”, pois os demais alunos 

realizarão as tarefas relacionadas ao conteúdo estudado. A PB afirmou: “só tenho um aluno com 

necessidades especiais e quase nunca frequenta, mas mesmo assim, preparo as atividades 

diferenciadas, mas não aplico porque ele não fica na sala”. Percebe-se também outra controversa, 

pois durante a observação, o aluno em boa parte do tempo ficou na sala. 

Segundo os relatos supracitados, há evidencias de que as professoras não contam com suporte no 

processo de ensino e aprendizagem de seus alunos público-alvo da educação especial inclusiva. Nesta 

perspectiva, Glat e Nogueira (2003), destacam que as políticas públicas para a inclusão devem ser 

consolidadas em programas de capacitação e acompanhamento contínuo, orientando o trabalho 

docente para o êxito da inclusão. 

Em relação a preparação da escola, a autora corrobora ainda ao fazer a seguinte afirmação: 

Se almejamos, pois, uma escola que possa garantir a efetiva participação e 
aprendizagem dos alunos em geral, necessário se faz a sua reestruturação, 
implicando na busca pela remoção de barreiras visíveis (de acessibilidade física, 
pedagógicas) e invisíveis, que são as mais sérias de serem removidas, pois 
envolvem atitudes, preconceitos, estigmas e mecanismos de defesa ainda 
existentes frente  ao  aluno  tido  como  “diferente”. (MARTINS in MIRANDA; 
FILHO, 2012, p.33) 

Assim, faz-se imprescindível o envolvimento de todos que formam o corpo escolar, seja coordenação 

pedagógica, professores, alunos, pais, etc., para acontecer de fato a inclusão escolar. E neste contexto, 

sobre a interação entre os alunos e o colega com SD, foi indagada: Em relação a turma, como é a 

interação dos alunos com o colega com SD? 
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Para a PB, “a relação entre os alunos é um tanto sem respeito, com brigas e reclamações sobre o 

comportamento do aluno com SD”. Nota-se assim que falta formação e discussões acerca do assunto 

inclusão para os alunos. A escola precisa se comprometer, apoiada pelo poder público, a formar os 

seus alunos para o respeito às diferenças e a convivência saudável entre os pares. Uma relação 

saudável é uma relação em que existe respeito mútuo e colaboração. 

A relação entre a família e a escola é essencial para o desenvolvimento do aluno com SD, a Declaração 

de Salamanca (1994) proclama a necessidade da parceria entre família, professores e profissionais da 

escola, objetivando resultados positivos, proporcionando ganhos educacionais para todos os alunos. 

Perguntamos: em relação aos pais desses alunos, qual é a participação na escola? E com base nas falas 

das professoras é notório a falta da participação ativa  destes  nas  instituições  nas  quais  seus  filhos   

estudam.   A  professora PB relata não conhecer os pais do seu aluno, e que a ligação entre a escola e 

os pais é muito importante, mas não acontece. 

Assim, Santos e Toniosso (2014), afirmam que quando a família não cumpre com suas funções 

essenciais, isto trará como consequência, problemas no desenvolvimento do membro familiar que 

convive naquele espaço com demais pessoas. No caso da sala de aula trará insucessos para o 

desenvolvimento educacional do aluno com SD. É o que observamos nas escolas pesquisadas. A escola 

deve melhorar a posição da família em todo o processo escolar, promovendo o envolvimento da 

mesma nas ações dos projetos educativos e pedagógicos (REIS, 2012). 

ENVOLVIMENTO DOS PAIS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS FILHOS COM SD 

Além do importante papel do professor para a inclusão escolar, outro é a família, de forma especial, 

os pais. Esta relação nodal entre família-escola está também ratificada na Declaração de Salamanca 

(1994), a qual destaca que uma atitude positiva por parte dos pais contribui bastante para o 

desenvolvimento escolar e social dos seus filhos com deficiência. Relação esta considerada como 

ponto chave para que haja uma educação inclusiva pautada na formação do cidadão autônomo, 

pensante e crítico. Sem esta relação a busca pela inclusão encontra barreiras ainda maiores. 

 Foi perguntado as mães: Por que você escolheu esta unidade escolar para matricular seu filho? A MB 

respondeu “eu gosto, todo mundo fala que é boa. Todos têm muita atenção com a minha filha. Os 

colega dela tudo cuida dela bem”. 

Nota-se uma preocupação central na mãe, pois preocupa-se principalmente com o cuidado para com 

a  sua  filha.  E  são  o zelo,  o  cuidado e a proteção pela filha é que a mantêm matriculada ali. 
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Já a MA, destacou: “é porque a minha filha estuda lá e faz companhia para meu filho, ele não pode ir 

sozinho”. A segunda mãe a responder também demonstrou preocupação com o cuidado em relação 

ao seu filho. Verifica que as duas situações, a escolha pela escola se deu pelo fato da preocupação com 

o bem-estar dos vossos filhos, e não pela qualidade do ensino oferecido. Não há uma preocupação 

com como essas crianças aprendem, mas como garantir a sua segurança e proteção. 

Dando prosseguimento a entrevista, foi perguntado às entrevistadas: Você acompanha o 

desenvolvimento do seu filho na escola? Se sim, com que frequência? MB: “acompanho, pra levar pra 

buscar, pra tudo”. Para a mãe, acompanhar está relacionado à proteção e não à aprendizagem. Vale 

lembrar que estamos falando de uma mãe analfabeta, que não apresenta formação para auxiliar no 

processo de alfabetização e letramento de seu filho, mas que mesmo assim, valoriza a participação 

deste na escola e a promove. Para Chechia e Andrade (2005),  a  participação  dos  pais  na  vida  escolar  

dos  filhos,  consta também de uma fonte de conflitos, que é o nível de escolarização dos pais. Quanto 

menor for o nível de escolaridade, maior será a acomodação em achar que tudo está ótimo. 

Os pais devem mostrar preocupação e interesse acerca da vida escolar de seus 
filhos, questionando sobre o que a escola precisa por parte deles, se podem 
fazer alguma coisa para ajudar, e quando possível eles devem participar das 
festas escolares, reuniões e eventos. (SANTOS et al., 2013, p.46) 

Assim, os pais se envolvem na vida escolar, objetivando com isto, manter uma parceria com a 

instituição escolar do seu filho, que venha a beneficiar sua desenvoltura, mas nesse envolvimento 

deve caber também os questionamentos e apontamentos reflexivos acerca dos cuidados e processos 

de ensino e aprendizagem dos seus filhos. 

E sobre esta desenvoltura escolar foi questionado: Você acha que a escola contribui com o 

desenvolvimento escolar do seu filho (leitura, escrita)? 

MB: falou “leitura e escrita ela não companha, não, mas mesmo assim eu gosto que ela vai para a 

escola, ela socializa com as colegas”. A MA: “acho que não, pois ele vai e volta do mesmo jeito”. Para 

Santos a “escola como deve ser uma oportunidade de crescimento educativo de seus filhos” (Santos, 

E., et al., 2013, p.42). Mas isso não ocorrerá se o professor não tiver a formação necessária e todo o 

apoio que necessita, como acessibilidade para o aluno, profissionais de apoio, tecnologias assistivas 

entre outros. 

Perguntamos: O que você espera da escola, em relação ao seu filho? 

A mãe B respondeu: “ter uma pessoa para acompanhar ele, para pelo ao menos escrever nem que 

seja o nome”, já a outra “queria ver ela lendo”. Santos aponta que “os familiares não esperam que 
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seus filhos sejam incluidos apenas socialmente; mas desejam que eles  aprendam  a  ler  e  escrever”  

(Santos,  E., et al., 2013, p.45). Pois, dar a eles o direito à matrícula no ensino regular, mas não ter uma 

educação de qualidade em vez de trazer benefícios, poderá acentuar seu processo de exclusão escolar 

e social. 

Branco (2012), afirma que, é comum entender a escola e  a  família como duas instituições claramente 

relacionadas, como se andassem de mãos dadas, contudo esta relação é muitas vezes mais fantasiada 

e romantizada, do que uma realidade propriamente dita” (BRANCO, 2012, p.6). 

E assim tanto perde a escola, como os pais nesta relação que é para ser bidirecional/recíproca, sendo 

apenas unidirecional, na qual o corpo discente seria muito beneficiado, bem como, toda a unidade 

escolar. 

OS ALUNOS COM SD: INTERAÇÃO COM COLEGAS E PROFESSORAS DE CIÊNCIAS E DESLOCAÇÃO 

NO AMBIENTE ESCOLAR 

Inclusão escolar, envolve professores, pais e toda comunidade escolar e o próprio aluno com SD, mas 

sobretudo, o poder público. Ao acompanhar de perto a vivência deles na unidade escolar a qual estão 

matriculados, podemos ver/perceber como está acontecendo a inclusão nestas escolas. 

Durante as observações pudemos observar que os alunos não conseguem participar das atividades 

propostas. Enquanto seus colegas estão fazendo as tarefas/atividades que a professora ensina, os 

participantes dessa pesquisa ficam rabiscando, pintando. Com isso, notamos que não há um processo 

de inclusão. Os alunos estão na sala, inseridos, mas não incluídos, pois não participam das atividades 

e pouco parecem aprender. 

Em relação a permanência na sala de aula, apesar da professora de Ciências dizer que o aluno com SD 

não fica na  sala,  durante  as  observações, boa parte do tempo permaneceu na turma, sentado em 

sua cadeira, na mesma posição de todos os dias, na primeira cadeira, da fila do meio. 

A interação com os colegas, dos dois alunos, é bem limitada. Os colegas, algumas vezes conversam 

com os alunos com SD, mas não flui na interação. E em nenhum momento foi percebido a escola 

(professores, coordenação etc), fazerem qualquer tipo de movimento em prol da fluidez dessa relação 

entre pares. Apesar de estudarem em escolas distintas, passam pelas mesmas dificuldades. 

A posição das carteiras que serão ocupadas pelos alunos com necessidades 
especiais em turmas regulares deve ser central, com o objetivo de possibilitar 
interações com uma maior quantidade de colegas. (TEIXEIRA; KUBO, 2008, 
p.14) 
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Como vimos na Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, inclusão é acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, portanto, não há inclusão no processo desse dois aluno, a partir do que foi observado. 

Eles estão na escola, mas não está garantido sua aprendizagem e a sua participação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o objetivo principal deste artigo que foi o de analisar como ocorre a inclusão dos alunos 

com Síndrome de Down nas aulas de Ciências, do Ensino Fundamental II, da rede pública de ensino na 

sede do município de Caetité-Ba, entendemos que as políticas públicas de inclusão no referido 

município são parcas e necessitam de um novo olhar que seja capaz de agregar e integrar as pessoas 

com deficiência tanto na escola regular quanto na sociedade, haja visto que se faz necessário a 

formação de professores especializados, bem como uma educação continuada. 

