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APRESENTAÇÃO  

Este material didático é resultado dos projetos desenvolvidos pelos acadêmicos do 
curso de Ciências Biológicas, modalidade Licenciatura da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), Campus Dois Vizinhos, nas disciplinas de Projeto 
Integrador 1 (5° período) e Projeto Integrador 2 (7° período), do primeiro semestre de 
2021 e, do Projeto de Ensino “Projeto Integrador: desenvolvimento de materiais 
didático-pedagógicos para o ensino de ciências e biologia” (cadastrado na Plataforma 
de Projetos de Ensino e Inovação da UTFPR). 

O objetivo da Disciplina, bem como do Projeto de Ensino é contribuir com a formação 
dos acadêmicos do curso Ciências Biológicas, modalidade Licenciatura, no que diz 
respeito à formação pedagógica e ao processo de ensino e aprendizagem. Nesta 
perspectiva, objetiva-se aproximar os acadêmicos de sua realidade profissional, por 
meio de elaboração e desenvolvimento de projetos interdisciplinares voltados às 
escolas, associações comunitárias, organizações sem fins lucrativos ou outras 
entidades públicas ou privadas ligadas à Educação Básica. Salienta-se que, a 
interdisciplinaridade será a base teórico-metodológica para o desenvolvimento das 
propostas e o uso das tecnologias da informação e comunicação será estimulada e 
exigida pelos professores coordenadores e tutores. 

Que os Projetos contidos neste Material Didático, com os temas norteadores, 
Sustentabilidade (Projeto Integrador 1) e Desmatamento (Projeto Integrador 2), 
possam contribuir para práticas educativas interdisciplinares, visando um processo de 
ensino e aprendizagem eficaz. 

Desejamos uma ótima leitura! 
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RESUMO 
Andressa Fabris da Luz1 

Danieli Acermão1 

Laura Sozim1 

Anelize Queiroz Amaral2 

Lilian de Souza Vismara3 
 
O presente projeto foi elaborado na disciplina de Projeto Integrador do curso de 
Ciências Biológicas – Licenciatura da UTFPR-DV. O trabalho foi desenvolvido com o 
objetivo de despertar nos alunos o pensamento crítico e mais consciente em relação 
à sustentabilidade e adoção de práticas sustentáveis, bem como promover  
conhecimento de princípios matemáticos, em que os estudantes poderão realizar os 
cálculos de custo e lucratividade gerados pela redução do consumo. O intuito é que 
os alunos pensem em como pequenas ações diárias impactam o ambiente e como 
podem ser amenizadas, por exemplo, quais as implicações de acender a luz em casa, 
assistir televisão, ou fazer uma simples pesquisa no Google. Além de reforçar a 
importância da adoção de práticas sustentáveis será demonstrado como essas ações 
podem gerar economia em casa. O projeto prevê a utilização do recurso de Rotação 
por Estações de Aprendizagem, em cada estação há uma atividade diferente a ser 
realizada, em vista  isso será utilizada a plataforma Genially. Foram construidos  
materiais com dicas e informações  que podem ser consultados, além de propostas 
de atividades práticas para que os alunos apliquem o que aprenderam em teoria, isso 
dentro das estações de aprendizagem. O projeto ainda prevê a interdisciplinaridade 
entre as áreas da matemática e educação ambiental. Dessa forma além de 
sustentabilidade há conceitos de matemática  contribuindo para o processo de ensino 
e aprendizagem.  

 
Palavras-chave: Ensino de ciências. Sustentabilidade. Ecologia. Princípios 
matemáticos.  Educação Ambiental. 
 
 
 ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR 
 

As temáticas abrangidas por esse projeto envolvem conceitos de ecologia por 

meio da divulgação de práticas sustentáveis e seus impactos no meio ambiente, bem 

como princípios matemáticos onde os estudantes poderão realizar os cálculos de 

custo e lucratividade gerados pela redução do consumo e da substituição ou melhor 

por meio da utilização de aparelhos eletrônicos e demais práticas sugeridas. Por fim, 

esse projeto envolve o campo da Educação Ambiental, o qual iremos propor um 

material que envolva o desenvolvimento dessas práticas sustentáveis no dia-a-dia.

 
1 Acadêmico(a) do curso de graduação em Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná – campi Dois Vizinhos (UTFPR/DV). 
2 Doutora em Educação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – campi Dois Vizinhos 
(UTFPR/DV). 
3 Doutora em Agronomia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná– campi Dois Vizinhos 
(UTFPR/DV). 
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 1 INTRODUÇÃO 

O termo sustentabilidade pode ser definido como sendo a capacidade de o ser 

humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer 

os recursos naturais das gerações futuras. Ele perpassa questões sociais, energéticas 

e econômicas o que o torna bastante complexo e abrangente. É de extrema 

importância que as gerações atuais e futuras, se apropriem não apenas do termo, mas 

que sejam capazes de conduzir práticas sustentáveis na sua rotina, tornando-se um 

hábito permanente em suas vidas. 

Educar e aprender devem envolver o ser humano em todas as suas dimensões, 

e se isso não ocorre, a aprendizagem não se torna significativa, perdendo seu sentido 

social, coletivo e individual, sendo portanto necessário e fundamental reduzir a 

fragmentação do processo de ensino e aprendizagem bem como desestimular 

métodos que não contemplem os conteúdos de forma integrada. 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018), tratou de ampliar e assegurar os 

Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) nos currículos escolares, tendo como 

pressuposto metodológico:  

 
[...] explicitar a ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma 
integrada, bem como de fazer sua conexão com situações vivenciadas pelos 
estudantes em suas realidades, contribuindo para trazer contexto e 
contemporaneidade aos objetos do conhecimento descritos na BNCC. 
(BRASIL, 2018, p5). 

 

 O tema sustentabilidade se aplica na educação formal, tendo como 

pressupostos os TCTs  da BNCC, que entre outras temáticass, preveem abordar 

questões relacionados ao meio ambiente como a educação ambiental e educação 

para o consumo, que de forma integrada também à outros temas, visam 

instrumentalizar os estudantes para que compreendam a sociedade em que vivem.  

Tratando-se de um tema amplo e complexo, depara-se com a demanda de um 

grau de maturidade cognitiva e abstração, que por vezes o estudante ainda não tem 

bem desenvolvido (VYGOTSKY, 1999), o que ocorre a partir dos 14 anos na transição 

entre o Ensino Fundamental II (Anos Finais) e Ensino Médio. 

A formação de conceitos desenvolvida por Vygotsky (1999) implica  no jovem 

ser capaz de simultaneamente generalizar (unir) e diferenciar (separar) conceitos 

obtendo uma tomada de consciência da própria atividade mental, internalizando o que 

é essencial daquele conceito e a compreensão da sua relação com o meio. Ou seja, 

para que o aprendizado seja satisfatório o estudante deve não apenas aprender o 

conceito, mas também se apropriar dele sendo capaz de postular suas próprias 

observações e iniciativas sobre o tema objeto de estudo. Ainda segundo o autor, 

"[...]mesmo depois de ter aprendido a produzir conceitos, o adolescente não abandona 

as formas mais elementares; elas continuam a operar ainda por muito tempo, sendo 

na verdade predominantes em muitas áreas do seu pensamento” (VYGOTSKY, 1999, 

p. 98-99) 

Tornar o estudante protagonista do seu aprendizado tem se tornado tema de 
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 estudos desde a década de 1980 através das chamadas Metodologias Ativas, que 

buscam tirar o estudante da forma passiva do processo de aprendizagem para a forma 

ativa. Atualmente com o advento da pandemia de COVID-19, e a proposta de ensino 

híbrido, essas metodologias têm ganhado cada vez mais espaço. São inúmeras as 

formas de tornar o aprendizado ativo, sendo elas utilizando recursos tecnológicos ou 

não. Aqui abordaremos uma atividade chamada de “Rotação por Estações de 

Aprendizagem” aplicadas ao conteúdo de Sustentabilidade. 

 

 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver o método de Rotação por Estações de Aprendizagem utilizando a 

plataforma on-line Genially, como subsidios para incentivar práticas de Educação 

Ambiental,  que contribuam no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes 

do ensino fundamental anos finais e, que possam ser utilizadas no dia-a-dia.  

2.2 Objetivos Específicos 

- Desenvolver práticas de Educação Ambiental na perspectiva crítica em relação 

às ações de sustentabilidade; 

- Contribuir com a mudança de hábitos de consumo, sensibilizando os sujeitos 

envolvidos sobre atitudes sustentáveis que permitam gerar economia por meio 

plataforma on-line Genially; 

- Estimular o raciocínio lógico, crítico e analítico por meio da sensibilização sobre 

economia sustentável articulada a conceitos de Economia Circular e princípios 

de matemática básica.  

 

 

3 JUSTIFICATIVA  

O projeto se justifica pela necessidade de tornar as práticas sustentáveis 

conhecidas e inseri-las na rotina das famílias. Acredita-se que, estudantes e 

familiares, compreendem o termo sustentável de forma generalista e distante da sua 

realidade, na sua maioria de forma isolada, pontual e reducionista.  

A proposta é levar conhecimento, economia e até mesmo rentabilidade por 

meio das práticas sustentáveis no dia-a-dia, demonstrando que estas  podem 

transformar diretamente o cotidiano  dos estudantes e familiares e auxiliar na garantia 

de um futuro sustentável. 

Assim, o recurso de Rotação por Estações de Aprendizagem permite que o 

aluno interaja com o conteúdo de forma teórica e prática, através de métodos 

investigativos e colaborativos, estimulando diversas áreas cerebrais capazes de 

armazenar e construir conceitos. Ao professor, o recurso possibilita trabalhar por meio 
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 do ensino híbrido a pluralidade de recursos metodológicos além de permitir que o 

acompanhamento de pequenos grupos, esclarecendo suas dúvidas pontuais e 

observando a evolução do aprendizado de seus estudantes. 

 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 A questão ambiental e a sustentabilidade 

Nas fazendas, as galinhas chocavam, mas os pintinhos não nasciam. Os 
fazendeiros se queixavam de que não conseguiam criar porcos as ninhadas 
eram pequenas e os filhotes sobreviviam apenas uns poucos dias. As 
macieiras estavam florescendo, mas não havia abelhas zumbindo ao redor das 
flores, portanto não havia polinização, e não haveria frutos. 

As margens das estradas, antes tão atraentes, estavam agora cobertas por 
uma vegetação seca e amarronzada, como se houvesse sido varrida pelo fogo. 
Também estavam em silêncio, desertas de tudo o que fosse vivo. Mesmo os 
rios estavam agora sem vida. Os pescadores amadores não mais os visitavam, 
pois todos os peixes haviam morrido (CARSON, 1962, p.12-13). 

 A epígrafe refere-se a um trecho do livro de Rachel Carson publicado em 1962 

pela editora Houghton Mifflin, esse livro foi um dos propulsores do movimento 

ambientalista surgido após a Segunda Guerra Mundial, durante a chamada era 

nuclear, que causou temores a respeito da poluição pela radiação. O trecho em 

destaque é uma introdução fictícia, mas que alerta para um momento crítico vivido até 

os dias atuais, a poluição ambiental e a degradação da vida e do equilíbrio ecológico, 

colocando a saúde do meio ambiente em questão, bem como a saúde e sobrevivência 

humana. 