Além disto, as metodologias não levam em consideração os diversos modelos de aprendizagem, 

tampouco proporcionam a estes alunos um aprendizado que potencialize o seu desenvolvimento 

cognitivo, emocional, social, além de faltar materiais pedagógicos adequados, ou seja, poucos 

investimentos por parte dos órgãos competentes em ofertar uma educação de qualidade para esses 

alunos , bem como condições de trabalho docente. 

Ao referenciarmos sobre a parceria escola e família, notamos que há uma fragilidade nessa relação, 

pois as mães não conhecem os seus direitos e tampouco dos seus filhos, e ainda, se contentam em 

terem seus filhos aceitos na escola, ainda que não tenham condições de exigirem um programa 

adequado para o processo de ensino e aprendizagem para seus filhos. Portanto, a interação entre os 

pares não ocorre de modo positivo, Considera-se que os alunos com SD nas escolas ora pesquisadas, 

ficam, muitas vezes, isolados, tanto na sala de aula quanto nos outros espaços da escola. 

Esta pesquisa não finda-se por aqui, mas nos instiga a buscar outras respostas, afim de 

compreendermos melhor como deve acontecer a educação especial na perspectiva inclusiva, como 

por exemplo: qual deve ser a formação para o professor da escola regular, para que contemple a 

inclusão? Seguimos nessa busca. 
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Resumo: Este artigo foi o Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional Sustentável do Instituto Federal Baiano Campus Uruçuca, direcionado a tratar dos resíduos 

sólidos, gerados em área de um Assentamento de Reforma Agrária, em que a disposição e o descarte 

inadequados acarretavam sérios danos ao meio ambiente. Além da disposição, a geração de resíduos 

sólidos no campo, merece atenção, pois muitas propriedades rurais não dispõem de um sistema de 

coleta correto. Neste contexto, objetivou-se diagnosticar a viabilidade da implantação de um 

programa de coleta seletiva na área rural do Assentamento Terra Vista em Arataca/Bahia. Foi realizada 

uma pesquisa-ação, com base na Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; nas NBR’s 10.004/2004 que classifica os resíduos sólidos e 10.007/2004 que define 

a sua composição gravimétrica e na NBR 8.419/1992 que dispõe sobre projetos de aterros sanitários, 

dentre outras legislações vigentes. O Formulário estruturado foi dirigido aos agricultores familiares, 

acompanhado de escuta tolerante, culminando em atividades de mobilização. Participaram da 

pesquisa os estudantes do Curso Técnico em Meio Ambiente do CEEP Milton Santos, que auxiliaram 

na coleta de informações e na sensibilização da comunidade. Identificou-se no tocante à pesquisa uma 

deficiência no sistema de coleta de resíduos sólidos no assentamento, acondicionamento e descarte 

final inadequados, contudo, os restos de alimentos gerados, são aproveitados para compostagem. A 

presença da Escola Técnica da Educação Profissional, na comunidade, apoiou o debate relacionado à 

sensibilização e Educação Ambiental dos moradores, porém a falta de políticas públicas específicas 

para o tema, tornou-se um fator limitante para aquisição de recursos. Todavia percebeu-se um esforço 

comum dos moradores, em parceria com a escola para mitigar impactos relacionados à má gestão dos 

resíduos no local. 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Gerenciamento. Redução. Descarte. Logística Reversa. 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, a zona rural foi atingida pela disposição urbana inadequada de resíduos sólidos, com 

o lixo gerado nas cidades, sempre descartado no campo, como solução imediata para livrar-se do 

problema. Esse fato, ocorre em muitas cidades do país e apesar de existir leis e instrumentos, que 

dispõem sobre a gestão dos resíduos sólidos de forma integrada e participativa, a situação da falta de 

saneamento básico no Brasil ainda é muito grave, principalmente no meio rural. 

Os resíduos sólidos gerados no campo são geralmente constituídos de: embalagens de insumos e 

defensivos agrícolas; resíduos de composição orgânica; rejeitos e materiais recicláveis, o que 

possibilitaria a implantação de um programa de coleta seletiva. 

No Assentamento Terra Vista, localizado em Arataca, no Sul da Bahia, Entre 1992 e 94, a partir da 

construção de um acampamento, foi criado o Centro Integrado Florestan Fernandes e o Centro de 

Educação Profissional da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos para atender as famílias 

assentadas e acampadas da região, assim como, moradores de comunidades rurais e urbanas 

localizadas nas proximidades. 

O ensino médio teve início com a construção de uma escola de ensino profissionalizante que foi 

inaugurada em 30 de novembro 2010, posteriormente transformada no Centro Estadual de Educação 

Profissional da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos, como primeiro Centro Temático do 

Campo, criado no estado. A escola abrange cerca de oito municípios do Território Litoral Sul e forma 

profissionais na área de Agroecologia, Meio Ambiente, Zootecnia, Informática, Agroindústria, 

Segurança do Trabalho, Alimentos e os cursos em alternância de Técnico em agroecologia (PROEJA e 

PROSUB) para os povos indígenas, quilombolas, pequenos agricultores, assentados, acampados, 

moradores de bairros das cidades atendidas e defensores da agroecologia. 

Todo esse público, somado às famílias de pequenos produtores produzem variados tipos de resíduos 

sólidos e em grande quantidade, sem destino adequado. 

Dessa forma propôs-se a seguinte questão problema: como será possível gerenciar o volume de 

resíduos gerados no Assentamento Terra Vista, levando-se em consideração o potencial local de 

geração dos resíduos e a mitigação de impactos ambientais? 

A motivação de realizar uma pesquisa acerca do tema foi fundamentada na realidade vivenciada pelos 

moradores do Assentamento Terra Vista, devido ao número de pessoas aglomeradas, 

aproximadamente cinquenta famílias, além dos espaços comunitários, como escolas, auditórios, 
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alojamentos dos estudantes e unidade básica de saúde, que neste contexto, potencializa a geração de 

resíduos passivos de gerenciamento e tratamento correto no local. 

O potencial ganho socioeconômico da implementação de um programa de coleta e reciclagem na área 

de um assentamento rural, é visível, principalmente, em relação aos aspectos ambientais, pois todas 

as propriedades rurais do município de Arataca, não possuem um sistema de coleta adequada dos 

resíduos. Nessa realidade se incluem os assentamentos rurais, em especial, o Assentamento Terra 

Vista, objeto deste estudo. 

É possível ainda, a partir do lixo gerado, desenvolver métodos de reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, com o propósito da garantia de uma renda alternativa para o gerador(a), ou outro(a) ator ou 

atriz que tenha interesse. 

Assim, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a possibilidade de implantação do programa de 

Gestão de Resíduos Sólidos no Assentamento Terra Vista no município de Arataca/BA, identificando o 

potencial local de geração dos resíduos e a mitigação de impactos ambientais. 

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Lei Federal nº 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que norteia princípios 

relacionados à gestão e responsabilidade na geração e descarte, apontando a classificação dos 

resíduos, sua importância como bem econômico de valor social para o adequado fim do material 

desperdiçado. (BRASIL, 2010). 

Por ter um caráter de responsabilidade difusa, a Política de Resíduos envolve os três setores: o poder 

público, a iniciativa privada e a sociedade civil, além de indicar como solução os métodos de 

gerenciamento dos resíduos sólidos, sendo um deles a coleta seletiva, com posterior reutilização ou 

reciclagem do material coletado. (BRASIL, 2010). 

Fernandez et al (2015 p.8) afirma que, 

Com a Proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e com os novos planos 
municipais de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, a expectativa é o 
crescimento do mercado de recicláveis no Brasil, baseado na coleta seletiva e 
na formação de cooperativas de catadores com investimento público e 
empresarial [...] 

Assim observa-se que é responsabilidade de todos o descarte adequado dos resíduos sólidos. Também 

é uma atividade crescente e com viabilidade de geração de renda, envolvendo os três setores da 

sociedade e suas respectivas atribuições. 
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Nesse contexto, é necessário instituir um programa de redução na fonte, a fim de diminuir o volume 

de resíduos descartados de forma inadequada, até não haver mais necessidade de continuar, 

utilizando-os, seguindo orientações disposta na Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a “[...] não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.” (BRASIL, 2010 p.3). 

Contudo, acabar com um lixão não era uma tarefa fácil, uma vez que a comunidade não tinha a prática 

de descartar os resíduos de forma correta, tornando necessário o desenvolvimento de atividades 

voltadas para a Educação Ambiental. 

Como os lixões não deixam de existir de uma hora para outra, é necessário passar por adequações, 

tornando-se controláveis e menos arriscados para a saúde humana e para o meio ambiente. Este é um 

primeiro passo para um sistema integrado de gestão de resíduos sólidos (ABRELPE, 2016). 

Por determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o prazo para extinção dos lixões estava 

definido para o ano de 2014, meta que não foi possível concluir, devido a várias dificuldades 

enfrentadas pelos municípios brasileiros quanto à gestão dos resíduos, bem como, também na 

estruturação dos espaços físicos para o descarte final ambientalmente adequado. No período, 

existiam ainda mil quinhentos e cinquenta e nove municípios que descartavam seus resíduos em 

lixões, segundo dados da ABRELPE publicados no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil em 2014. 

(ABRELPE, 2016). Esse prazo continuou a ser prorrogado, até a aprovação da lei de saneamento básico 

agora em 2020 (BRASIL, 2020). 

Com a nova legislação aprovada sobre o saneamento básico, o prazo para extinção dos lixões no Brasil 

foi novamente alterado. Desse modo, capitais e região metropolitana terão até agosto de 2021, 

cidades com população superior a cem mil habitantes terão até agosto de 2022, cidades com 

população entre cinquenta a cem mil habitantes terão até agosto de 2023 e municípios com população 

inferior a cinquenta mil habitantes terão até agosto de 2024, (BRASIL, 2020). 

O descarte de materiais, pode passar antes por um ciclo econômico que agrega valor ao lixo seco, a 

reciclagem, que pode ser definida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos como: 

[...] processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de 
suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do 
SNVS e do Suasa (BRASIL, 2010 p.2). 
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Gouveia (2012, p.5), afirma que “os catadores de materiais recicláveis podem ser considerados os 

grandes protagonistas da indústria de reciclagem no país.”, pois desenvolvem uma atividade 

econômica de subsistência, ao catar resíduos que serão vendidos para usinas de reciclagem, 

implicando em um forte potencial para promover a economia solidária na comunidade, através da 

venda dos materiais reciclado. Também afirma, que apesar da fundamental importância dessa 

atividade na gestão dos resíduos, a presença dos catadores em ambiente insalubres, como os lixões, 

reflete um indicador de dificuldade de gerenciamento do sistema de reciclagem, do ponto de vista de 

escala de produção e logística (GOUVEIA, 2012). 

Sobretudo, Oliveira e Galvão (2016) apontam que os resultados dos programas de redução na fonte, 

só poderão ser percebidos a longo prazo, visto que envolve no processo, forte componente de 

Educação Ambiental para a sensibilização e mudança de comportamento da sociedade. Essas ações 

podem ser desenvolvidas como atividades nas escolas da comunidade, que têm papel fundamental na 

construção da ideia. Nesse contexto, a participação das famílias é muito importante na sensibilização 

dos estudantes, como um importante fator de empoderamento para discussão e problematização do 

tema. 

O gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser uma prática constante, desde a geração, a seleção e a 

sua disposição final, pois exige o cumprimento de normas em todas essas etapas, para garantir o 

descarte adequado deste material desperdiçado, geralmente produzido em proporção à quantidade 

de habitantes e atividades econômicas de uma comunidade. 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO MEIO RURAL 

Os resíduos sólidos gerados no campo constituíam um grupo específico de resíduos, chamados de 

resíduos agrícolas, conforme a NBR 10.004:2004, especificando basicamente os materiais gerados a 

partir das atividades produtivas desenvolvidas no meio rural. Anteriormente, se gerava restos de 

matéria orgânica que se decompõe facilmente, como folhas, frutos, material lenhoso, e uma 

quantidade muito pequena de materiais recicláveis. Porém, ao longo dos anos essa composição foi 

mudando, graças ao acesso do homem do campo a produtos alimentícios processados que precisam 

ser conservados em embalagens de metal, plástico e outros componentes. 

Pedroso (2010 p.11) identifica que “[...]existem três concentrações distintas de lixo geradas em 

propriedades rurais, que são: o lixo doméstico; o lixo de materiais ferrosos e o lixo de embalagens de 

agrotóxicos”. 
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A geração de resíduos sólidos no meio rural com composição parecidas com os do meio urbano podem 

ocasionar sérios problemas ambientais, uma vez que não há recursos necessários no campo para o 

tratamento adequado do lixo gerado, assim como, também não há nas cidades, e acabam descartando 

seus resíduos em áreas rurais. 

No campo, a solução dada, é enterrar, descartar em valeta a céu aberto ou queimar. Dados apontam 

que a alternativa de queimar o lixo em áreas rurais aumentou em dez pontos, em uma década, 

passando de 48,2% para 58,1%, no período de 2000 a 2010 em ambientes rurais (BARBOSA, 2011).  

Isso é preocupante, tendo em vista a contaminação dos solos, subsolos, água e ar e os incêndios que 

podem causar. 

Lopes, Borges e Lopes (2012 p.40), chamam a atenção para essa situação quando afirmam que “os 

impactos negativos ocasionados pela degradação dos recursos naturais, podem ser resultados da 

própria ação humana no ambiente[...]”, sem dúvida alguma é uma questão antrópica, todavia ele 

reforça dizendo que problemas de má gestão dos resíduos sólidos no meio rural se dá por falta de 

políticas públicas destinadas a esse público, bem como ações estruturantes que garantam a melhoria 

da qualidade de vida das populações rurais (LOPES; BORGES; LOPES, 2012). 

O saneamento básico rural seria uma possibilidade de melhoria dessa questão, não somente no 

descarte dos resíduos sólidos, mas também em relação a outras questões ligadas às necessidades do 

agricultor, como: o tratamento de efluentes domésticos; à captação de água para abastecimento 

humano e à drenagem pluvial. 

Contudo, Silva et al (2014 p.538) destacam que as dificuldades para a implantação de ações de 

saneamento ambiental em propriedades rurais e pequenos municípios, estão limitados aos “entraves 

tecnológicos políticos e gerenciais”, devido à falta de acesso a recursos, por não haver competência 

em captá-los. Os autores apontam que esses empecilhos devem ser superados para que seja possível 

promover a salubridade nesses espaços (SILVA et al, 2014). 

LOGÍSTICA REVERSA 

Tratando-se de geração de resíduos no campo, pode-se identificar como resíduos agrícolas, as 

embalagens de agrotóxicos e insumos, que uma vez utilizados, não podem mais ser reaproveitados 

pelo agricultor, devido aos riscos de contaminação, seja do próprio indivíduo, dos animais ou plantas. 

No entanto, normalmente essas embalagens são reutilizadas como reservatórios de água para 

abastecimento humano, dessedentação animal ou para irrigação. 
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No tocante a estas considerações, existe uma metodologia de devolução desses recipientes ao 

fabricante, para que este destine adequadamente esses resíduos. Essa prática orientada por 

profissionais de assistência técnica e vendedores dos produtos evita a contaminação dos recursos 

naturais por metais pesados. 

A logística reversa é um ato de devolução ao fabricante dos recipientes que não podem ser 

reaproveitados após o uso, de forma que com a restituição dessas embalagens, seja possível inseri-las 

novamente no ciclo de vida do produto, economizando recursos naturais, e consequentemente 

mitigando impactos ambientais. Conforme prevê na Política Nacional de Resíduos Sólidos através de 

lei federal nº 12.305/2010 no Art. 3º. : 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010 p.2) 

Então, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a organizar a cadeia 

produtiva para receberem de volta os resíduos sólidos que forem contemplados na logística reversa 

(PEREIRA NETO, 2011), fato que ainda não está totalmente consolidado, tendo em vista que, muitos 

produtores rurais não realizam a devolução das embalagens conforme orientação. 

ATERROS SANITÁRIOS 

Os aterros sanitários são espaço destinados à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos urbanos gerados. Essa alternativa de descarte é indicada na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, tendo em vista o menor impacto causado ao solo, subsolo, lençol freático e ar com os 

poluentes oriundos da decomposição desses. 

Segundo a NBR 8419/1992, a definição de aterros sanitários está condicionada na “técnica de 

disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais” [...] (ABNT, 1992, p.62). Esse procedimento visa técnicas de 

engenharia para comprimir o volume de resíduos descartados em uma área bem menor, diferente das 

disposições superficiais realizadas sem critérios de mitigação de impacto. No caso dos aterros, o 

resíduo descartado é coberto com material inerte, isto é, terra que é lançada sobre as camadas 

montadas sempre que alcança o limite pré-determinado de acordo com o manejo. 

Portella (2014, p.121) afirma que “aterro sanitário é um tratamento baseado em técnicas de 

impermeabilização do solo, compactação e cobertura diária das células de lixo, coleta e tratamento 
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de gases, bem como, tratamento do chorume” [...]. Com essa afirmação, entende-se que de fato, é 

uma técnica mais segura de disposição de resíduos, onde há a proteção do solo, evitando sua 

contaminação e também a proteção da atmosfera com o tratamento adequado dos gases liberados, 

dentre estes, o gás metano, principal gás oriundo da decomposição. 

No entanto, dados publicados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2019), 

revela que no ano de 2018, foram declarados pelos municípios participantes que existia apenas 607 

unidades de aterros sanitários em todo o Brasil. Esse quantitativo foi compilado a partir da coleta de 

informações declaratórias fornecidas pelos governos municipais no questionário do SNIS. 

É preocupante o número irrelevante de aterros ativos no país, levando em consideração que a maior 

parte dessas unidades estão localizadas na região sudeste. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo foi o Assentamento Terra Vista, localizado no município de Arataca, Território Litoral 

Sul da Bahia, uma área de reforma agrária com 55 (cinquenta e cinco) residências, 02 (duas) escolas, 

sendo uma de nível fundamental I e II, mantida pelo município de Arataca, e outra de nível técnico 

integrado ao ensino médio, mantida pela Secretaria Estadual de Educação, que dispõe também de 

cursos técnicos na modalidade para jovens e adultos e em regime de alternância. 

Nesse contexto, já existiam agricultores residentes formados em nível superior que tiveram acesso à 

graduação, através de programas específicos de formação vinculados à Universidades Públicas do 

Estado. No Assentamento, já possuía: uma turma formada de Agronomia e uma turma de 

Especialização em Agroecologia. Havia também no assentamento 01 (uma) Unidade de Saúde. 

Toda a pesquisa foi realizada a partir de ações de diagnóstico aplicadas à comunidade do 

Assentamento Terra Vista, de natureza descritiva, apoiada em técnica padronizada de coleta de dados 

primários e secundários, tendo como objeto principal a descrição das características dos resíduos 

sólidos gerados por esta população em questão, a partir da observação direta e aplicação de 

formulário estruturado, o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2002). 

Nesse caso, foi aplicado formulário dirigido aos agricultores assentados, com perguntas objetivas, a 

fim de identificar o nível de conhecimento dos moradores sobre o tema e detectar possíveis problemas 

gerados em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos no assentamento rural. 
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A pesquisa foi dividida em três etapas e constou de um Estudo de Caso, descrevendo a situação do 

contexto, a partir da investigação realizada no local (GIL, 2002). 

A primeira etapa, foi iniciada com o levantamento dos locais de disposição temporária dos resíduos 

gerados. Esse levantamento foi realizado com registros fotográficos, utilizando câmera digital do 

celular. Com auxílio de 10 (dez) estudantes estagiários do Curso Técnico em Meio Ambiente, essa 

etapa constitui-se do diagnóstico da realidade local. 

Na segunda etapa, realizou-se a visitação às residências dos agricultores familiares. O número de 

residências do Assentamento Terra Vista totalizou cinquenta e cinco (55) unidades, que foram 

utilizadas como instrumento para a realização do estudo de caso. Porém, só foi possível aplicar 

formulário em quarenta e três (43) domicílios, por conta dos outros doze (12) funcionarem como 

alojamentos dos estudantes dos cursos em regime de alternância, não havendo moradores no período 

da aplicação do formulário. O formulário foi composto de vinte e cinco (25) questões objetivas, 

considerando os seguintes pontos: a) Dados socioeconômicos dos entrevistados; b) Informações sobre 

a geração e os tipos de resíduos sólidos produzidos; c) Nível de conhecimento dos assentados sobre o 

gerenciamento e descarte final dos resíduos. 

Nestas residências, foram ainda identificados pontos de disposição temporária dos resíduos sólidos 

nos quintais e foram visitadas as unidades de saúde e as unidades escolares envolvidas no projeto. 

Nesse mesmo período, foram confeccionadas latas de coleta seletiva através da reutilização de 

materiais, dentre eles, galões de água mineral e pneus inservíveis. 