Apesar deste trecho ser fictício, o livro Primavera Silenciosa conseguiu chamar 

a atenção da população para o problema que se seguiria a partir de então, “a 

contaminação do ar, do solo, dos rios e dos mares com materiais perigosos e até 

mesmo letais” (CARSON, 1962 p. 16). A década de 60 deu início a uma visão voltada 

para o meio ambiente, de forma global, e a preocupação com o uso saudável e 

sustentável do planeta começa a ganhar forma. Em 1972 durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo na Suécia, originou-se o 

Manifesto Ambiental contendo 19 princípios que abordavam a necessidade de inspirar 

e guiar os povos do mundo para a preservação e melhoria do ambiente humano, 

estabelecendo bases para uma agenda ambiental. (Declaração de Estocolmo sobre o 

ambiente humano, 1972) 

O documento apresenta como 1º Princípio o seguinte texto: 

 
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 
permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação 
de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras 
(Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano, 1972). 
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 A partir de então, líderes e organizações mundiais têm debatido e proposto 

meios de garantir que esse documento seja cumprido, buscando conciliar meio 

ambiente e economia. Em 1987, durante a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, surge o Relatório de Brundtland coordenado pela então primeira 

ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland. O relatório intitulado Nosso Futuro 

Comum, inseriu o termo desenvolvimento sustentável (grifo nosso), que passou a 

ser utilizado no intuito de sensibilizar a população para que o desenvolvimento 

econômico e social ocorra, tendo como meta fundamental da humanidade defender e 

melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações, ou seja, os meios de 

produção devem ser ecologicamente sustentáveis, economicamente viáveis e 

socialmente justos.  

 

4.2 Educação Ambiental como caminho para superar as problemáticas 

ocasionadas no ambiente 

A Educação Ambiental surge na década 1970 como resposta aos valores 

determinados pela ordem econômica que ameaçavam a vida na Terra. O uso 

indiscriminado dos recursos naturais para produzir bens de consumo em um modelo 

capitalista, passou a ser considerado nas discussões governamentais em função do 

desequilíbrio que estava sendo causado, pois o uso dos recursos era muito maior do 

que a capacidade de regeneração (MANSOLO, 2012). 

A ecologia integral insere um sentido mais amplo da palavra “ecologia”, quando 

aproxima e inter-relaciona todas as classes de seres vivos dentro de um ambiente, 

sendo assim para Mansolo (2012 p.6): 

 
A educação ambiental na perspectiva da ecologia integral propõe, então, o 
reconhecimento de que tudo está ligado a tudo, de que somos todos 
interdependentes, o ser humano, a sociedade e a natureza. Isso amplia nossa 
responsabilidade com o planeta, pois cada ação individual repercute em toda 
a teia da vida, o que exige, antes de tudo, coerência. 

 

Ainda para a Mansolo (2012), é necessário que ocorram “práticas 

transformadoras” que atribuam valor a esses seres nas ações cotidianas. A educação 

ambiental visa ampliar essa percepção e construir esses valores que norteiam a vida 

humana.  

A economia circular propõe que o valor dos recursos extraídos e produzidos 

seja mantido em circulação por meio de cadeias produtivas integradas, (SEHNEM E 

PEREIRA, 2018) o que para Mansolo (2012) foi considerado “ciclos de vida” e 

definidos como: 
[...]princípios econômicos organizados que não deixam resíduos, não 
desperdiçam energia ou matéria, transformando constantemente a natureza 
em diferentes modos de ser, sem destruição. Nossos ciclos de produção e 
consumo também são ciclos de transformação e de trocas de energia e 
matéria constantes,[,..] (MANSOLO, 2012 p.11). 
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  Essa definição, apesar de muito utilizada pela indústria, ainda visando a 

obtenção de lucro, pode ser realocada para utilização doméstica e educacional, a fim 

de sensibilizar as pessoas para que compreendam a necessidade de se obter o 

máximo aproveitamento dos recursos existentes, possibilitando a geração de 

economia e por meio de práticas sustentáveis transformadoras. 

 

4.3 O uso de recursos de ensino na Educação: plataformas on-line superando 

os desafios da pandemia 

Ensino híbrido conforme explica Moran (2015) ocorre de várias maneiras e 

consiste em combinar recursos de ensino que podem envolver  atividades presenciais 

e atividades que utilizem ferramentas digitais, que integrem várias áreas do 

conhecimento,  que envolvam desafios, projetos, jogos, podendo ser em grupo ou 

individuais, colaborativos ou personalizados, mas devem estar direcionadas à 

aprendizagem do estudante, e não apenas na transmissão de informações. 

Esse recurso de ensino dialoga com a Educação Ambiental   tratando da 

construção de ferramentas de ensino para o desenvolvimento de processos 

educativos. Ferramentas, como páginas digitais, redes sociais, cartilhas, vídeos, spots 

de áudio e outros  materiais didáticos a  serem disponibilizados para toda comunidade. 

 Entre esses recursos está A Rotação por Estações de Aprendizagem que 

consiste em criar ambientes, virtuais ou físicos, utilizando ferramentas digitais 

combinadas ou espaços físicos diversos, como subdividir a sala de aula ou alternar 

entre sala, laboratório, biblioteca, espaço externo entre outros disponíveis na escola, 

em que o estudante possa transitar entre diferentes recursos de ensino. Em grupos 

ou individualmente os estudantes poderão acessar os conteúdos e realizar os desafios 

propostos de maneira dinâmica e enriquecedora (BACICH, NETO E TREVISAN, 

2015). 

O recurso didático mencionado, une práticas da Metodologias Ativas de 

Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação por meio do ensino híbrido, 

buscando estimular a autonomia do estudante, o pluralismo metodológico e os 

recursos tecnológicos disponíveis.  

As metodologias ativas de educação tiveram sua base nos estudos do 

psiquiatra americano William Glasser (2001), que propôs que o aprendizado acontece 

de diversas maneiras, e não apenas ouvindo como no ensino tradicional. Para ele o 

aprendizado ocorre nas práticas, seguindo a pirâmide de aprendizagem onde 

aprende-se: 10% quando se lê; 20% quando se ouve; 30% quando se observa; 50% 

quando vê e ouve; 70% quando discute com outras pessoas; 80% quando se faz; 95% 

quando se ensina aos outros.  

Observando esses resultados, percebe-se a importância do uso de 

metodologias que favoreçam o debate em sala de aula, a interpretação, a experiência 

prática, o entrelaçar de meios e contextos diversos que favoreçam e promovam uma 

aprendizagem efetivamente significativa. Para Glasser (2001, p. 144): “A boa 

educação é aquela em que o professor pede para que seus alunos pensem e se 

dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o crescimento dos 
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 estudantes”. 

Para Bacich, Neto e Trevisan (2015),  entre as diversas formas de se aplicar os 

conteúdos a partir das metodologias ativas, podemos encontrar. 

● Sala de Aula Invertida: Onde o estudante tem acesso ao conteúdo antes 

da aula, de forma online. 

● Aprendizagem baseada em projetos: onde os estudantes se envolvem 

em projetos e desafios para resolução de um determinado problema. 

● Aprendizagem baseada em problemas: em que os estudantes sob 

orientação do professor desenvolvem a capacidade de levantar 

questionamentos 

● Laboratório Rotacional: os estudantes usam o espaço da sala de aula e 

o laboratório de informática ou outro espaço com tablets ou 

computadores, pois o trabalho acontecerá de forma on-line. 

● Rotação por Estações: é uma forma de aprendizagem em equipes, na 

qual são planejadas atividades diferentes, ao menos uma digital, para 

serem realizadas por grupos, tendo tempos iguais para a realização.  

 

Independente da escolha do professor entre as diversas formas de aplicar a 

metodologia ativa, se faz necessária muito mais que uma mudança de paradigmas da 

escola e do professor, tornar o aluno o protagonista do seu aprendizado, requer 

investimento, recursos tecnológicos, formação adequada aos profissionais de 

educação e experimentação (MORAN, 2019). 

 

 

5 METODOLOGIA 

Esse recurso será utilizado de maneira híbrida, sendo o primeiro momento on-

line, ao fazer uso de recursos tecnológicos e o segundo momento presencial, 

conforme orientações. 

Para utilizar o recurso de forma online, será utilizada a plataforma Genially, que 

é um software de criação de conteúdo interativo que permite criar imagens, 

infográficos, apresentações, microsites, catálogos, mapas, entre outros, que podem 

ser dotados de efeitos e animações interativos, disponível em versão gratuita e paga 

(Genially, 2021). Desenvolvemos e disponibilizamos um projeto para esse recurso de 

rotação por estações de aprendizagem que conta com questionário online, vídeo aula, 

cartilha orientadora e proposta de atividade prática e dinâmica de grupo, conforme 

figura 1. Lembrando que, deverá ser encaminhado ao aluno o link para o acesso a 

plataforma.  

 

   

 

 

 

 

https://www.genial.ly/,possui
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 Figura 1 - Genially 

Fonte:  Os autores (2021). 

 

5.1 Momento online 

Ao acessar o link da plataforma (conf. Anexo 1), os estudantes irão 

individualmente responder a um questionário sobre os hábitos de vida familiares e as 

suas relações com consumo e a sustentabilidade (conf. Anexo 1). Em seguida os 

estudantes irão clicar nas imagens em destaque, seguindo em sentido horário a partir 

da Estação 1 e irão encontrar as seguintes atividades: 

●  Na Estação 1 – Em grupos de 4 a 6 alunos, os estudantes assistirão a 

uma videoaula que ficará disponível no Youtube sobre Sustentabilidade (Anexo 1) 

(tempo aproximado: 15 minutos) e realizarão anotações.  

● Na Estação 2 - Os estudantes irão realizar uma pesquisa orientada 

(conf. Anexo 1), clicando na imagem eles terão acesso a perguntas norteadoras e 

farão a pesquisa buscando compreender a Sustentabilidade nas suas três dimensões: 

Ambiental, Econômica e Social. 

Sugestão de perguntas norteadoras: 

“O que significa ser sustentável?”; “Porque ser sustentável é importante? “Eu e 

minha família somos sustentáveis?” “Eu causei algum impacto no meio ambiente? 

Quais?”; “Como posso ser sustentável no meu dia-a-dia?” “Os lugares que eu 

frequento são sustentáveis?” “Os produtos que eu compro são sustentáveis?” “A 

reciclagem na minha cidade é realizada, de que maneira?” “Tudo pode ser reciclado?” 

“Para onde vai o lixo que não é reciclado? E o orgânico?” 

● Na Estação 3 – Os estudantes terão acesso a uma cartilha sobre as 

principais práticas sustentáveis que eles poderão colocar em prática (conf. Anexo 1). 

● Na Estação 4 – Os estudantes terão um desafio chamado: “30 dias 

sustentáveis” (conf. Anexo 3), em grupos eles deverão escolher entre os desafios 

propostos, aqueles que sejam mais adequados às suas realidades e aplicar em suas 

casas individualmente. Eles poderão seguir o modelo disponível para realizar os 

cálculos propostos e fazer as anotações sobre a rotina do desafio. Os cálculos 
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 abrangem conteúdos de grandezas e medidas, transformação de unidades, 

probabilidade e estatística, matemática financeira e matemática básica. 