Na terceira etapa, foram coletadas informações secundárias referentes à geração de resíduos sólidos 

na região, através de pesquisa bibliográfica. Os dados da pesquisa foram comparados com os dados 

primários coletados, com intenção de garantir as condições necessárias para a caracterização 

socioeconômica e ambiental dos moradores, bem como, considerou-se o volume de resíduos gerado 

per capta, sua classificação, de acordo com a NBR 10.004/2004 e composição através de amostragem 

feita pelo método de quarteamento. (ABNT, 2004b). 

Conforme NBR 10.007/2004 o método de quarteamento é definido como: 

Processo de divisão em quatro partes iguais de uma amostra pré- 
homogeneizada, sendo tomadas duas partes opostas entre si para constituir 
uma nova amostra e descartadas as partes restantes. As partes não descartadas 
são misturadas totalmente e o processo de quarteamento é repetido até que 
se obtenha o volume desejado (ABNT, 2004b p.5). 
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Para garantir exatidão na caracterização dos resíduos gerados, a amostra precisou ser homogênea. 

Como os resíduos se encontravam no estado sólido, foi possível aplicar a técnica do quarteamento, 

obtendo resultado a partir do produto da melhor mistura possível, levando em consideração 

características semelhantes em todos os pontos da amostra. 

Em suma, o quarteamento funciona coletando um volume específico de resíduos sólidos misturados, 

dividido em quatro partes iguais. Separa-se um quarto da mistura e despreza as outras três partes. 

Dessa parte separada, divide-se novamente em quatro partes e separa de igual modo, uma parte e 

desprezando as outras três pela segunda vez, conforme ilustração representada na Figura 1. Essa 

última parte fragmentada é considerada a mistura homogênea. 

Figura 1: Esquema do Processo de Quarteamento para obtenção de mistura homogênea 

 

Fonte: Adaptado NBR 10.007/2004 

Todos os dados coletados, primários e secundários, foram organizados em quadros, tabelas e gráficos 

para melhor sistematização e análise. Teve abordagem quantitativa e qualitativa, pois refere-se a um 

conjunto de metodologias envolvendo diversas referências epistemológicas (SEVERINO, 2007). 

Para que fosse possível mensurar as quantidades de resíduos gerados no Assentamento, foi necessário 

armazenar os resíduos durante uma semana no espaço destinado à disposição temporária. Todo o 

material reciclável era misturado, exceto os rejeitos que foram dispostos em outros recipientes. Foi 

utilizado uma bombona de plástico com capacidade volumétrica de 200 l (duzentos litros) para 

armazenamento da amostra, garantindo assim a homogeneização da mesma. Em seguida foi dividido 

em 04 (quatro) partes iguais, segundo o método do quarteamento já descrito nesse tópico. Não 
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havendo uma balança de precisão para calcular o peso da mistura, considerou-se apenas a capacidade 

volumétrica. 

Após fazer a triagem dos materiais existentes, foi possível comparar o volume de cada pilha em 

recipientes com capacidade de 50 l (cinquenta litros) e obter um resultado final acerca da composição 

dos resíduos gerados no assentamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CARACTERIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

O Assentamento Terra Vista é uma área rural caracterizada como uma zona de reforma agrária, onde 

todos os moradores são oriundos do Movimento Sem Terra, movimento social de luta pela terra com 

sua concepção de vida agrícola no cultivo de produtos orgânicos, isto é, sem a presença de insumos 

sintéticos. 

Juntos, eles constituem uma economia efetivamente agrícola, segundo os dados coletados, alcançam 

cerca de 95% das famílias assentadas, havendo apenas 5% do total que declararam não depender das 

atividades agrícolas, como aquisição de renda principal para a família, por serem beneficiários da 

previdência social. No tocante a isso, conforme mostra em detalhe a Figura2 . 

Figura 2: Renda Familiar dos agricultores do Assentamento Terra Vista 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Esse contexto é reforçado por Ziger (2013) que afirma que as atividades agrícolas fortalecem a 

economia, principalmente se estivem em conjunto com políticas públicas voltadas para o setor. Este 

era o cenário encontrado no Assentamento Terra Vista. 
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A agricultura familiar é um setor estratégico para o País e um dos pilares do 
projeto nacional de desenvolvimento, observando sua presença ativa na 
economia local dos municípios brasileiros, principalmente aqueles com menos 
de 50 mil habitantes (ZIGER, 2013 p.5). 

A relevância das atividades agrícolas entre as famílias dos assentados existe, principalmente, porque 

estão em área de Reforma Agrária, em que a prática da agricultura familiar se mostra como agente 

modificador do local com grande potencial para contribuir para o desenvolvimento regional, no 

processo de tomada de decisões mesmo diante dos obstáculos. 

A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ASSENTAMENTO TERRA VISTA E SUA COMPOSIÇÃO 

Foi possível detectar que o volume gerado de resíduos sólidos no campo é irrelevante, pois não há 

necessidade de descarte de embalagens de adubos, defensivos agrícolas e outros tipos de produtos 

industrializados, devido à ausência dos mesmos. Porém, nas casas dos agricultores, a quantidade de 

resíduos que foram gerados foi bem expressiva, por conta do uso de produtos industrializados ou 

embalados, gerando uma quantidade razoável de sacolas plásticas, papéis, garrafas pet, latas, entre 

outros oriundos de embalagens descartáveis. 

Para sustentar essa informação dados oriundos da entrevista aos assentados mostraram que oitenta 

por cento (80%) dos agricultores entrevistados afirmaram que consomem algum tipo alimento 

enlatado e/ou processado, conforme Figura 3, dentre outros produtos que geram resíduos. 

Figura 3: Levantamento da quantidade de pessoas no assentamento que consomem produtos 

enlatados e/ou processados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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A Alimentação processada ou enlatada normalmente consumida por brasileiros alcança índices muito 

altos, como se observa também na comunidade do assentamento devido à facilidade no manuseio, e 

à facilidade de adquiri-lo no supermercado. Segundo Moreira e Bringel (2010), o poder aquisitivo das 

pessoas nem sempre garantem a escolhas de alimentos saudáveis, pois os doces, os enlatados, e os 

embutidos, são os alimentos frequentes no consumo alimentar, independente do poder aquisitivo. 

Essa escolha deliberada por enlatados, além de causar problemas na saúde do indivíduo, ainda causa 

o acúmulo de resíduos sólidos no meio ambiente, comprometendo a qualidade da vida humana. 

Foi constatado, em alguns lugares do assentamento, resíduos sólidos não acondicionado 

corretamente, próximo à residência de um dos moradores, onde as embalagens, garrafas pets e outros 

materiais estavam jogados, totalmente em contato com o solo. 

A caracterização do resíduo dessa residência foi toda de material que poderia ter passado por um 

processo de separação para ser reciclado. Existem garrafas pets; alguns sacos de palha, jogados, que 

inclusive poderia acondicionar o resíduo; pneus e restos de comida. Existiam graves problemas, 

quanto à disposição dos resíduos no Assentamento, este fato não foi observado nas outras residências 

visitadas, que dispunham o seu lixo em sacolas plásticas ou baldes de lixo, durante um período, até 

que fossem levados para o ponto de disposição dos resíduos coletivos. 

As escolas presentes no Assentamento também contribuíam para o volume de lixo gerado, pois todos 

os materiais produzidos dentro dos estabelecimentos acabavam descartados no mesmo local, em que 

são lançados os resíduos das residências, ou seja, disposto ao ar livre e no solo, até que fosse coletado 

pelo serviço de coleta pública. 

Havia um espaço escolhido por uma das unidades escolares, presentes no Assentamento, para fazer a 

disposição temporária dos resíduos, posteriormente, coletados por um funcionário e transportado em 

carrinho de mão até o local de disposição coletiva. O material descartado nessa escola eram papeis 

oriundos da secretaria, alguns móveis quebrados e inservíveis, embalagens de alimentos na cantina 

da escola, caixas de papelão, material não reciclável, garrafas pet’s, material de expediente utilizados 

na secretaria e lixo misturado produzido pelos estudantes, professores, secretários, direção e o 

pessoal do apoio. 

Somente o lixo orgânico não era descartado na escola, assim como em todo o Assentamento, por já 

tinha uma destinação. Este era levado para as composteiras, alimentadas periodicamente com esses 

resíduos e outros materiais para produzir o composto orgânico. 
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Sobre a composição dos resíduos sólidos gerados no Assentamento Terra Vista (Tabela 1), foi aplicado 

o método amostral do quarteamento. Após uma semana do acúmulo de todo os resíduos gerados na 

comunidade, correspondente a uma bombona com capacidade volumétrica para 200 l (duzentos 

litros), com somente de materiais recicláveis, sendo possível comparar com dados relacionados à 

geração e caracterização dos resíduos em nível nacional. 

Tabela 1 – Composição Gravimétrica dos Resíduos gerados no Assentamento, comparados com índices 

nacionais 

 

Fonte: MONTEIRO et al (2001) adaptado com dados da coleta, 2018. 

A NBR 10.004/2004 cita as seguintes variáveis necessárias para caracterizar a composição dos resíduos 

gerados, que são: geração per capta, composição gravimétrica, peso específico aparente, teor de 

umidade e compressividade. 

Foram considerados no experimento apenas as variáveis sobre a geração per capta e a composição 

gravimétrica, sendo substituídos por falta de instrumentos apropriados, o peso específico e o teor de 

umidade, pelo volume de cada composição com um recipiente com volume de 200 (duzentos) litros, 

utilizando como método de amostragem, o quarteamento do composto de resíduos sólidos. 

FREQUÊNCIA E TIPOS DE RESÍDUO GERADO NO ASSENTAMENTO TERRA VISTA 

O resíduo sólido era gerado todos os dias nas residências dos agricultores. Parte destes, eram restos 

de alimentos, cascas de verduras e frutas, aproveitada nas composteiras para produção de adubo 

orgânico, que era utilizado para manutenção de hortas dentro das propriedades. A outra parte dos 

resíduos gerados era descartada sem ser aproveitado em nenhum aspecto, contaminando o meio 

ambiente de forma geral. 
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Embora todos os moradores do assentamento fossem agricultores queproduzem alimentos orgânicos 

e consomem esses produtos, 80% da população disseram que utilizam alimentos comprados no 

mercado como enlatados e outros alimentos processados (Dados da Pesquisa, 2018), contribuindo 

com a geração de resíduos do tipo não reciclável, além dos outros tipos de alimentos como os grãos e 

cereais, açúcar, café, farinha e todos geravam resíduos do tipo embalagens e sacolas plásticas que não 

apresentava destinação correta quanto ao descarte final. 

CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO ASSENTAMENTO 

Baseado em pesquisa feita, através de aplicação de formulário, foi possível identificar os resíduos de 

acordo com a Classificação adotado pela NBR nº 10.004/2004 em diferentes fontes de geração, como: 

das residências dos agricultores, das unidades escolares, do auditório e da unidade básica de saúde 

localizada no assentamento. Somente não foi possível coletar informações dos alojamentos dos 

estudantes, pois esses não estavam presentes na época que a pesquisa foi realizada. 

Tabela 2 – Locais de geração dos Resíduos no assentamento. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

A Tabela 2 apresenta os tipos de resíduos encontrados nos estabelecimentos dentro do Assentamento 

Terra Vista, seja, as residências, as escolas ou o posto de saúde. Por isso foi classificado com base na 
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NBR 10.004/2004 para melhor identificação de cada um. O lixo gerado na comunidade em estudo foi 

de origem hospitalar, agrícola, doméstico e de escritório. 

Segundo a NBR 10.004/2004 os resíduos de origem hospitalar são classificados como resíduos 

perigosos e a norma aponta que os perfurocortantes, os biológicos e químicos estão enquadrados 

nessa categoria. 

Também pode ser enquadrado como resíduos perigosos o material não reciclável, que na maior parte 

são restos de papel e material de higiene pessoal, e esses têm a capacidade de transmitir patologia 

para quem for exposto por algum contato, direto ou indireto, não havendo proteção adequada no 

manuseio. Os outros resíduos gerados estão na Classe II, que são os não-perigosos, e estão 

subdivididos entre os não inertes (IIA) e os inertes (IIB). 

Para a primeira classificação dos resíduos não-perigosos estão os orgânicos, o isopor e o papel, pois 

ambos têm a capacidade de dissolver, solubilizar e/ ou degradar-se facilmente. E para a segunda 

classificação dos não perigosos, estão o vidro, plástico e o metal. 

É importante ressaltar que o resíduo orgânico foi encontrado em todas as fontes de geração, e que a 

unidade básica de saúde foi o único estabelecimento que gerava esse tipo de resíduo perigoso, 

classificado pela Resolução CONAMA nº 358 em grupos, a saber os resíduos presentes na unidade 

classificados em: Grupo A5 e Grupo E: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos, que 

por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Dos 

que foram encontrados na Unidade, se enquadram neste grupo, os materiais perfurocortantes ou 

escarificantes além de todos os utensílios de vidro quebrado na Unidade de Saúde; e Grupo D: 

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente a 

saber, resíduos provenientes das áreas administrativas, varrição, restos de alimentos do refeitório e 

resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde; esses resíduos são diferenciados desde a 

geração, disposição e descarte final. 

Não eram descartados junto com o lixo comum, mas sim por uma empresa específica de coleta de 

resíduos dos serviços de saúde. A sua disposição era feita em recipiente apropriado fornecido pela 

secretaria de saúde do município que segundo informações prestadas pela enfermeira, toda semana 

fazia a coleta para envio ao descarte adequado, ficando disposto em caixa de papelão sinalizado, 

porém no chão da unidade de saúde. 
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A Lei federal nº 12.305/2010 prevê que a disposição dos resíduos sólidos deve respeitar normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando 

os impactos adversos (BRASIL, 2010). Dessa forma, entende-se que deve haver um método correto 

tanto de disposição do resíduo, quanto de descarte deste. 

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREA DO CAMPO 

Os resíduos gerados nas residências foram na sua maioria de origem orgânica, ou seja, restos de 

alimentos, hortaliças e cascas de frutas e verduras, e eram destinados para leiras de compostagem 

feitas nos quintais dos agricultores, leiras de compostagem coletivas feitas em área comuns de 

atividades ou feitas pelos estudantes do curso técnico em meio ambiente do CEEPC Milton Santos. O 

composto produzido a partir dos resíduos orgânicos era utilizado como insumo para as hortas que 

existem nas propriedades de cada produtor e que compreende também suporte para a principal 

atividade econômica de todos, que é a agricultura familiar. 

A prática de fazer adubo ou composto orgânico a partir do lixo é uma atividade antiga que, atualmente, 

está ressurgindo em face do aumento dos resíduos orgânicos gerados pelo homem das modernas 

sociedades industrializadas (PEDROSO, 2010). Conforme a NBR 13.591/1995, o composto é o produto 

final da compostagem. 

Termo genérico usado para designação do produto maturado, proveniente da biodigestão da fração 

orgânica biodegradável. 

A outra parte do resíduo gerado era de material reciclável, também conhecido como resíduo seco e 

que tem grande potencial para sustentar um programa de coleta seletiva. Embora fosse uma 

quantidade razoável de lixo seco, ainda assim, tornou-se mais difícil a implantação de um programa 

de coleta seletiva inicialmente, haja vista a pequena quantidade lixo que era segregado pelos 

assentados; seria necessário um tempo maior para acumular material, para assim vender a uma 

empresa de reciclagem. 

DISPOSIÇÃO DO LIXO GERADO NO ASSENTAMENTO 

Para identificar problemas relacionados à disposição inadequada dos resíduos sólidos no 

assentamento foi feito um diagnóstico de área com entrevista à comunidade e visita até o ponto de 

coleta de resíduos da propriedade, para verificar o grau de precariedade. Baseado na entrevista feita 

no assentamento, das quarenta e três residências visitadas, apenas cinco disseram que não acham 
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ruim a forma de disposição do lixo na propriedade, ou seja, 11,6% da população entrevistada e 88,5% 

Não estão satisfeitos com a disposição dos resíduos no Assentamento. 

O que quer dizer que a maior parte das pessoas tem percebido o problema da má disposição do lixo e 

querem mudança, porém não sabem como fazer. Sobre o lixo disposto no local, o que deu para 

perceber é que o material descartado oriundo das residências e das duas escolas presentes no 

assentamento eram jogados em pontos próximos da estrada que dá acesso às unidades escolares, 

causando um impacto visual negativo, além de ser um agente proliferador de vetores de doenças, 

como insetos e ratos. 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos é algo comum em vários lugares, causa impactos 

significativos ao meio ambiente e Mattos (2011) afirma que causa sérios riscos à saúde pública e ao 

meio ambiente, comprometendo a qualidade de vida das populações. Esses problemas podem ser 

causados devido a presença de vetores como insetos, ratos, animais ou componentes químicos que 

possam estar diluídos no chorume oriundo da degradação dos resíduos sólidos. 

POSSÍVEIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA ADEQUAÇÃO 

O caminhão da coleta urbana municipal recolhia o material uma vez na semana na comunidade e 

transportava-o para um espaço a céu aberto localizado em área rural, que inclusive é uma área 

desapropriada do próprio assentamento, onde a prefeitura utiliza para disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos do município, sendo descartado sem nenhum tratamento ou processo de reciclagem, 

ocasionando a contaminação do solo e dos mananciais. Segundo Mattos (2011), espaços assim 

descritos, contaminados com descarga de lixo sem qualquer tratamento são denominados de lixões. 

A realidade do Assentamento é genérica em quase todos as áreas rurais do Brasil quando se refere a 

coleta e descarte de resíduos sólidos. Fato esse, que causa ainda mais problemas de contaminação do 

meio, seja pela disposição inadequada, quanto pelo descarte, ocasionando poluição de mananciais, 

solos e ar, além de ser um refúgio em potencial para transmissores de diversas doenças 

infectocontagiosas. 

O fato da disposição temporária de resíduos na comunidade ser inapropriada no momento do 

diagnóstico, possivelmente se deva à falta de conhecimento da logística, pois cerca de 74,41% da 

comunidade entrevistada, afirmaram que não saber o horário em que o carro da coleta pública 

passava no assentamento, apenas 18,6% afirmaram que saberem do horário da coleta e 6,96% nem 

sabiam que existia coleta no Assentamento. Outra dificuldade foi devida aos moradores depositarem 
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os resíduos no local de disposição, ficando exposto durante todo o dia, até o caminhão da coleta 

aparecer. Existiam ainda aqueles que lançam seus resíduos antes do dia da coleta, ocasionando uma 

situação ainda pior. 

A motivação coletiva dos moradores do assentamento ficava comprometida quando eles percebiam 

que os resíduos seriam lançados em um lixão, não havendo assim o resultado esperado. Observou-se 

que 53% da população entrevistada não possui o ensino fundamental completo e 40% dos que 

responderam o formulário estão na faixa etária dos 36 aos 50 anos e acima dos 50 anos, era uma 

população iminentemente adulta e baixa formação educacional, em mais da metade dos 

entrevistados, necessitando nesse caso de um método mais específico para sensibilização dos 

mesmos. 

DESCARTE FINAL INADEQUADO 

A incapacidade do município de realizar um descarte adequado do lixo, repercute negativamente nos 

aspectos socioeconômico e ambiental. Segundo Nascimento, Guimarães e Chies (2014), um dos 

grandes problemas da destinação final de resíduos sólidos está na falta de conscientização da 

população a respeito de reciclagem e destinação. Esse problema vai além da vontade de não encontrar 

mais o lixo na sua porta, uma vez que este se torna um incômodo para quem gerou, caso fique muito 

tempo próximo sua residência. 

Baseado nisso é que grande parte do lixo gerado vai para lixões, como é o caso em questão do 

Assentamento Terra Vista, com parte do resíduo composto por material reciclado, descartado 

irregularmente, que é evado para o lixão da cidade, e misturado com outros materiais entrando em 

decomposição, contribuindo com a degradação do solo, água e ar. 

Uma realidade controversa para a atuação do assentamento, que cultiva produtos orgânicos, é ter que 

enfrentar o problema da disposição e descarte final de seus resíduos de forma inadequada, 

justamente porque não há no município de Arataca um programa de gerenciamento de resíduos 

adequado. 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos pode ocasionar a contaminação de solos, lençóis 

freáticos e mananciais superficiais com substâncias altamente tóxicas, como os metais pesados, 

agregados em uma solução chamado de chorume. Além disso, o descarte incorreto dos resíduos 

gerados em residências ocasiona riscos ambientais, relacionados à saúde dos indivíduos que direta ou 

indiretamente estão envolvidos com os lixões. A proliferação de vetores de doenças são comuns, assim 
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como o mal cheiro e a presença de aves de rapina que frequentam esses espaços à procura de 

alimentos. 

ATITUDES PARA RESOLVER O PROBLEMA DA DISPOSIÇÃO DE LIXO 

Para uma melhor disposição do resíduo gerado, é importante realizar a separação desse na fonte 

geradora, através de processo de separação de materiais, a coleta seletiva. Nesse contexto ocorre o 

aproveitamento de materiais que geram renda e aumenta o tempo de uso na cadeia produtiva. Mattos 

(2011) afirma que o aproveitamento do lixo em processos de reciclagem é apontado como estratégia 

para minimizar os impactos ambientais e sociais. É necessário haver uma mobilização da comunidade 

para atentar para o problema gerado. 