 

5.2 Momento Presencial ou por meio de uma reunião online 

Ao final dos 30 dias eles farão uma apresentação de 5 minutos para os colegas 

com os resultados obtidos e comparar as equipes que obtiveram melhores resultados 

na geração de economia e redução de consumo. Nesse momento coletivo é 

importante que o professor abra uma discussão entre os colegas. Sugerimos que seja 

feita uma roda de conversa entre os estudantes, onde eles poderão realizar a troca 

das informações e o professor poderá mediar perguntas que investiguem como foi 

realizado o desafio. Perguntar se houveram dificuldades e quais, e como foram 

resolvidas; Como foi envolver a família no desafio, se eles foram participativos com o 

desafio; Se conseguiram identificar outras formas de ser sustentável; Como eles se 

sentiram em relação ao mundo, se sentem que estão fazendo alguma diferença. 

Provocar reflexões nos estudantes a partir das experiências que eles tiveram.  

 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se com esse projeto que os estudantes compreendam o tema 

Sustentabilidade nas suas três dimensões Ambiental, Econômica e Social, que 

consigam aplicar os conhecimentos adquiridos e que percebam as vantagens de 

buscar alternativas sustentáveis para as suas práticas. 
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 ANEXOS 

Anexo 1 – Links  

 Link para acesso a plataforma Genialy: 
https://view.genial.ly/60e3a42d810de20d6bb8e837/interactive-content-
sustentabilidade 
 
 
Link para formulário de pesquisa sobre práticas diárias: 
https://forms.gle/m8Ln5ceSAwsmdaXJA 
 
 

Link do vídeo sobre Sustentabilidade: 
https://www.youtube.com/watch?v=UjU0RlTzP4Y&feature=emb_title 
 
 
Link para Cartilha Práticas Sustentáveis: 

https://drive.google.com/file/d/1_5kf6sgFsoYgFXsscwgb3kA-q8BgkJvI/view?usp=sharing 

 
  

https://view.genial.ly/60e3a42d810de20d6bb8e837/interactive-content-sustentabilidade
https://view.genial.ly/60e3a42d810de20d6bb8e837/interactive-content-sustentabilidade
https://forms.gle/m8Ln5ceSAwsmdaXJA
https://www.youtube.com/watch?v=UjU0RlTzP4Y&feature=emb_title
https://drive.google.com/file/d/1_5kf6sgFsoYgFXsscwgb3kA-q8BgkJvI/view?usp=sharing
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 Anexo 2 -  Orientação para pesquisa em grupo 
 
 

 
Faça uma pesquisa sobre o conceito de SUSTENTABILIDADE. 

 
Discuta com seus colegas, anote pontos importantes e construam um conceito com as suas 

palavras. 
 
Tente identificar e reconhecer as suas atitudes, se você é ou não uma pessoa Sustentável. 

 

Podem utilizar as perguntas norteadoras como base para as suas pesquisas. 
● O que significa ser sustentável? 

● Porque ser sustentável é importante?  

● Eu e minha família somos sustentáveis? 
● Eu causei algum impacto no meio ambiente? Quais? 

● Como posso ser sustentável no meu dia-a-dia? 
● Os lugares que eu frequento são sustentáveis? 

● Os produtos que eu compro são sustentáveis? 

● A reciclagem na minha cidade é realizada, de que maneira? 
● Tudo pode ser reciclado? 

● Para onde vai o lixo que não é reciclado? E o orgânico? 
 

Bons estudos! 

Fonte: Os autores. 
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 Anexo 3 - Desafio 30 dias Sustentáveis 
 
 

DESAFIO 30 DIAS SUSTENTÁVEIS 
 
Agora é a hora de aplicar todo seu conhecimento! 
Escolha junto com seu grupo um ou mais desafios propostos aqui, e aplique nas suas 
casas.  
No final cada equipe apresentará um relatório contendo os dados que serão pedidos em 
cada desafio.  
Vence a equipe que conseguir economizar mais. 

DESAFIO 1 

1. Dia sem carro! 

Escolha um dia ou mais, para deixar o carro da familía na garagem. Defina junto aos 
seus familiares, os destinos para os quais você pode se deslocar com um transporte 
alternativo e sustentável (a pé, carona, onibus, bicicleta outros) tente envolver mais 
algumas pessoas no desafio, seus irmãos, pai e mãe, avós, para cada membro deverá ser 
preenchido uma tabela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESAFIO 2 

2. Redução de energia elétrica 

Escolha no mínimo 3 (três) eletrodomésticos para utilizar de forma sustentável. 
Preencha as informações na tabela conforme modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESAFIO 3 

3. Redução do consumo de água! 
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Observe por 30 dias o hidrômetro da sua residência. 
Na primeira semana apenas anote os números e preencha o quadro, a partir da segunda 

semana, reduza o consumo de água e continue anotando os números do hidrômetro, 
observe se o consumo diário tem reduzido ou não. 

 
 

Fonte: Os autores. 
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 RESUMO 

Camila Esser Tenfen1 

Douglas Fernando Zimmer1 

Paula Raquel Reffatti1 

Diesse Aparecida de Oliveira Sereia2 

 

O processo de desmatamento no Brasil remete desde os tempos coloniais. Com o 
passar dos anos, essa prática apenas se intensificou, o que por consequência já 
resultou em danos socioambientais inestimáveis. Essa prática gera efeitos que, na 
maioria das vezes, são omitidos ou sonegados, mas que, inevitavelmente, são 
catastróficos para o meio ambiente e, consequentemente, para o ser humano. Por 
tanto, se faz necessário formas de abordar sobre o tema e promover um pensamento 
crítico na população, sobretudo na comunidade mais jovem, a fim de se conter o 
avanço do desmatamento em nosso país. Em vista disso, esse projeto tem por 
finalidade desenvolver episódios de Podcast, o qual se tornou uma ferramenta muito 
popular para a transmissão de informações nos dias atuais. Com isso, espera-se 
atingir o maior número de pessoas possíveis e sensibilizá-las a respeito do que é o 
desmatamento e suas consequências para todos nós. 
 

Palavras-chave: Ensino de Biologia. Meio ambiente. Desmatamento. Podcast;  

 

 

ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR 

 

Abordaremos o desmatamento e seus impactos no meio ambiente a partir das 

seguintes áreas do conhecimento: Restauração Florestal, Ecologia e Pedologia. 
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 1 INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Imazon (2014) o Brasil perdeu 55 milhões de hectares de 

floresta entre 1999 e 2010. Esta proporção de devastação pode gerar consequências 

devastadoras comoa a alteração no clima de uma região devido a pouca absorção de 

calor pela superfície e consequentemente, grande liberação de calor para a atmosfera. 

Outra consequência é a perca de biodiversidade, pois diversos animais são mortos e 

muitas espécies de plantas são endêmicas da região. A erosão do solo é outro 

problema decorrente do desmatamento devido a exposição do solo a agentes erosivo 

sem sua cobertura vegetal. Até desertificação e até mesmo conflitos étnicos e sociais 

com povos nativos da região são consequências do processo de desmatamento 

(NASCIMENTO, 2018). 

Neste sentido é importante propor uma forma eficiente de educar a população, 

sobretudo a classe mais jovem acerca do que é o desmatamento, por que ele ocorre 

e quais são seus impactos para a sociedade e meio ambiente, a fim de se obter uma 

redução nos índices de perca de vegetação em nosso país. Para tanto, é proposto à 

criação de programas de Podcast. Essa ferramenta se tornou muito popular nos 

últimos anos por ser fonte fácil e acessível para se manter informado, uma vez que , 

através de episódios curtos e contando apenas com áudios, o ouvinte pode ter acesso 

a informação enquanto realiza outras tarefas. 

O público alvo são os alunos da disciplina de Biologia do ensino médio. 

Docentes das áreas de conservação e restauração florestal, ecologia, ciências 

biológicas, educação e engenharia florestal auxiliarão na elaboração do projeto e 

desenvolvimento dos episódios. Os componentes curriculares interdisciplinares 

acerca de desmatamento, dentre eles ecologia, restauração florestal, biodiversidade 

e pedologia, serão desenvolvidos por meio de entrevistas com os docentes e 

profissionais de cada área, sempre citando as novidades, curiosidades e informações 

científicas relacionadas a cada assunto específico a ser abordado. 

 

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1  Geral 

Propor a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como 

recurso didático para o ensino sobre desmatamento, através do desenvolvimento de 

episódios de podcast para o Ensino Médio. 

2.2  Específicos 

- Estimular o debate interdisciplinar e o desenvolvimento do senso crítico dos 

alunos sobre o desmatamento. 

- Realizar entrevistas com profissionais formados e atuantes nas áreas de 

ecologia, pedologia e restauração florestal, de modo a promover um diálogo e reflexão 
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 sobre a temática do desmatamento e suas implicações para o meio ambiente e 

sociedade. 

- Informar aos alunos e a população em geral sobre a importância da 

preservação das florestas nativas e os papéis ecológicos por elas desenvolvidos. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA  

O desmatamento é um problema no Brasil. Muito mais do que o grave problema 

ambiental, ele também se tornou uma questão social, política e econômica. Com fins 

de aumento de áreas destinadas à produtividade, muitos produtores, agricultores, 

mineradores e madeireiros exploram de forma indiscriminada e sem precedentes a 

mata nativa. 

Entretanto, os impactos provocados por essa exploração são muitas vezes 

omitidos ou sonegados, porém a perda da vegetação causa problemas sérios, por 

vezes irreversíveis, ao clima, recursos hídricos, fauna e flora. As consequências do 

desmatamento podem se revelar de forma lenta, contudo, o resultado de anos dessa 

prática pode ser notado cada vez mais. 

Portanto, o diálogo e o debate com profissionais que estão inseridos neste 

contexto, podem promover uma reflexão e sensibilização em relação aos fenômenos 

e eventos biológicos, climáticos, geográficos e sociais associados ao desmatamento. 

Assim, por meio da ferramenta Podcast, cada vez mais utilizada por pessoas em 

serviços de streaming3 de áudio e nos processos de ensino e aprendizagem, 

pretende-se alcançar uma gama maior de pessoas, sobretudo , estudantes do Ensino 

Médio. E através da disponibilização de episódios curtos que podem ser acessados 

de forma gratuita por toda a população com acesso à internet, a qualquer hora do dia 

e em qualquer lugar, disseminar as informações e propiciar o aprendizado, gerando 

ainda mais autonomia ao aluno. 

Além do que, a utilização dessa ferramenta corrobora com os objetivos da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) no que tange a competência geral 5, que destaca 

que os alunos devem não só utilizar, mas compreender e até criar tecnologias digitais 

de informação e comunicação, de forma significativa, crítica, ética e reflexiva dentro e 

fora dos ambientes escolares, bem como utilizá-las para se comunicar, disseminar 

conhecimentos, resolver problemas, e de maneira geral, ser protagonista em sua vida 

e na sociedade (BRASIL, 2018). 

 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 4.1 Aspectos históricos do desmatamento no Brasil 

A destruição da vegetação nativa brasileira é um processo que ocorre desde 

 
3 Streaming refere-se a qualquer conteúdo de mídia, seja ao vivo ou gravado, enviado a computadores 
e dispositivos móveis por Internet e reproduzido em tempo real. 
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 os primórdios da colonização do país, quando no início do século XVI a própria coroa 

portuguesa, ordenou, em 1797, ao governador da Capitania da Paraíba, providências 

para a destruição das florestas brasileiras (FONSECA, 2006). 

A partir da década de 70, os índices de desmatamento começaram a crescer 

rapidamente, os principais motivos foram a inauguração da rodovia Transamazônica 

e os incentivos fiscais aos grandes latifundiários (FEARNSIDE, 2020). 

Esse panorama de devastamento foi alterado brevemente entre 1987 e 1991, 

devido, principalmente, a recessão econômica vigente na época onde os fazendeiros 

não tinham capacidade de expandir e explorar novas áreas e o governo não tinha 

recursos para a construção de rodovias e para projetos de assentamento; e também, 

a publicação do decreto nº 153 suspendendo os incentivos (FEARNSIDE, 2020). 

A partir de 1995, os índices de desmatamento voltaram a crescer muito, por 

conta da retomada da estabilidade econômica do país com o estabelecimento do 

Plano Real, que aumentaram a disponibilidade de capital e proporcionaram um 

aumento do crédito agrícola (FEARNSIDE, 2020). 

Desde então, diversas causas, tais como incêndios, comércio de madeiras, 

expansão de atividade agropecuária, aumento da densidade populacional e incentivos 

fiscais proporcionaram um aumento no desmatamento de mais de 20.000 km² por ano 

na Amazônia legal (Figura1), segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa 

Espacial (GOLÇALVES, 2019) (ARRAES; MARIANO; SIMONASSI, 2012). 

Figura 1: Série histórica do desmatamento por corte na Amazônia Legal em km² e a variação relativa 

entre os anos 

 
Fonte: INPE 2019. 

 

Quase um terço do planeta é coberto por florestas, desta quantia, a segunda 

maior cobertura vegetal está localizada no Brasil, porém, o país também é um dos 

principais responsáveis pela derrubada da vegetação nativa (CEOLIN, 2019). 

Segundo dados da Global Florest Watch, de 2002 a 2020 o Brasil perdeu 26,2 

milhões de hectares de floresta primária úmida, representando 46% de sua perda total 

de cobertura arbórea no mesmo período. De 2001 a 2020, o Brasil perdeu 59,8 

milhões de hectares de cobertura de árvores, o equivalente a uma redução de 12% 

na cobertura vegetal desde 2000, e consequentemente uma emissão de 32,5 
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 Gigatons de CO2 (GLOBAL FOREST WATCH, 2020). 

No Brasil, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram responsáveis pela 

perda de 54% de toda a cobertura arbórea entre 2001 e 2020. Entre os estados com 

maiores índices de desmatamento estão: Pará com 14,8 Mha; Mato Grosso com 12,1 

Mha; Maranhão com 5,22 Mha; Rondônia com 4,49 Mha e Bahia com 3,35 Mha 

(GLOBAL FOREST WATCH, 2020). 

Dentre as principais causas de desmatamento na Amazônia, as atividades de 

origem antrópica como a agricultura e pecuária se destacam, entretanto a 

urbanização, mineração e construção de hidrelétricas também são fontes de 

destruição da vegetação (WRM, 2013). 

 

4.2 Desmatamento e seu impacto na biodiversidade  

Biodiversidade é definida como: 

 A variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 
outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem 
parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas (MMA, 2000, p. 9).  

Em outras palavras, a biodiversidade é a variação de organismos, de espécies 

e dos locais que elas habitam. Em todos os níveis e locais da natureza encontra-se a 

biodiversidade. A ideia de que tudo que está presente na natureza deve servir para 

algum propósito está implícita na humanidade desde os séculos passados. Porém, é 

extremamente necessário mudar essa visão finalista de que tudo tem uma finalidade, 

pois, apesar de beneficiar e muito os seres humanos, a natureza não existe para servi-

los (MARTINS; SANO, 2009). 

Esses benefícios estão relacionados aos serviços ambientais desempenhados 

ou pelos próprios produtos gerados pela biodiversidade. Os serviços nos beneficiam 

de forma indireta. É a biodiversidade que fornece o meio no qual toda energia e 

matéria do planeta fluem naturalmente, quem realiza a manutenção natural dos ciclos 

biogeoquímicos no planeta, bem como a regulação e manutenção do clima e das 

chuvas, das nascentes de rios, da contenção da erosão dos solos, além de servirem 

ainda como fonte de renda para os moradores locais através da promoção do 

ecoturismo (MARTINS; SANO, 2009). 

Se os serviços prestados são importantes, os produtos são ainda mais, pois 

estão diretamente relacionados com o dia-a-dia e a sobrevivência dos seres humanos. 

Toda nossa alimentação e grande parte do que vestimos ou utilizamos no dia a dia 

provém de organismos animais ou vegetais, ou seja, da biodiversidade. É importante 

salientar que diversos medicamentos são extraídos de plantas ou de animais, como 

por exemplo, o medicamento muito utilizado para tratar hipertensão - Captopril, o qual 

utilizou-se do veneno da jararaca-comum (Bothrops jararaca Wied-Neuwied, 1824) 

para ser fabricado. Diversos outros fármacos mundialmente conhecidos e muito 

utilizados como a penicilina e a aspirina também são produzidos a partir de 

organismos animais e vegetais (MARTINS; SANO, 2009). 
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 Nem sempre a biodiversidade que compõe uma região, pode ser encontrada 

em outra, portanto, é imprescindível que a preservação da biodiversidade ocorra 

mundialmente, haja visto que o maior inimigo da biodiversidade atualmente tem sido 

a alteração do uso da terra pelos homens devido a expansão dos centros urbanos e 

cultivo agrícolas de monoculturas ou pela pecuária (MEHRING, et al., 2020; DÍAZ, et 

al., 2019; CHASE, et al., 2020; HILL et al., 2018). 

As regiões tropicais e subtropicais detêm uma rica biodiversidade devido aos 

diferentes ecossistemas e clima único presentes em suas florestas, em consequência 

disso, as taxas de endemismo são elevadas nessas regiões sendo a perda de 

biodiversidade, e consequentemente, a extinção das espécies está intimamente 

relacionada ao desmatamento (ESTRADA, et. al., 2016 apud SOBRAL-SOUZA, et al., 

2021). 

O Brasil possui dois biomas formados por florestas tropicais – Amazônia e Mata 

Atlântica – que juntos representam cerca de 30% de todas as florestas tropicais do 

mundo, abrigando ainda 10% de todas as mais diversas formas de vida conhecidas 

no planeta (ALMEIDA, 2016). Isso coloca o Brasil no topo dos países com maior 

diversidade do mundo (MITTERMEIER et al., 1992 apud ALMEIDA, 2016 p. 11). 

Segundo Galindo-Leal; Câmara (2005, p. 3), “A Mata Atlântica é, 

provavelmente, o ecossistema mais devastado e mais seriamente ameaçado do 

planeta” Reconhecida mundialmente como um dos 25 hotspots de biodiversidade, a 

Mata Atlântica está presente em toda a faixa litorânea da região sul ao nordeste 

brasileiro, em 17 estados, dos quais abrigam os maiores centros urbanos e industriais 

brasileiros, as grandes produções agrícolas e pecuaristas além de grande parte das 

universidades e institutos de pesquisa do país (ALMEIDA, 2016; GALINDO-LEAL; 

CÂMARA, 2005). 

Todo esse desenvolvimento vem gerando, ao longo dos anos, um grande 

aumento da fragmentação florestal, e consequentemente, uma grande perda de 

biodiversidade e alteração no funcionamento dos ecossistemas, sendo apontada 

como a principal causa da perda de diferentes grupos de animais como os mamíferos, 

(GALETTI et al., 2009 apud SOBRAL-SOUZA, 2021) aves, (BOSCOLO ; METZGER, 

2009 apud SOBRAL-SOUZA, 2021) répteis (GIBBONS et al., 2000 apud SOBRAL-

SOUZA, 2021), anfíbios, (ALMEIDA-GOMES; ROCHA, 2014 apud SOBRAL-SOUZA, 

2021) e plantas (HOBBS; YATES, 2003 apud SOBRAL-SOUZA, 2021). Dentre os 

desequilíbrios podemos citar como exemplos o impacto na polinização (JAFFÉ et al., 

2016 apud SOBRAL-SOUZA, 2021) e a dispersão de sementes (GALETTI et al., 2006 

apud SOBRAL-SOUZA, 2021), os quais são desempenhados principalmente por 

insetos, mamíferos e aves. 

A floresta amazônica está intimamente ligada com a regulação do clima na terra 

e seu desmatamento, além de causar os impactos em produtos e serviços já citados 

acima, influencia diretamente o aumento de temperatura, (BAKER; SPRACKLEN 

2019 apud ELLWANGER et al., 2020) aumento de eventos climáticos como secas, 

alterações nos padrões de chuva, tempestades intensas, ondas e calor e frio, (LEITE-

FILHO et al. 2019 apud ELLWANGER et al., 2020) e ocorrência de incêndios, 
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 (ESCOBAR, 2019 apud ELLWANGER et al., 2020). Além disso, o surgimento de 

doenças infecciosas também está associado ao desmatamento, uma vez que com a 

perda de habitat, os animais hospedeiros e vetores de tais doenças, acabam migrando 

para os centros urbanos e tendo um contato mais direto com os animais 

domesticados, que por sua vez, acabam transmitindo para a população em geral 

(ELLWANGER et al., 2020). 

Apesar de os exemplos citados acima ocorrerem no Brasil, os mesmos podem 

ser extrapolados a todos os países do globo onde o desmatamento vem acontecendo. 

Estamos vivenciando cada vez mais notícias relacionadas com as mudanças 

climáticas. Ondas de calor intensas causando a morte de diversas pessoas, 

surgimento de novas doenças e pandemias mundiais, e de certa forma, todos esses 

eventos têm relação com a devastação ambiental que o homem vem causando à 

natureza desde o surgimento da humanidade. 

 

4.3 Desmatamento versus recursos hídricos 

O desmatamento em larga escala provoca efeitos sobre o clima, aumentando 

a temperatura, causando déficits pluviométricos ocasionando aumentos consideráveis 

nos índices de evapotranspiração e em consequência condicionando o balanço 

hídrico de uma determinada região afetando as bacias hidrográficas e a capacidade 

de armazenamento das mesmas (BEZERRA, 2016). 

Há grandes evidências de que o clima está constantemente mudando em todo 

o planeta. No Brasil são incontáveis mudanças nos últimos tempos, parte disso são 

os exemplos de extremos climáticos, enquanto de um lado está tendo secas e crises 

hídricas intensas de outro ocorre grandes enchentes devastadoras (MARENGO; 

ALVES, 2015). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(SCHARF, 2014) o fenômeno de secas são os desastres naturais mais custosos. No 

período entre 1900 a 2013 a falta de água ocasionou mais 11 milhões de mortes e 

cerca de 2 bilhões de pessoas tiveram suas vidas corrompidas devido a esses 

desastres (MARENGO; ALVES, 2015). 

As crises hídricas são complexas e severas, e persistiram por longos períodos, 

requerendo um planejamento estratégico a longo prazo, aonde alveja conexões 

ecológicas, sociais e econômicas propondo soluções que tenham foco no futuro 

incluindo todos os recursos (TUNDISI; TUNDISI, 2015). 

 

4.4 A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no 

processo de ensino e aprendizagem 

As tecnologias estão progressivamente sendo inseridas em nosso cotidiano e 

cada vez mais cedo as crianças estão começando a fazer uso de tais recursos. Por 

isso, a educação precisa acompanhar a evolução dos recursos tecnológicos se 

fazendo necessária a adequação de todo o sistema para que as TICs possam agregar 

no processo de ensino-aprendizagem e contribuir com aulas mais dinâmicas e 
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 atrativas para a atual geração de alunos. 