Era necessário iniciar um processo de conscientização ambiental através de práticas de Educação 

Ambiental nas escolas e nas residências dos agricultores, tendo em vista que cerca de 30% das pessoas 

das residências entrevistadas disseram que não saberem ou nunca ouviram falar sobre coleta seletiva, 

com 70% dos assentados que já viram falar sobre coleta seletiva. 

Nessa perspectiva, foi proposta a implantação da Coleta Seletiva na comunidade, realizada com apoio, 

dos estudantes do Curso Técnico em Meio ambiente, sensibilizando os agricultores através das 

atividades de Educação Ambiental. A partir das ações de sensibilização, os moradores construíram um 

espaço mais apropriado para a disposição temporária dos resíduos sólidos gerados na comunidade, a 

fim de que, começassem a realizar a coleta seletiva no Assentamento, com separação dos resíduos 

secos, dos úmidos, cumprindo assim um dos parâmetros da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

acerca da disposição e descarte final dos resíduos gerados. 

A comunidade se mobilizou e através de um mutirão começou a construir o local para disposição do 

material que seria separado, a partir da execução do projeto conforme, Figura 4 A e B. 
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Figura 4 A e B: Processo de construção, início (A) e finalização (B) de espaço para disposição temporária 

dos resíduos sólidos gerados no assentamento 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

Essa ação foi resultado das atividades de Educação Ambiental realizadas na comunidade que permitiu 

a sensibilização dos moradores do assentamento para o problema em questão, da má disposição dos 

resíduos sólidos dentro da propriedade. 

TRABALHO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE PARA SENSIBILIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Em parceria com o Curso Técnico em Meio Ambiente, ofertado pelo Centro Estadual de Educação 

Profissional, o CEEPC Milton Santos, iniciou-se uma atividade de Educação Ambiental na comunidade, 

através da promoção de palestras, realização de escutas com os assentados, desde a realização das 

entrevistas. Sob orientação, os estudantes estagiários do curso, começaram as ações de Educação 

Ambiental na propriedade, envolvendo outros estudantes que moram no Assentamento, como 

também os agricultores e a cooperativa que existe no local. 

Foram confeccionadas lixeiras recicláveis feitas com garrafões de água mineral pintadas nas cores da 

coleta seletiva, a partir da reutilização de material descartado, doados pela própria escola, por alguns 

moradores do assentamento e pelo comércio do município de Arataca. 

As ações de confecção e instalação de lixeiras, no ambiente do Assentamento pode influenciar os 

moradores a separarem os resíduos gerados nas suas residências. Segundo Pedroso (2010), a melhor 

forma de destinação dos resíduos sólidos em propriedades rurais, é através do recolhimento feito em 
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lixeiras colocadas dentro da propriedade, com boa visualização e fácil acesso, por isso foram instalados 

alguns kits de lixeiras coloridas com as cores da coleta seletiva em vários locais do assentamento. 

A coleta seletiva tem potencial de agregar valor ao resíduo, que através da reciclagem retorna para a 

cadeia produtiva. O que o projeto fez na comunidade do Assentamento Terra Vista foi uma 

sensibilização dos moradores sobre o potencial econômico que o resíduo pode ter e a diminuição do 

impacto ambiental causado no meio. Nesse sentido, Paschoalin et al (2014) aponta que a reciclagem 

traz benefícios econômicos, sobretudo vantagens ambientais como a preservação dos recursos 

naturais. 

É imprescindível a segregação de materiais, quando há intenção de realizar um programa de 

reciclagem em determinada comunidade, que deve ser precedida de ações de sensibilização pela 

Educação Ambiental, como ferramenta imprescindível na construção do projeto. 

CONCLUSÕES 

Através desta pesquisa foi possível detectar a deficiência no sistema de coleta de resíduos sólidos em 

uma propriedade rural, a saber o Assentamento Terra Vista. Observou-se ainda que além de não haver 

uma prática específica de tratamento dos resíduos sólidos gerados, esses são levados para serem 

descartados em um terreno a céu aberto denominado lixão junto com outros resíduos urbanos do 

município de Arataca. 

É importante ressaltar que apesar da problemática da disposição inadequada e do descarte do lixo, o 

Assentamento Terra Vista está avançando em um aspecto, pois todos os moradores utilizam os restos 

de alimentos e cascas de frutas e verduras para produzir adubo orgânico, fortalecendo a política do 

assentamento que sustenta as práticas da agroecologia agregada à produção orgânica. 

A existência de uma escola técnica na propriedade rural tornou possível conduzir esta pesquisa sobre 

a análise dos resíduos gerados, como também desenvolver um projeto de intervenção na comunidade, 

pois os estudantes do Curso Técnico em Meio Ambiente auxiliaram na coleta das informações, 

prestadas pelos agricultores. Foi salutar a participação desses estudantes, tendo em vista que a 

mobilização social aconteceu a partir de um projeto de implantação de coleta seletiva que os mesmos 

estão desenvolvendo na localidade. Por fim, diante do exposto na pesquisa, é realmente preocupante 

a realidade da disposição inadequada do lixo em propriedades rurais, contudo, no Assentamento Terra 

Vista tem-se desenvolvido projetos para reverter essa realidade. 
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A aplicação de políticas públicas voltadas para essa questão em especial no meio rural é muito 

importante e o tema deve ser tratado com urgência pelos governantes, tendo em vista que não se 

discute muito sobre o assunto, mesmo havendo lei federal que dispõe sobre a questão dos resíduos 

sólidos urbanos, fica escasso o debate quando se refere ao gerenciamento dos resíduos sólidos no 

meio rural, causando prejuízos ambientais e socioeconômicos devido a ausência de uma ação 

institucional definida. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições da literatura infantil para o ensino 

de Ciências em uma escola particular no município de Uruçuca-BA. A partir de uma abordagem 

qualitativa investigou-se o ensino em ciências por meio da literatura infantil nos anos iniciais, 

entendendo as mediações proporcionadas pelos livros literários como uma ferramenta didática. A 

investigação para a escrita deste trabalho permitiu verificar a partir das observações e análise de 

06(seis) livros literários, as interfaces entre o ensino de ciências e a literatura infantil, além de 

contribuições relevantes e práticas que respeitem e valorizem a formação cidadã das crianças 

envolvidas. A pesquisa apontou que só através do conhecimento, exercitando a capacidade de criar, 

ensinar e buscar práticas pedagógicas diferenciadas conseguiremos uma transformação na educação. 

Palavras Chaves: Educação. Científica. Literatura infantil. Práticas pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

A literatura tem um papel importante no desenvolvimento dos alunos no que diz respeito à construção 

do conhecimento. A compreensão sobre o ensino das Ciências na educação infantil e a relação entre 

literatura e ciências apresenta aspectos relevantes devido à necessidade, constatada em diversos 

estudos de repensar sobre a importância dessa fusão no processo educativo. 

O ensino de Ciência, assim como de outras disciplinas, necessita preocupar-se com a formação de 

cidadãos capazes de compreender suas realidades e refletir sobre elas e como integrantes da 

sociedade, percebem a necessidade da consciência sobre suas escolhas e as repercussões de tais 

posicionamentos. 

Neste contexto, existiam indícios de que a leitura na infância por ser uma importante ferramenta 

pedagógica, devido ao universo imaginativo que esta proporciona às crianças, permitiria vivências de 

diferentes momentos da história e a compreensão sobre o que veem e ouvem. 

O interesse por este estudo surgiu a partir de inquietações que apareceram durante o exercício 

profissional docente, numa escola particular, localizada no município de Uruçuca-BA, e ao longo dos 

estágios supervisionados no curso de Pedagogia. Durante essas experiências, foi possível perceber o 

quanto o ensino de Ciências ainda era abordado por intermédio de uma perspectiva de transmissão 

de conhecimentos. 

Diante disso, buscamos responder à seguinte questão de pesquisa: Como a literatura unificada ao 

ensino de Ciências na Educação Infantil contribuiria no processo de ensino e aprendizagem? 

A construção do saber de forma interdisciplinar envolve a contextualização deste conhecimento, 

evocando fatos da vida pessoal, social e cultural, principalmente o trabalho e a cidadania. 

Com esta proposta teve-se o intuito de ir além da simples justaposição de disciplinas, contando com a 

participação de educadores, que interagissem em busca de objetivos comuns para a melhoria da 

qualidade educacional. 

Também nesse sentido, que a pesquisa proporcionaria uma análise e um relato dessas discussões, 

com contribuições concebidas a partir da investigação,com viés na conscientização e formação crítica 

dos professores e professoras que buscam se aperfeiçoar sobre a forma de utilização dos métodos 

educacionais, numa verdadeira perspectiva de transformação e melhoria da práxis educativa. 
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Dessa forma, o trabalho possibilitaria uma descrição e avaliação do ensino em Ciências, por meio da 

Literatura Infantil de uma escola particular de Uruçuca- BA, buscando a compreensão das mediações 

proporcionadas pelos livros, como ferramenta didática para a componente curricular. 

Este trabalho apresentou como objetivo analisar as contribuições da literatura infantil para o ensino 

de Ciências nos anos iniciais em uma escola particular do município de Uruçuca, no estado da Bahia. 

Com esta finalidade analisou-se a inserção da literatura nas aulas de Ciências na Educação infantil; 

foram identificados os livros de Literatura Infantil, presentes na escola e com potencialidades para o 

ensino de Ciências e discutiu-se sobre a influência das propostas educativas interdisciplinares, que 

influenciam na aprendizagem dos alunos e das alunas. 

INFÂNCIA, LEITURA E ENSINO DE CIÊNCIAS: CONCEPÇOES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A concepção de infância modificou-se e evoluiu historicamente, devido às transformações 

socioculturais, evidenciando o papel da criança como sujeito de direitos. Nem sempre foi assim, da 

Pré-história até o século XVI, foram adultorizadas, escravizadas, abandonadas e desvalorizadas, 

refletindo a dor e anseios de uma fase da vida, onde não havia respeito, nem atenção, como afirma 

(ARIES, 1975, p. 39), “até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava 

representá-la”, e assim elas não tinham acesso à leitura, não tinham contato com livros. 

Hoje são reconhecidas como sujeitos de direitos, logo esta fase muito importante da vida, necessita 

de um olhar compreensivo nos espaços educativos e no direito ao acesso aos livros e à leitura. 

Considerando que o conhecimento deve ser adquirido de acordo com a idade, com materiais próprios 

para a criança, principalmente por meio da literatura infantil, se tem a possibilidade de trabalhar com 

um ótimo recurso de uma forma atrativa de construir e compartilhar o saber. 

As pesquisas com crianças pequenas convivendo em ambientes educativos coletivos, se iniciam na 

década de 1970 e mostram que as crianças são capazes de estabelecer múltiplas relações, são 

mensageiras de histórias e reprodutoras da cultura de sua época. 