Neste novo cenário, não se enquadra mais o modelo didático-pedagógico 

tradicional que estamos acostumados a encontrar no ensino brasileiro, no qual o 

professor é visto como a “autoridade” da sala de aula, detentor de todo o 

conhecimento o qual será repassado aos alunos de forma pragmática. Agora o 

professor tem como papel principal estimular no aluno a curiosidade e a autonomia 

para que ele desenvolva seus processos educacionais para a busca e construção do 

conhecimento. O professor passa a ser um orientador, passa a indicar problemas e 

os caminhos para que o aluno seja capaz de encontrar a solução (ALVES, 2009). 

É válido e importante ressaltar que a inclusão das TICs na educação pode gerar 

resultados positivos e negativos, a depender de como será sua utilização. Diversos 

fatores devem ser levados em conta, dentre eles, uma das mais importantes a serem 

destacadas, é o domínio das tecnologias e sua utilização pelo professor (LEITE; 

RIBEIRO, 2012). 

De maneira geral, as TICs não surgiram nos sistemas educacionais e sequer 

surgiram com o objetivo de serem utilizadas na educação, portanto, elas não tendem 

a se adaptar facilmente ao processo pedagógico. As tecnologias não aparecerem para 

cumprir o papel do professor, cabe ao profissional dominá-las para que possa 

identificar “como, onde e quando” esses novos meios serão utilizados no processo 

educacional (SANCHEZ, 1999; TEDESCO, 2004 apud ALVES, 2009). 

Essa adequação às TICs não se faz necessária apenas aos professores, mas 

a todo ambiente escolar. Ao se conhecer a realidade, principalmente das escolas 

públicas brasileiras, é fato que a grande maioria não tem sequer estrutura, acesso à 

internet e demais equipamentos que permitam a utilização dessas tecnologias em sala 

de aula. 

 

4.5 O uso de podcasts no ensino 

De maneira geral, o termo podcast que surgiu em 2004, é usado para se referir 

a programas de áudio produzidos para a internet e que são disponibilizados nos feeds 

de plataformas de streaming de áudio como Spotify, por exemplo. No início, os 

programas de podcasts foram confundidos com programas de rádio, porém, a 

diferença entre eles, é que os podcasts permitem que o usuário escolha o conteúdo a 

ser acessado (SOUZA, 2016). 

A utilização dessa tecnologia na educação ainda é pouco relatada na literatura, 

porém, os registros existentes apontam como um instrumento importante de criação 

de diálogo e construção do pensamento crítico nos mais diversos níveis de ensino 

(SOUZA, 2016), sendo ainda uma ferramenta inovadora a ser utilizada com alunos 

portadores de deficiência visual (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2009) ou para 

aqueles que detém de um ritmo mais lento de aprendizagem (DE AVILA BOTTON; 

PERIPOLLI; SANTOS, 2017). 

O desenvolvimento de podcast pode-se levar a uma expansão da experiência 

em educação, no cenário atual busca-se cada vez mais o avanço das tecnologias, é 

notável o interesse de pesquisadores em buscar formas de acrescentar as tecnologias 
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 no ambiente educacional (SAIDELLES, et al. 2018). O presente trabalho é voltado 

para o desmatamento e nesse âmbito é de extrema importância distinguir a visão que 

o homem tem sobre a natureza, sendo assim o podcast pode ser trabalhado como 

uma forma de sensibilização, pois seu propósito é trazer mais informação e 

pensamento crítico a todos. 

 

 

5 METODOLOGIA 

Por meio de uma pesquisa-ação prática, cujo foco é a aplicação de recursos 

tecnológicos com o intuito de se promover uma discussão e reflexão, utilizaremos 

alguns episódios de podcasts na disciplina de Biologia com os alunos do Ensino 

Médio. 

A pesquisa-ação se apresenta como uma estratégia para que professores e 

pesquisadores possam aperfeiçoar suas práticas de ensino e consequentemente, o 

aprendizado dos alunos (TRIPP, 2005). São várias as modalidades de pesquisa-ação 

relatadas na literatura, dentre elas, se encontra a pesquisa-ação prática, na qual o 

pesquisador utiliza de uma prática já existente e a melhora de acordo com a sua 

realidade. Cabe ao próprio pesquisador ajustar ou projetar as mudanças a serem 

feitas de acordo com o que for melhor para seu grupo, desde que os ajustes sejam 

pensados buscando a melhoria da aprendizagem, o aumento do interesse, autonomia, 

cooperação e auto-estima dos alunos (GRUNDY, 1983 apud TRIPP, 2005). 

 

 5.1 Elaboração dos episódios 

  Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica sobre a utilização de 

podcast como ferramenta inovadora e multidisciplinar no ensino. Em seguida, 

pesquisas sobre os assuntos a serem abordados em cada episódio a fim de se 

entender e documentar o panorama geral nacional e mundial no qual estamos 

inseridos atualmente, bem como levantar informações e curiosidades sobre o tema 

para que sejam então elaborados os roteiros das entrevistas (conf. anexos I e II). 

  Dois roteiros serão elaborados com o auxílio dos docentes das áreas de 

ecologia e engenharia florestal, cada um tendo como foco uma abordagem diferente 

sobre o desmatamento, a saber: no primeiro episódio será discutido o panorama 

mundial e nacional do desmatamento; no segundo será abordado o impacto do 

desmatamento na biodiversidade; e no terceiro, discutiremos a relação e os impactos 

do desmatamento sobre os recursos hídricos.  

  Ao fim de elaboração de cada roteiro, as perguntas serão encaminhadas aos 

entrevistados, que ficarão encarregados de gravar suas respostas utilizando o celular 

ou o computador e nos encaminhar para que as edições necessárias sejam realizadas 

pelo software livre de edição de áudio Audacity e em parceria do Projeto de Extensão 

“Podcast Florestal”, será publicado na plataforma Spotify no programa “Caminhos da 

Floresta” (conf. anexo III).  
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 6 RESULTADOS ESPERADOS 

  Espera-se com este projeto sensibilizar dos alunos e da população em geral 

quanto aos efeitos colaterais do desmatamento, compreendendo quais os impactos 

dessa ação para o meio ambiente, para a biodiversidade, quais as influências para os 

recursos hídricos do planeta e como o desmatamento afeta a humanidade em geral. 

Disponibilizar material didático de fácil acesso e entendimento aos estudantes 

e professores do ensino médio, e população em geral. 
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 APÊNDICES 

 

Apêndice  I - Roteiro de elaboração de podcast - episódio 1: Panorama Geral 

do Desmatamento com Prof. Dr. Fernando Bechara.  

 

- Apresentação dos integrantes e do contexto da participação (realização do Podcast 

para a disciplina de Projeto Integrador) 

- Anúncio do tema (Panorama Geral do Desmatamento) e apresentação do convidado 

especial do programa (Prof. Dr. Fernando Bechara) 

- Pergunta 1:  O desmatamento pode ser considerado o principal problema ambiental 

enfrentado pela humanidade atualmente? 

- Resposta  

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 2:  As áreas utilizadas hoje para a agricultura e pecuária, são suficientes 

para suprir as demandas mundiais alimentícias?   

- Resposta  

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 3:  Atualmente, muito tem se falado sobre o desmatamento com foco na 

Amazônia. Qual é o motivo da atenção estar voltada apenas ao desmatamento desse 

bioma? 

- Resposta  

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 4: De acordo com o relatório da GFN, só no Brasil, 1,1 milhão de hectares 

foram perdidos em 2020 e estimativas para 2021 indicam que possa ocorrer um 

aumento de até 43% no desmatamento com relação ao ano anterior”. Diante da sua 

experiência como restaurador florestal, há alguma chance de recuperarmos toda 

floresta que está sendo derrubada? 

- Resposta  

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 5: Qual a maior dificuldade enfrentada pelos restauradores quando se fala 

em restauração florestal? Existe algum incentivo nacional ou internacional para a 

adoção de tais técnicas para grandes e/ou pequenos produtores rurais? 

- Resposta  

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 6: Na sua opinião, o que é necessário para que o Brasil consiga controlar 

os desmatamentos e passe a se preocupar em conservar o pouco que resta de suas 

as florestas nativas? Podemos ter alguma esperança? 

- Resposta  

- Comentário sobre a resposta 

- Agradecimentos à convidado e aos ouvintes 

- Encerramento 
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 Apêndice  II - Roteiro para elaboração de podcast – episódio 2: Desmatamento 

e seu impacto na biodiversidade com Prof. Dra. Diesse Sereia  

 

- Apresentação dos integrantes e do contexto da participação (realização do Podcast 

para a disciplina de Projeto Integrador) 

- Anúncio do tema (Desmatamento e Biodiversidade) e apresentação da convidada 

especial do programa (Diesse Sereia) 

- Pergunta 1: Devido ao desmatamento, muitos animais silvestres entram em contato 

com seres humanos, gerando, com frequência, problemas para ambos os lados. Com 

a crescente na perspectiva do desmatamento, há o potencial para o 

surgimento/difusão de novas/velhas zoonoses? 

- Resposta Convidada 

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 2: O comportamento dos animais é afetado pela ação antrópica de 

desmatamento? De que forma? 

- Resposta Convidada 

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 3: A prática do reflorestamento consegue fazer com que haja um retorno 

integral da fauna nativa? Se não, porque esse processo é inviável? Se sim, quanto 

demora em média para o retorno integral? 

- Resposta Convidada 

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 4: As estimativas de desmatamento também trazem um levantamento ou 

registro da perda da fauna junto com a vegetação? 

- Resposta Convidada 

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 5: Quais os problemas gerados pela perca da vegetação nativa e endêmica 

de uma região? 

- Resposta Convidada 

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 6: O desmatamento pela urbanização também agrava a problemática de 

atropelamento de animais em rodovias. Quais podem ser alternativas viáveis para 

diminuir o índice de atropelamentos destes animais? 

- Resposta Convidada 

- Comentário sobre a resposta 

- Pergunta 7: Muito dos processos de desmatamento estão relacionados com o 

agronegócio. A senhora vê uma perspectiva conciliatória entre o lado ambientalista e 

o lado agrário? 

- Resposta Convidada 

- Comentário sobre a resposta 

- Agradecimentos à convidada e aos ouvintes 

- Encerramento 
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 Apêndice III - Link temporário para acesso aos episódios (Publicação no 

Spotify em setembro) 

 

EP. 1 com professor Fernando Bechara. Tema: Panorama geral do desmatamento: 

https://drive.google.com/file/d/1MYXlPpvv0Of8QYfwLxqiSBJF7U-

J18lr/view?usp=sharing  

 

EP. 2 com prof. Diesse Sereia. Tema: Desmatamento e o impacto na biodiversidade: 

https://drive.google.com/file/d/1klK-bW1pryou3px5eHAS-

mLK24q_8zl2/view?usp=sharing 

 

Link do Programa de Podcast onde os episódios serão publicados (Caminhos da 

Floresta): https://open.spotify.com/show/1R7BC8IsXmq7Z7t7T1N5GW  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1MYXlPpvv0Of8QYfwLxqiSBJF7U-J18lr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYXlPpvv0Of8QYfwLxqiSBJF7U-J18lr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klK-bW1pryou3px5eHAS-mLK24q_8zl2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klK-bW1pryou3px5eHAS-mLK24q_8zl2/view?usp=sharing
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 RESUMO 
 

Carmem Lúcia Henrich1 
José Marcos da Silva1 

Michele Potrich2 

 
O desmatamento ao longo dos anos vem se tornando um grande problema para o 
meio ambiente, afetando os ecossistemas e levando a morte de espécies que 
compõem a fauna e flora. Observa-se então, que as abelhas estão sendo 
frequentemente prejudicadas pelos efeitos do desmatamento. Sendo assim, são 
necessárias ações que possam amenizar este problema. Neste sentido, o presente 
trabalho tem como objetivo, desenvolver uma cartilha didática digital denominada “O 
desmatamento e suas consequências em populações de abelhas”, onde os alunos de 
ensino médio, na disciplina de biologia, possam ter informações sobre as causas e 
consequências do desmatamento  sobre os ecossistemas, conhecendo as leis que 
norteiam e estabelecem critérios para evitar o desmatamento, e com isso, conhecer 
os efeitos que a morte de colônias de abelhas causam para o ambiente em 
decorrência  do desequilíbrio ecológico. Espera-se que com a utilização da cartilha 
didática, os estudantes possam desenvolver o pensamento crítico sobre o que o 
desmatamento pode ocasionar, tanto ao ambiente em geral, como em populações de 
abelhas, sendo que, as abelhas são os principais organismos para a polinização das 
plantas e importantes para manter a biodiversidade.  
 
Palavras-chave: Ensino de Biologia. Cartilha didática. Desequilíbrio Ecológico.  
  
 
ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR 

A temática “Desmatamento” e sua relação com o desequilíbrio ecológico 

ocasionado pela mortalidade das abelhas, possibilitará a interdisciplinaridade nas 

aulas de biologia, trabalhando a Ecologia e a Zoologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Acadêmico(a) do curso de graduação em Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná – campi Dois Vizinhos (UTFPR/DV). 
2 Doutora em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Professora da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – campi Dois Vizinhos (UTFPR/DV). 
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 1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, os problemas ocasionados ao ambiente são um dos assuntos mais 

preocupantes na sociedade. O desmatamento causado pelas ocupações, plantio de 

monocultura e outros impactos de origem antrópica, vem prejudicando todo o 

ecossistema, levando a morte de muitos organismos devido a modificação do habitat, 

afetando drasticamente a biodiversidade. De acordo com Arraes, Mariano e Simonassi 

(2012), as principais causas que levam ao desmatamento são os incêndios, corte de 

árvores com propósitos comerciais, devastação de terras visando a expansão da 

agropecuária, ou até fenômenos naturais. 

Diante deste contexto, a morte de animais ou até a saída de muitos de seu 

habitat natural são recorrentes. No caso das abelhas, podemos observar que elas 

estão presentes em toda a história da humanidade e o seu desaparecimento, que é o 

foco neste trabalho, diante a esta situação, é preocupante, visto que é o principal 

organismo vivo responsável pela polinização das plantas, além de  outros organismos 

que auxiliam neste processo. O valor das abelhas e demais polinizadores para a 

manutenção da biodiversidade é incalculável (CGEE, 2017, p. 24). 

Neste sentido, o presente trabalho busca dissertar sobre o desmatamento e 

seus impactos em colônia de abelhas, por meio de uma cartilha didática, com 

informações sobre o tema, que possam ser trabalhados por professores da educação 

básica em sala de aula. Na Cartilha serão abordados os seguintes temas nesta ordem: 

Vamos falar de desmatamento? Causas e Consequências do desmatamento; Que tal 

falarmos um pouco sobre as leis que nos ajudam a entender a problemática 

ambiental?; Quais são os índices de alertas de desmatamento no Brasil?; O 

desmatamento e o impacto em populações de abelhas; Veja o que acontece quando 

o desmatamento provoca a morte de abelhas; Quais ações podem ser feitas  para 

controlar o desmatamentos no Brasil?. A cartilha foi elaborada com elaborada com 

apoio da ferramenta digital CANVA, onde seu processo de construção está explicado 

na metodologia. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1  Geral 

Desenvolver uma cartilha intitulada “O desmatamento e suas consequências 

em populações de abelhas” para estudantes do Ensino Médio. 

 

2.2 Específicos  

- Apresentar para os estudantes os efeitos do desmatamento para os sistemas 

ecologicos; 

- Pesquisar as leis que regem o tema desmatamento; 
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 - Discutir os efeitos do desequilíbrio ecológico gerado com a morte de colônias 

de abelhas, bem como o papel das abelhas no meio ambiente; 

- Trabalhar por meio de cartilha didática a temática desmatamento com o 

propósito de contribuir com a eficiencia do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

O desmatamento é um grande problema em relação às atuais preocupações 

com o meio ambiente. Estes problemas induzem as mudanças de fatores abióticos 

como vento, radiação e fluxo de água e na saída ou até mesmo perdas de organismos 

de seu habitat natural. Sendo assim, este projeto busca desenvolver um conteúdo que 

consiga levar informações aos estudantes de biologia do ensino médio, abordando os 

efeitos da perda de colônias de abelhas para o meio ambiente, levando em 

consideração o desequilíbrio ecológico que este fator pode acarretar. 

Sendo um tema amplo e relevante, se vê a necessidade de trabalhar na 

disciplina de biologia uma forma de instigar e cativar os estudantes . Sendo assim, 

será desenvolvido um material em formato de cartilha didática, visando sensibilizar os 

alunos sobre a relevância do assunto, bem como desenvolver o pensamento critíco 

reflexivo a respeito de situações que podem afetar vários organismos e o meio 

ambiente, no qual todos estão inseridos. 

A escolha de desenvolver uma cartilha didática como produto final do projeto, 

ocorre pela facilidade de compreensão do tema abordado, pois trata de uma forma 

mais clara e objetiva o que se quer trabalhar com os alunos de biologia. Sendo assim, 

trabalhando com a cartilha didática, é possível promover uma escrita que facilita ao 

aluno interpretar as informações contidas no material contribuindo para o ensino e 

aprendizagem em relação ao conteúdo exposto. 

 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Desmatamento e leis ambientais  

Sabendo do constante desenvolvimento  em que o mundo se encontra, nos 

deparamos com vários setores em crescimento, sendo que para a produção de 

riquezas, é necessário alguns recursos, seja tecnológico ou ambiental. No entanto, a 

extração dos bens naturais vem causando danos ao meio ambiente. Atualmente é 

perceptível a redução das florestas em nível mundial, sendo que esta redução é o 

resultado de incêndios, cortes de árvores para produção de lenha e utilização 

comercial, desmatamento para novas terras agrícolas e agropecuárias, e construções 

habitacionais (ARRAES et al., 2012).  

Quando se cita o desmatamento, destaca-se o desmatamento da Amazônia 

como principal no Brasil. Na Amazônia Brasileira, o desmatamento vem aumentando 

de forma preocupante desde os anos de 1991. Os fatores que influenciam a 
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 degradação do ambiente tendem a variar conforme a região, sendo que os grandes e 

médios fazendeiros são os principais responsáveis pela atividade do desmatamento, 

e os pequenos agricultores também fazem parte deste problema no lugar em que 

estes estão concentrados (FEARNSIDE, 2006). 

O aumento do desmatamento, e seus impactos ao meio ambiente, tem 

contribuído negativamente para uma biodiversidade mais pobre, um ambiente mais 

seco decorrente do transporte de umidade que também é afetado, emissões de gases 

de efeito estufa também cresce, trazendo também como consequência um solo pobre 

em nutrientes e aumento de erosões (SOARES et al., 2019). 

São expressivos os impactos ambientais gerados pelo desmatamento, dentre 

esses cita-se as mudanças climáticas. Santos (2017) menciona que, por meio de 

análises estatísticas, foi possível detectar mudanças nos níveis de precipitações na 

região amazônica. 

Outro ponto que o desmatamento vem afetando é a biodiversidade. Há 

mudanças na composição de florestas que são afetadas pelo desmatamento, tanto 

em espécies de animais que habitam o local, como também em espécies de árvores 

que são derrubadas (JOLY, 2007). Sendo assim, para que a floresta consiga se 

manter é necessário um trabalho conjunto de vários fatores, dentro deste trabalho, um 

ponto importante é a biodiversidade de espécies (FEARNSIDE, 2006). 

Para que se tenha cuidado com o meio ambiente e com as matas, e para que 

a biodiversidade seja preservada, ao mesmo tempo que são feitas as atividades 

econômicas em locais com florestas, é necessário seguir leis e normas existentes com 

o intuito de aliviar os danos ambientais que são causados. Segundo Peres (2021), as 

primeiras preocupações sobre o controle e preservação da natureza e florestas e 

utilização dos recursos naturais, se deu após o visível desaparecimento de algumas 

espécies, sejam elas vegetais ou animais.  

No Brasil, o desmatamento vem aumentando cada vez mais, trazendo vários 

prejuízos a biodiversidade. São grandes os índices de alertas de desmatamento no 

Brasil. Segundo Deter/Inpe (2020), o ano passado teve uma alerta de 8.426 km², 

índice bem alto registrados nos últimos anos. Fazendo um comparativo nos últimos 5 

anos, o índice de 2020 só perde para o ano de 2019 que foi registrado uma alerta de 

9.178 km². Observa no gráfico a seguir (Figura 1). 
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 Figura 1: Alertas de desmatamento na Amazônia por ano (2015- 2020) 

 
Fonte: DETER/INPE (2020). 

 

Em abril de 2021, foi registrado 580 km² de desmatamento, um recorde de 

desmatamento neste mês em relação aos últimos três anos. A devastação é de 43% 

a mais em relação ao mesmo mês em 2020 que foi de 406 km². (DETER/INPE, 2021). 

Levando em consideração como o Brasil tratou ao longo dos anos a questão 

ambiental, inicia-se aqui um levantamento que leva em consideração algumas leis e 

normas mais importantes que servem para a preservação do meio ambiente. 

Sendo assim, é importante entender o conceito de meio ambiente, no qual as 

florestas constituem e fazem parte. Para isso, a Lei nº 6.938 de 1981, estabelece o 

conceito de Meio Ambiente no seu artº 3, I: “[..] conjunto de condições, leis, influências 

e interações de ordens físicas, químicas e biológicas, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas.” (BRASIL, 1981). 

A Lei nº 9.985 de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Esta lei por sua vez, tem como objetivo proteger espécies, 

restaurar e proteger a natureza, trazendo assim, o conceito de diversidade biológica: 

“a variabilidade de organismos vivos de todas as origens” (BRASIL, 2000).  

Quando se destaca incêndios florestais, estes devem ser vistos relacionados 

diretamente ao desmatamento. Sendo assim, um “Novo Código Florestal” entrou em 

vigor no ano de 2012, por meio da Lei  nº 12.651, estabelecendo “[...] normas gerais 

sobre a proteção da vegetação, [...] controle e prevenção dos incêndios florestais [...]” 

(BRASIL, 2012). 

Vários são os crimes ambientais enfrentados e reproduzidos todos os dias. A 

Lei nº 9.605 de 1998, “dispõe sobre suas sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente [...]” (BRASIL, 1998), trazendo 

consigo sobre o que são considerados crimes ambientais, assim descritos:  

 

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das 
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 normas de proteção[...]; Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de 
preservação permanente, sem permissão da autoridade competente[...]; Art. 
41. Provocar incêndio em mata ou floresta[...]; Art. 45. Cortar ou transformar 
em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para 
fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou 
não, em desacordo com as determinações legais[...]; Art. 50-A. Desmatar, 
explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras 
de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. 

 

 Como necessidade para preservação do meio ambiente criou-se ainda uma lei 

que trata sobre a Educação Ambiental, sendo assim a Lei nº 9.795 de 1999 “[...] dispõe 

sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá 

outras providências", trazendo assim, como a temática deve ser abordado no 

processo educativo (BRASIL, 1999). 