“A leitura é um dos meios mais eficazes de desenvolvimento sistemático da linguagem e da 

personalidade”. (BAMBERGER, 2002, p.10). Na escola, a leitura deve estar presente em todo o 

momento, e é por meio dela que a aprendizagem se concretiza podendo transformar alunos em 

sujeitos leitores e, consequentemente, promover o seu desenvolvimento em várias áreas do 

conhecimento. 

214



 

 

As Interfaces Entre A Literatura Infantil E O Ensino De Ciências 

                                                                                                   4 

É preciso ler, desde o início da escolarização, quando a criança ainda não faz a leitura da escrita, mas 

tem a capacidade de ler as imagens, os espaços de convivência, por esse motivo deve ser incentivado 

sempre, pois faz parte do processo de entender e ler o mundo circundante em todo percurso escolar. 

“A leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando a formação integral do 

indivíduo” (MARTINS, 1988, p.25). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento orientador que define as aprendizagens 

imprescindíveis que os educandos precisam alcançar e que as escolas devem buscar como metas de 

aprendizagem. Nela se defende que a aprendizagem da leitura como possibilidade de ampliação de 

saberes e de protagonismo social. 

Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e 
surpreendente: amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos 
diferentes componentes, por sua inserção na cultura letrada, e de participar 
com maior autonomia e protagonismo na vida social. (BRASIL, 2017, p.61). 

No ambiente escolar, as histórias dos livros de literatura infantil estimulam nas crianças a sua vontade 

de ler, com mais facilidade, o que pode levá-las a ser um(a) leitor(a), para isso depende da intenção 

que a escola e os professores e professoras trabalham com a leitura, “daí a necessidade de uma visão 

mais coerente sobre o ato de ler por parte daqueles envolvidos com a educação do povo; daí a 

necessidade da formação de leitores que saibam trabalhar criticamente o material escrito”. (SILVA, 

1996, p.10). 

A leitura na escola deve ser pensada para que tenha sentido e dê resultados à aprendizagem, há 

professores que a utilizam apenas como passatempo, para saber se o aluno sabe ler, com fluência ou 

identifica palavras desconhecidas no texto e se o educador não é do componente curricular da Língua 

Portuguesa, aplica apenas, como leitura para deleite, sem nenhum envolvimento do mesmo. 

Lajolo e Zilberman (2007) corroboram para a associação entre literatura e a escola, pois a primeira 

trabalha em comunicação escrita, cuja compreensão é necessária uma alfabetização prévia. Coelho 

(1982) confirma que a dualidade de intenções presentes na literatura infantil ora artística, ora 

educativa, são indissociáveis desde sua origem. 

Refletindo e concordando com o pensamento de Emília Ferreiro (2001), a inteligência não começa 

nem pelo conhecimento do eu nem pelo conhecimento das coisas enquanto tais, a autora afirma que, 

a inteligência organiza o mundo, organiza-se a si mesma. 
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Este aspecto, aliado ao currículo do componente curricular de Ciências dispensa em certos casos, o 

método tradicionalista, contemplando o público infantil com novas formas de ver o mundo e 

estratégias de ensino construtivistas que de fato são libertadoras. 

Também consideramos que a proposta de introduzir a literatura no ensino de Ciências está 

relacionada com a importância de aproximar o lúdico da vida escolar, pois, de acordo com Neves 

(2013, p. 17), a ludicidade “facilita a aprendizagem, o desenvolvimento social, pessoal e cultural e 

colabora com a boa saúde mental e física do indivíduo para vida toda” e se relaciona com o processo 

de formação, nos aspectos como: a criação, a imaginação e a produção. 

Assim, é notório que o estímulo para a leitura da literatura na educação infantil pode ser uma forma 

de contribuição da prática social que estimule a reflexão e também a aprendizagem dos conteúdos 

científicos. 

AS CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA INFANTIL PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

As pesquisas apontam uma mudança de perspectiva no Ensino das Ciências e a de não mais promover 

diretamente uma ‘mudança conceitual fria’ (PINTRICH ET AL.,1993), mas sim, a de facilitar o contato 

efetivo dos alunos com os valores, concepções e fatos científicos (WOOD ET AL., 1991; PACCA, VILLANI, 

2000), promovendo as negociações possíveis entre as culturas originárias e a cultura científica. 

Coelho (1982) identifica a literatura infantil enquanto arte, porque ela dá às crianças, “seres em 

formação” uma percepção cultural que demonstra o dinamismo da sociedade cumprindo com seu 

papel de entreter, alegrar e informar de maneira lúdica. 

As práticas pedagógicas voltadas para a inserção no mundo letrado nas aulas de Ciências dá sentido a 

uma aprendizagem expressiva, a criança aprende com muita facilidade, tem a curiosidade e questiona 

sempre, então construir, já nos primeiros anos, um saber que dê sentido a sua formação social e 

intelectual faz toda diferença, e a leitura promove essa inclusão. Dessa forma Fhiladelfio (2003, p. 8) 

ressalta: 

(...) a importância e a urgência do desenvolvimento de propostas de 
escolarização da literatura mais adequadas do que as que, de maneira geral, 
vigoram atualmente. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), encontra-se que as aulas de ciências devem promover: 
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A observação, a experimentação, a comparação, o estabelecimento de relações 
entre fatos ou fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos informativos, 
a organização de informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, 
esquemas e textos, a proposição de suposições, o confronto entre suposições 
e entre elas e os dados obtidos por investigação, a proposição e a solução de 
problemas, são diferentes procedimentos que possibilitam a aprendizagem 
(BRASIL, 1997 – grifo das autoras, p. 29) 

Martins (2009), afirma que a escola tem importância na formação da consciência crítica do indivíduo 

e que, para esse aprendizado, deve-se trabalhar o cognitivo e o afetivo juntos, possibilitando à criança 

sentir-se como parte do meio em que vive. 

Assim, a literatura articulada ao ensino de Ciências na Educação Infantil proporciona aprendizagem 

significativa e integra os alunos socialmente, introduzindo a criança em um universo de descobertas, 

valorizando a fantasia e o imaginário destas, o que possibilita aprender brincando, com o 

envolvimento atitudes críticas diante da vida. 

METODOLOGIA 

A metodologia desenvolvida neste trabalho foi centrada na pesquisa bibliográfica e, consistiu na 

leitura, análise e interpretação de artigos referentes aos temas discutidos. Bogdan e Biklen (1994, p. 

50) destacam que a investigação qualitativa “considera o ambiente natural como fonte direta de 

dados”, isto é, acreditam que os fenômenos podem ser melhor observados e compreendidos pelo 

contato direto no contexto natural da investigação. 

A escolha pela pesquisa bibliográfica consistiu na possibilidade de uma análise crítica, cautelosa e 

ampla de trabalhos publicados em uma determinada área do conhecimento. Para Gil (2002, p. 61), as 

fontes bibliográficas compreendem livros de leitura corrente, “obras de referência, teses e 

dissertações, periódicos científicos, anais de encontros científicos e periódicos de indexação e 

resumo” 

Para coleta de dados foi utilizado a análise de livros de Literatura Infantil que apresentaram relação 

com o ensino de Ciências e também foi realizado um estudo de caso. O estudo de caso é um método 

de pesquisa que utiliza, geralmente, dados qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o 

objetivo de explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. 

Caracteriza-se por ser um estudo detalhado e exaustivo de poucos, ou mesmo de um único objeto, 

fornecendo conhecimentos profundos (EISENHARDT, 1989; YIN, 2009). 
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A observação direta foi realizada em uma escola particular, localizada no município  de  Uruçuca/BA.  

Segundo  Lakatos  e  Marconi  (1992,  p.107),  a observação direta intensiva é um tipo de atividade que 

“utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver 

e ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. A escolha deste nível de 

ensino foi realizada por ser o início da alfabetização e o primeiro contato da criança com o ensino 

formal de Ciências. 

Procurou-se, também, conhecer a sala de leitura para estar ciente do acervo de Literatura Infantil 

disponível, observando: a variedade de gêneros; se eram suficientes para a demanda estudantil; a sua 

relação com os alunos; a sua contribuição no processo de aprendizagem e se o trabalho realizado pelos 

educadores, tinha por objetivo a formação de leitores e leitoras. Realizou-se ainda a descrição do 

espaço físico de leitura e a identificação e seleção dos livros para a análise. 

A análise dos livros passou por três etapas: primeira, o reconhecimento do material; segunda, a busca 

da relação entre ensino de Ciências e a Literatura, numa perspectiva em que contemplasse a educação 

infantil, e a terceira, a verificação de como estavam sendo utilizados na escola. 

Após a análise categorizou-se os livros em três categorias: Categoria 1. A presença de animais e a 

relação com a literatura; Categoria 2. Meio ambiente: Conscientização e sustentabilidade e a Categoria 

3. Alfabetização científica e atividades investigativas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Evidenciou-se que as práticas educativas ainda insistem no ensino tradicional. Na presente proposta, 

entendia-se, que só através do conhecimento, exercitando a capacidade de criar, ensinar e buscar 

práticas pedagógicas diferenciadas, conseguir-se-ia uma transformação na educação. 

O espaço da leitura na escola foi restrito, as salas possuem um cantinho de leitura, não muito bem 

planejado e pouco utilizado e não há uma sala específica para a prática de leitura. Os livros ficavam 

expostos na própria sala de aula e outros na secretaria. 

Os 6(seis) livros selecionados e analisados apresentaram aspectos relevantes e características que 

contemplam a discussão deste artigo. Foram eles: A árvore generosa (Maria Jesus Souza), O menino 

do dedo verde, (Maurice Druon), O pássaro sem cor (Luís Norberto Pascoal), O Camelo, o burro e a 

água (Sérgio Merli), O homem que espalhou deserto (Ignácio de Loyola) e Alvinho Cata Lixo (Rute 

Rocha). 
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A partir das observações realizadas, foi possível constatar que foram utilizados pelas professoras de 

Ciências, raras vezes, em que a pesquisadora este presente, e que não foi presenciado uma 

preocupação com o planejamento de forma interdisciplinar e intencional. Os livros eram escolhidos 

aleatoriamente, apenas nas aulas de Ciências, alguns destes eram trabalhados, mas não da maneira 

em que as diretrizes e PCN evidenciam. 

Mesmo diante das barreiras encontradas, é válido ressaltar que as 03(três) professoras observadas, 

são extremamente sensíveis e amorosas com os estudantes e demonstravam enorme satisfação nas 

aulas de Ciências. A formação acadêmica das mesmas é licenciatura em pedagogia. Moacir Gadotti 

(2003, p.19) destaca que a Pedagogia e o pedagogo (a) parecem estar surgindo como “a luz no fim do 

túnel”, pois tratam e estudam o ser humano em seu todo, realizando o imbricamento entre o ser 

humano, suas relações, seu meio e sua condição sócio-política. 