 Visto que o desmatamento é um grande problema de ameaça para a flora, e 

consequentemente para os demais organismos que habitam o local, deve-se salientar 

a importância destes para o equilíbrio ecológico.  

 

4.2 O desmatamento e o impacto nas populações de abelhas 

As abelhas habitam a Terra há mais de 60 milhões de anos (ROSA et al., 2019) 

sempre desempenhando seu papel na natureza, e quando se trata de organismos que 

são importantes para a manutenção da vida, podemos citar as abelhas como parte 

deste trabalho. São importantes para o ambiente, pois fazem a polinização de uma 

expressiva porcentagem da flora, e ao mesmo tempo conseguem sua alimentação, e 

quando a flora é prejudicada, seja pelo desmatamento ou outros fatores, as abelhas 

acabam perdendo sua fonte de alimento e podem enxamear ou morrer, causando o 

desaparecimento de colônias (ORDUNHA; MUCCI, 2021). 

 No Brasil, o número de espécies de abelhas é elevado, sendo assim, estas 

interagem com uma variedade de espécies de plantas, promovendo a diversidade, 

conseguindo sua alimentação e consequentemente produzindo alimentos para os 

demais animais da cadeia trófica. A polinização que as abelhas realizam é necessária 

para garantir a manutenção dos ecossistemas, sendo importante para a produção de 

frutos e sementes (FONSECA; SILVA, 2010).  

Conforme Ordunha e Mucci (2021), levando em consideração que as abelhas 

são responsáveis por garantir a manutenção do ambiente e fornecem a matéria prima 

necessária para a produção da maior parte do que é consumido. A extinção das 

abelhas, ou de uma única espécie, impactaria o ambiente de forma negativa, 

reduzindo a biodiversidade, e até mesmo promovendo uma extinção em cadeia 

“desde as plantas que ela poliniza até os animais que se alimentam dessas plantas, e 

os humanos” (CAMPOS, 1998). 

 Atualmente o desaparecimento destes polinizadores em nosso ambiente está, 

na maioria das vezes, relacionado com os impactos antrópicos ocasionados nos 

ecossistemas, deixando-os sem os recursos necessários para sua sobrevivência. “A 

fragmentação dos ecossistemas em monocultivos altamente intensivos para o plantio 

de grãos, frutas e reflorestamentos e até mesmo para as edificações urbanas tornam 
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 a paisagem homogênea, pobre e deficitária” (ROSA et al., 2017, p. 3). Sendo que a 

fragmentação dos ecossistemas como causa do desmatamento, se torna um dos 

fatores que tem como resultado a redução de diversas espécies de abelhas (ROSA et 

al., 2019). 

Outras práticas, que também estão relacionadas com o cultivo de lavouras, são 

preocupantes em relação à sobrevivência desses insetos, uma vez que o uso de 

agrotóxicos como inseticidas, herbicidas e fungicidas tem potencial prejudicial na 

morte desses organismos. Segundo Rosa et al., (2017), além dos inseticidas, que tem 

impacto direto nas abelhas, os herbicidas contribuem de forma indireta, reduzindo as 

plantas fornecedoras de néctar. Os fungicidas, de acordo com Pettis et al, (2013) é 

visto como não prejudicial aos insetos, mas tem ação repelente, onde uma vez em 

contato pode ser levado com a abelhas junto com o néctar à colmeia, prejudicando o 

desenvolvimento das larvas e podendo afetar o sistema imunológico destas, levando 

a morte. 

Considerando o desmatamento como um dos impactos antrópicos, um estudo 

realizado por Brown e Oliveira (2014), na Amazônia, verificou que o desmatamento 

está diretamente relacionado com a morte de espécies de abelhas sem ferrão, sendo 

que estas são importantes para a diversidade de espécies da flora na região.  

 Em consequência da ameaça às espécies de abelhas, gerando um declínio 

ecológico e econômico, destaca-se a necessidade de produzir ações que servem para 

a conservação destes polinizadores, visando assim, em soluções que ajudem na 

conscientização e modifiquem essa problemática (BERINGER, MACIEL, 

TRAMONTINA, 2019). Pensando em ações que possam ser desenvolvidas em 

escolas, pode-se utilizar cartilhas didáticas, pois é possível abordar uma linguagem 

adaptada, trabalhando o assunto de forma clara e objetiva. 

 

4.3 A utilização de cartilha didática como material metodológico  

Em um mundo digital, onde a tecnologia está inserida em vários setores da 

sociedade, inclusive na educação, os aparatos tecnológicos podem ser um grande 

aliado a aprendizagem, sendo possível “incluir digitalmente educandos na sociedade 

motivando-os para a busca de conhecimento” (OLIVEIRA; AMARAL; DOMINGOS, 

2011, p. 54). Neste contexto, as cartilhas educativas digitais também se tornam 

importantes como material pedagógico, facilitando a comunicação/discussão entre 

professores e educandos. 

O uso de cartilhas como material de apoio metodológico para o ensino pode ser 

utilizado em todos os níveis de educação, desde a alfabetização até o ensino superior. 

A cartilha e o Livro Didático apresentam semelhanças, pois ambos trazem conteúdos 

ilustrados e explicativos contribuindo ao ensino aprendizagem. Conforme Collares 

(2011), a cartilha serve como meio de comunicação, onde os conteúdos contidos nela 

refletem diretamente na sociedade. Entretanto, “a cartilha como veículo de 

comunicação não está livre das distorções em suas informações, principalmente, 

porque é um componente precioso para a industrial cultural” (COLLARES, 2011, p. 

04). Para além da comunicação, a cartilha pode ser uma ferramenta importante no 
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 processo de ensino e aprendizagem, desde que seja utilizada de forma adequada 

pelos professores, para atingir o objetivo proposto. 

As cartilhas vêm sendo utilizadas por professores para trabalhar diversas 

temáticas, com destaque à biologia, principalmente em temas que envolvem a 

problemática ambiental (BARBOSA et al., 2004). Ainda sobre a utilização de cartilha 

na educação, em trabalho “Aprender a ler entre cartilhas: civilidade, civilização e 

civismo pelas lentes do livro didático”, produzido por Boto (2004, p. 495), diz que: 

 

[...] a cartilha é, talvez, o compêndio escolar que permanece conosco por mais 
tempo. Remetendo-nos ao nosso próprio trajeto de vida, lembramo-nos do 
folhear de suas páginas, por vezes das cores das letras de cada lição, do 
formato das ilustrações, da textura das páginas, do suporte impresso que 
sustenta o texto. Passamos simbolicamente, simplesmente por percorrer 
aquele primeiro livro, da condição de analfabetos à leitores. Nas cidades, 
lembramo-nos dos primeiros cartazes que fomos capazes de ler sozinhos (e 
em voz baixa) na rua. Tais recordações nos assaltam exatamente porque, 40 
desde então, jamais nós podemos furtar à leitura; mesmo que desejemos 
fugir, somos por ela assaltados. Crianças, imaginávamos que era a cartilha 
quem nos ensinava, paulatinamente, a ler. Daí sua primazia entre lugares de 
memória. 

 
Sendo assim, trabalhar os conteúdos do currículo escolar com o uso de cartilha, 

pode promover no estudante o interesse pela aprendizagem através da leitura, 

ilustrações e exercícios de fixação. 

 

 

5 METODOLOGIA  

O presente projeto foi desenvolvido na disciplina de Projeto Integrador II, do 

curso Ciências Biológicas - Licenciatura da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR, Campus Dois Vizinhos, no Paraná. 

A temática a ser trabalhada, baseia-se na relação entre o desmatamento e as 

abelhas, destacando as consequências que o desmatamento causa sobre as abelhas, 

e como a morte destes organismos prejudica o meio ambiente. Para a elaboração do 

referencial teórico, buscou-se em materiais/trabalhos já publicados, que dissertam 

sobre a temática abordada, contribuindo para que o trabalho tenha um bom 

desenvolvimento. 

O referido trabalho será baseado na criação de uma cartilha didática digital 

nomeada “O desmatamento e suas consequências em populações de abelhas” 

(Apêndice A), que poderá ser utilizada por professores como ferramenta de apoio nas 

aulas de biologia para alunos do ensino médio. A cartilha, por sua vez, contará com 

informações sobre o desmatamento e como afeta as abelhas e a manutenção da vida, 

promovendo um conteúdo de fácil compreensão. No desenvolvimento da cartilha, 

foram utilizados os conhecimentos adquiridos a partir da elaboração do presente 

projeto, por meio de pesquisa bibliográfica. Para criação do design da cartilha, será 

utilizado o site “Canva”.  

Para a construção da cartilha, foram utilizados textos, imagens, mapas mentais 
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 e  links de vídeos disponíveis na internet, na plataforma YouTube, para  melhor 

compreensão dos  estudantes diante dos  assuntos expostos.   

A cartilha está organizada em capa, contracapa, sumário, desenvolvimento e 

referências. No desenvolvimento foram abordados os seguintes temas: Vamos falar 

de desmatamento? Causas e Consequências do desmatamento; Que tal falarmos um 

pouco sobre as leis que nos ajudam a entender a problemática ambiental? Quais são 

os índices de alertas de desmatamento no Brasil?; O desmatamento e o impacto em 

populações de abelhas; Veja o que acontece quando o desmatamento provoca a 

morte de abelhas; Quais ações podem ser feitas  para controlar o desmatamentos no 

Brasil?.  

No site Canva, podem ser encontrados diversas ferramentas/objetos para 

elaborar uma cartilha. Estas ferramentas podem ser encontradas de forma limitada 

(gratuita) ou de forma ilimitada (paga). Sendo assim, imagens e animações foram 

utilizadas da própria plataforma, para então compor o design da cartilha. 

A utilização do material digital, poderá ser feito durante as aulas de biologia 

com alunos do ensino médio, sendo assim, será com suporte para tratar sobre o 

desmatamento e o que pode ocasionar em populações de abelhas. 

 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 

Com a utilização da cartilha didática digital, espera-se que os alunos de ensino 

médio, na disciplina de biologia, possam ter o conhecimento sobre o que o 

desmatamento pode ocasionar desenvolvendo o pensamento crítico sobre o tema 

apresentado.  

Espera-se também, a conscientização dos estudantes sobre a importância das 

abelhas em nosso ambiente, uma vez que é o principal organismo para a polinização 

das plantas e, essencial para a manutenção da biodiversidade.  

Ao se referir aos conteúdos de ecologia, espera-se que os alunos aprendam a 

importância de todos os organismos que habitam em determinado local. Referente a 

zoologia, é necessário que os alunos reconheçam que as abelhas como sendo insetos 

polinizadores, possuem um importante trabalho dentro da zoologia, fazendo assim 

está relação entre estes conteúdos. 
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 APÊNDICES 
Apêndice a -  Cartilha Didática 
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  RESUMO 
 

                 Jéssica Regina Debastiani Belusso 1 

Rauane Soares Da Silva1 

Sara Elys Rosin1 

Diesse Aparecida De Oliveira Sereia2 

 

Este trabalho foi desenvolvido por meio da disciplina de Projeto Integrador II, do curso 
de Ciências Biológicas - Licenciatura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
campus de Dois Vizinhos, cujo tema norteador foi “Desmatamento”. O objetivo desta 
proposta foi o desenvolvimento de uma revista didática digital para alunos do Ensino 
Médio, relacionando o desmatamento e a expansão agrícola de uma maneira lúdica e 
didática, a fim de que os alunos compreendam a importância de se ter conhecimentos 
relacionados a temáticas ambientais. O produto desenvolvido conta com 3 (três) 
tópicos principais, sendo o primeiro voltado a introdução sobre o desmatamento, 
contendo informações e dados sobre os principais impactos do desmatamento nos 
biomas brasileiros; seguido pelo tópico de expansão agrícola e desmatamento 
versando as principais consequências dessa relação, e finalizando com o tópico das 
metodologias ativas no ensino. O produto servirá como material auxiliar para a 
disciplina de biologia, uma vez que explanado a temática sobre o desmatamento. 
 