Este estudo trouxe reflexões acerca da relevância de práticas pedagógicas, articulando literatura e 

ensino de Ciências na Educação Infantil, tendo a escola como espaço de conhecimento e libertação, 

capacitando a criança para reconhecer e valorizar sua cultura. Assim, cabe a escola assumir um lugar 

onde a criança se desenvolva, proporcionando apoio e estímulos indispensáveis a cada fase da vida. 

Foram apresentadas as três categorias resultante da análise dos livros de leitura infantil da Escola 

particular do município de Uruçuca-Ba, como relacionadas a seguir: 

CATEGORIA 1. A PRESENÇA DE ANIMAIS E A RELAÇÃO COM A LITERATURA 

Nesta categoria, foi possível perceber que os 06(seis) livros analisados evidenciam a existência de 

personagens que tornam as histórias mais agradáveis e significativas para as crianças da escola, tendo 

em vista a animação que demonstravam quando as professoras iniciavam as leituras, imitando os 

animais e estimulando a fantasia das mesmas. Todos os livros apresentaram esta categoria. 

Os animais apresentam possibilidades interessantes para o texto literário, principalmente no que se 

refere à representação, considerando que enfatizam ações humanas, chamando mais atenção para os 

problemas cotidianos que envolvem as Ciências Naturais e até mesmo, a relevância dos recursos que 

necessitamos para a nossa sobrevivência e que por muitas vezes passam despercebidos pelas crianças. 

De acordo com Agamben (2002), o que distingue o homem do animal é a linguagem, mas isso não é 

um dado natural inerente à estrutura psicofísica do homem; ela é, ao invés disso, uma produção 
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histórica que, como tal, não pode ser propriamente atribuída nem ao homem, nem ao animal. Se esse 

elemento é excluído, a diferença desaparece. 

O convívio das crianças com os animais, desde cedo, pode fornecer uma percepção do mundo 

embasada em valores verdadeiramente humanistas, não se restringindo o cultivo dessa percepção 

apenas a elas, e sim atingindo as outras pessoas que lhe estão próximas e que participam de sua 

formação leitora, de maneira que mais e mais a Literatura proporcione uma educação da sensibilidade, 

que proclame uma comunhão entre homens e bichos. 

Tendo refletido sobre a cultura como forma de conhecimento, sua história e significados, faz-se 

necessário possibilitar vivências com diferentes materiais e técnicas de criação dentro da experiência 

estética, a partir de novas estratégias de ensino que vem sendo reconstruídas a partir do uso do lúdico, 

entre outros na escola. 

Nesta visão, podemos analisar a necessidade de conduzir as crianças para uma formação adequada no 

percorrer de sua vida, desenvolvendo características que respeitem a infância e que as motivem a 

vivenciá-la da melhor maneira possível, pois de acordo com Larrosa (2006, p.16), cabe pensar “a 

infância não como aquilo que olhamos, senão como aquilo que nos olha e nos interpela” 

CATEGORIA 2. MEIO AMBIENTE: CONSCIENTIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

As ações educativas têm a finalidade de estimular a criança ao seu autoconhecimento, partindo dos 

pressupostos de que ela é um ser social e o objeto principal para construir um novo perfil de sociedade 

informada de toda sua essência, modificando assim uma visão turva sobre o meio ambiente e 

sustentabilidade. Os livros que apresentaram esta categoria foram: A árvore generosa (Maria Jesus 

Souza); O menino do dedo verde, (Maurice Druon); O homem que espalhou deserto (Ignácio de Loyola) 

e Alvinho Cata Lixo (Rute Rocha). 

É de extrema importância o ensino da Educação Ambiental na infância, e de acordo com o estudo aqui 

apresentado, Moreira (2010) defende que o papel da escola é fundamental, pois deve levar seus 

alunos a refletir sobre suas ações no contexto de meio ambiente, bem como, à realização de um 

trabalho preventivo, orientando a criança a se tornar um adulto diferente dos que vemos hoje, ou 

seja, cidadãos mais conscientes. 

Com isso, essas propostas de valorização e reconhecimento devem ser trabalhadas ainda muito cedo, 

nos anos iniciais, e, para que isso aconteça, é preciso ter uma prática pedagógica comprometida. 
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Assim, como exercício permanente, o docente deve refletir sobre si mesmo e sobre suas ações 

educativas, já que o conhecimento é construído todos os dias, junto com os educandos. Portanto, é 

vivenciando, experimentando e nos reconhecendo enquanto seres humanos e políticos que 

compreenderemos o ser educador. 

Silva (2010) defende que “se desde os primeiros anos de vida, a criança aprender a lidar 

conscientemente com o meio ambiente, futuramente, este problema será minimizado e a situação 

ambiental poderá tomar rumos melhores”, pois uma criança bem informada é um adulto preocupado 

com o meio ambiente e com a qualidade de vida e saúde das futuras gerações. 

Houve de fato uma preocupação das professoras de Ciências com os debates nas aulas sobre 

conscientização ambiental, pois as atividades estavam relacionadas a essa temática proporcionando 

reflexão às crianças, porém foi observado pela pesquisadora, ao decorrer da pesquisa, que a maior 

dificuldade encontrada por parte dos educadores é a falta de material, dentre outros recursos e a falta 

de capacitação, como formação continuada. 

CATEGORIA 3. ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E ATIVIDADES INVESTIGATIVAS 

Esta última categoria buscou compreender a partir da análise dos livros a relação entre as histórias e 

os conceitos de Alfabetização Científica e suas diretrizes, além de aspectos investigativos que podem 

e devem se tornar propostas de atividades, se por ventura for de vontade das professoras de Ciências 

da escola. 

Os trabalhos analisados, não evidenciaram práticas específicas, mas mostraram a importância da 

intencionalidade e do saber-fazer pedagógicos relacionados aos aspectos pessoal, profissional e 

organizacional dos professores e professoras. 

Segundo Bianchini e Zuliani (2010), o emprego de uma metodologia investigativa tem sido muito 

debatido a fim de melhorar o processo de aprendizagem, pois é muito comum o fato de estarmos 

preparados para aprender apenas sobre aquilo que desejamos. Já, em aulas investigativas indagamos, 

buscamos e exploramos curiosidades. 

Ficou evidente que, a partir das aulas com a utilização de obras literárias as crianças demonstraram 

bastante motivação e curiosidade, desejando participar ativamente da contação e dos debates. Assim, 

deve-se pensar também numa Alfabetização Científica, mesmo não sendo o foco desta pesquisa, ficou 
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perceptível que a utilização da literatura articulada com o ensino de Ciências não deixa de ser uma 

atividade investigativa. 

Segundo Aguilar (1999), a Alfabetização Científica foi colocada como uma linha emergente na didática 

das ciências, que comportava um conhecimento dos fazeres cotidianos da Ciência, da linguagem 

científica e da decodificação das crenças aderidas a ela. Deve-se considerar a Ciência como “uma 

linguagem para facilitar nossa leitura do mundo natural” e sabê-la como descrição do mundo natural 

ajuda a entendermos a nós mesmos e o ambiente que nos cerca. (CHASSOT, 1993, p. 37) 

Nota-se que o nível investigativo dos alunos e alunas, aumentou consideravelmente e que a 

interdisciplinaridade pode e deve estar presente nas aulas de Ciências, proporcionando diversas 

contribuições que ampliam a discussão deste trabalho, reforçando ainda mais a importância da 

realização deste. 

A partir das análises das três propostas observa-se que a aprendizagem deve ser um aspecto 

extremamente relevante a ser observado e reconstruído pelo educador ou educadora que 

desempenha um papel de muita importância na vida dos alunos e alunas, como afirma Oliveira,  

O educador deve conhecer não só teorias sobre como cada criança reage e 
modifica sua forma de sentir, pensar, falar e construir coisas, mas também o 
potencial de aprendizagem presente em cada atividade realizada na instituição 
de educação infantil. Deve também refletir sobre o valor dessa experiência 
enquanto recurso necessário para o domínio de competências consideradas 
básicas para todas as crianças terem sucesso em sua inserção em uma 
sociedade concreta. (OLIVEIRA, 2002, p.124) 

Há nessa dimensão a busca de se investigar um ensino mais impregnado com posturas mais holísticas, 

isto é, com um ensino de ciências que contemple aspectos históricos, dimensões ambientais, posturas 

éticas e políticas, mergulhadas na procura de saberes populares e nas dimensões das etnociências. 

Proposta que traz vantagens para uma alfabetização científica mais significativa, como também 

confere dimensões privilegiadas para a formação de professoras e professores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na pesquisa realizada é possível ressaltar que os livros escolhidos foram satisfatórios e 

abordaram a respeito da literatura integrada às práticas pedagógicas no ensino de Ciências, e serviram 

como importante ferramenta no processo ensino e aprendizagem, com o fortalecimento das 

discussões acerca da relação entre as mesmas. 
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Evidenciou-se que as práticas educativas, ainda insistem no ensino tradicional e na resistência em unir 

disciplinas. Os resultados contribuíram para referendar os dizeres, que: só através do conhecimento, 

exercitando a capacidade de criar, ensinar e buscar práticas será construída uma transformação na 

educação. 

Através das buscas, análises dos documentos e ações educacionais foi possível identificar que existe 

uma desconexão das propostas, o que tornou difícil o alcance de alguns objetivos, dos projetos de 

leitura. Foi difícil também a elaboração de um projeto pedagógico colaborativo, pela não sensibilização 

da gestão, na participação de mais docentes, o que fragilizou o trabalho pedagógico. 

Há certa resistência em mudar práticas metodológicas, apostar no “novo”, mesmo sabendo que é em 

benefício dos (as) alunos (as), há também a resistência da oferta de uma política educacional mais 

democrática, que tenha continuidade, a fim de formar leitores reflexivos e leitoras reflexivas. 

Assim, a pesquisa apresentou contribuições significativas para o desenvolvimento de um ensino de 

qualidade e interdisciplinar. Deve-se considerar que de fato, vários paradigmas já foram superados e 

deve-se continuar lutando para a ampliação de formações continuadas na área de Ciências e 

principalmente ampliação de projetos de leitura nas escolas particulares do município de Uruçuca- BA. 

Neste sentido, quanto mais se articular o conhecimento frente ao mundo, mais os professores e 

professoras se sentirão desafiados e desafiadas a buscar respostas, e consequentemente quanto mais 

instigador for está articulação, mais se construirá um estado de consciência crítica e transformadora 

frente à realidade. 
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