Palavras-chave: Ensino de Biologia. Desmatamento. Expansão agrícola. Revista 
Didática Digital. 
 
 
ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR 

 

A temática “Desmatamento” e sua relação com a expansão agrícola e 

desigualdades sociais, envolve as áreas de ciências da natureza relacionadas aos 

conteúdos de agroecologia, educação ambiental e ecologia. 

 
1 Acadêmico(a) do curso de graduação em Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná – campi Dois Vizinhos (UTFPR/DV). 
 
2  Doutora em Biologia comparada e docente do curso de graduação em Ciências Biológicas da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – campi Dois Vizinhos (UTFPR/DV).  
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 1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos, a 

agricultura também tem se especializado e se tornado cada vez mais moderna. Sua 

progressão constante está atrelada à necessidade de produzir  cada vez mais com o 

menor custo e redução da mão de obra. Em vista disto, bem como  diante da demanda 

no consumo de alimentos e demais produtos de origem agrícola no mundo, 

agricultores e pecuaristas tem investido na expansão das áreas cultiváveis. 

Sabe-se que para  essa expansão, existe a demanda  de grandes hectares                                    de 

terra fértil para o plantio, além de um clima propício. Dessa maneira, o Brasil se torna 

um país muito disputado mundialmente, pois possui as condições perfeitas para o 

agronegócio. A região amazônica destaca-se como uma das mais importantes 

fronteiras do capital natural, e sua ocupação ocorre de acordo com o paradigma de 

relação sociedade-natureza, em que o crescimento econômico é visto como linear e 

infinito, e baseado na contínua incorporação de terra e de recursos naturais (BECKER, 

2005). 

Neste contexto, o desmatamento é considerado um grande problema, pois suas 

características mudam de acordo com a dinâmica do mercado fundiário, o acesso aos 

mercados consumidores e o grau de ocupação da fronteira agrícola (PACHECO, 

2012). Portanto, é no equilíbrio entre a necessidade de assegurar o direito à natureza                                                                                        

equilibrada, como bem de uso comum da população e a definição do modo como 

devem ser utilizados os recursos ambientais na sociedade, que o processo decisório                                                             

sobre a sua destinação acontece (QUINTAS, 2004). 

Por isso, é importante expor à comunidade escolar a relação existente entre o 

desmatamento e a expansão agrícola que ocorre no Brasil. Nos últimos anos, a 

preocupação referente ao meio ambiente e iniciativas da sociedade para o 

desenvolvimento de atividades e projetos se intensificaram, com o intuito de educar 

as comunidades, procurando sensibilizá-las para as questões ambientais (ARAÚJO e 

SOUZA, 2011). 

Diante da perspectiva exposta, e considerando  o tema norteador 

“desmatamento” proposto pelos professores responsáveis pela disciplina de Projeto 

Integrador II, desenvolveu-se o devido trabalho. Com uma metodologia didática e 

lúdica pensada para os alunos do Ensino Médio,  relacionando o desmatamento com 

a problemática da expansão agrícola,  anseia-se pela sensibilização e a reflexão sobre 

os                              danos que podem vir a acarretar as esferas sociais e ambientais. 

Assim, o trabalho é composto pelo desenvolvimento de uma revista didática 

digital, construída visando sua aplicação  como uma ferramenta de ensino. Visto, pela 

necessidade e utlização de metodologias que anseiem por uma maior interação com 

os alunos, como no caso o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

no cotidiano escolar, que vem  a contribuir com a utilização dos equipamentos 

tecnológicos no ambiente escolar. 
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 2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Produzir uma revista didática digital para alunos do Ensino Médio, relacionando 

o desmatamento e a expansão agrícola. 

 

2.2 Específicos 

- Abordar a temática: “As consequências socioambientais e socioeconômicas 

do desmatamento e expansão agrícola” por meio de uma problematização inicial, 

precedendo a utilização da revista didática. 

- Discutir os principais problemas sociais ocasionados pelo desmatamento, 

tendo em vista a demanda do mercado agrícola de exportação. 

- Apresentar a relação entre os dois conceitos: desmatamento e expansão 

agrícola, evidenciando suas causas e consequências. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Um dos maiores problemas que as florestas brasileiras enfrentam 

cotidianamente, é em relação à expansão do agronegócio, pois, visando ampliar seus 

lucros, os grandes latifundiários não se importam devidamente com a natureza e a 

biodiversidade local. 

Dessa forma, o projeto busca esclarecer aos alunos, o motivo de estabelecer 

uma relação de equilíbrio entre a conservação de florestas e a expansão agrícola, 

pois, no âmbito das aulas de biologia, é possível expor o conteúdo de uma maneira 

que fica explícito a interação dessas duas vertentes e assim despertar o pensamento 

crítico dos alunos. 

Visto que o tema possui relevância no contexto atual, observa-se a importância 

da elaboração de um material educativo e de fácil entendimento a ser disponibilizado 

online para estudantes do Ensino Médio, a fim de sensibilizá-los sobre a temática. 

Assim, a revista eletrônica foi escolhida, pois o formato permite uma linguagem 

acessível, sem deixar de abordar dados científicos e imagens reais sobre o que está 

acontecendo no Brasil. 

 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 O desmatamento no Brasil 

O acelerado processo de modernização, juntamente com a rápida evolução das 

comunicações e das tecnologias, contribuíram mundialmente para a união das 

relações humanas. Segundo Gelain et al. (2012), esse processo de união é 

caracterizado como globalização, e isso tem gerado uma crescente produção das 

atividades econômicas que, devido ao frenético mercado global buscam 
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 constantemente o aperfeiçoamento e a expansão de produção. Porém, a 

consequência mais visível e marcante desse processo está relacionada ao impacto 

causado no meio ambiente. 

As questões ambientais podem ser sintetizadas, conforme Mello e Trajber 

(2007, p. 15): 

Estamos sentindo na pele, em nosso cotidiano, uma urgente necessidade de 
transformações para superarmos as injustiças ambientais, a desigualdade 
social, a apropriação da natureza - e da própria humanidade - como objetos 
de exploração e consumo. Vivemos em uma cultura de risco, com efeitos que 
muitas vezes escapam à nossa capacidade de percepção direta, mas 
aumentam consideravelmente as evidências que eles podem atingir não só a 
vida de quem produz, mas as de outras pessoas, espécies e até gerações. 

 
 

A crise ambiental nunca vista na história se deve a concepção humana de 

dominação, pois nós seres humanos ainda não compreendemos os efeitos colaterais 

e consequências das nossas atitudes em relação ao meio ambiente (MELLO; 

TRAJBER, 2007). 

O desmatamento é considerado um fator impactante quanto à relação humana 

e a devastação do meio ambiente. A diminuição de territórios coberto por florestas 

naturais, é marcado em todo mundo como resultado “de incêndios, corte de árvores 

para propósitos comerciais, devastação de terras para utilização da agropecuária, ou 

até fenômenos naturais” (ARRAES; MARIANO; SIMONASSI, 2012, p. 120). 

Considerando as áreas de desmatamento na Amazônia, o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), unidade que é vinculada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Informação (MCTI), divulga dados anualmente sobre a taxa de 

desmatamento em 9 estados da Amazônia Legal Brasileira. Essa taxa de 

desmatamento é calculada baseando-se nos dados gerados pelo Projeto de 

Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), este 

projeto faz o mapeamento para registrar e quantificar as áreas desmatadas superiores 

a 6,5 hectares. Utilizando imagens de satélites, foi possível calcular a série histórica 

do PRODES para a Amazônia Legal em km2, de 1988 a 2020, como mostra a Figura 

1, sobre as taxas consolidadas anuais por estado da ALB: 
 

Figura 1 - Taxa de desmatamento do PRODES (em km2) desde 1988 na Amazônia Legal Brasileira. 

 
Fonte: Inpe (2021). 
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Para Gelain et al. (2005), esse desmatamento desenfreado traz grandes 

consequências ao meio ambiente, tais como a perda de biodiversidade o que inclui na 

redução da fauna e flora e aumento de extinção de plantas e animais locais; perda de 

produtividade, que inviabiliza o manejo florestal sustentável dos recursos madeireiros, 

além de reduzir a produtividade do solo, ocasionando a desertificação; aumento da 

emissão de gases de efeito estufa que causa o aumento gradativo para o aquecimento 

global; e alterações no regime hidrológico, uma vez que o desmatamento  pode interferir 

no fluxo de chuvas. 

Consideravelmente, ao trazer um discurso sobre o desmatamento, apontando 

as causas e consequências deve-se elencar o Brasil como um dos países que possui 

as maiores reservas naturais do mundo, destacando o bioma Amazônia que possui 

escala de relevância global. A compreensão sobre esses fatores e atores que 

conduzem ao desmatamento, varia ao longo dos anos e em partes diferentes de cada 

região. Estão diretamente ligadas ao contexto histórico e cultural do Brasil, uma vez 

que, este processo se iniciou desde o período de colonização com a extração e 

exploração do Pau-brasil, seguido da exploração de atividades com a cana-de- 

açúcar, café e ouro (GELAIN et al. 2012). 

A região amazônica é alvo de grandes ações extrativistas desde o ano de 1870. 

Porém, a intensificação do desmatamento vem aumentando continuamente no Brasil 

desde a década de 70 (FEARNSIDE, 2006). Além disso, durante o ano de 1995 a taxa 

de desmatamento apresentou seu maior nível. Sendo o resultado do Plano Real, que 

devido ao aumento das reformas que incentivaram o aumento da disponibilidade de 

capital, somados às eleições municipais de 1994, influenciaram o acréscimo do crédito 

agrícola. Consequentemente, esse aumento de crédito para grandes fazendeiros teve 

muito mais efeito em incentivar o desmatamento, do que as mudanças na economia, 

que influenciaram o valor dos bens duráveis, como a terra (FEARNSIDE, 2006, p. 10).  

Houve um decréscimo somente em 2005, devido às taxas de câmbios serem 

desfavoráveis para a exportação, combinado com a “operação Curupira”, que reprimiu 

a exploração madeireira do Mato Grosso, junto com criação de reservas de uma 

áreainterditada no Pará (FEARNSIDE, 2006). 

O MapBiomas em 28 de agosto de 2020, divulgou uma estimativa da perda de 

área de vegetação nativa, entre os anos de 1985 e 2019, que equivale a 10,25% do 

território nacional. A redução acumulada é de 87,2 milhões de hectares, conforme 

mostra a Coleção 5 do MapBiomas (MapBiomas, 2020). O mesmo trabalho ainda 

mostrou que mais da metade da perda de vegetação nativa no Brasil ocorreu na 

Amazônia, resultando em 44 milhões de hectares. Além disso, a área desmatada 

poRcorte raso entre o período de 1 de agosto de 2019 e 31 de julho de 2020 foi de 

10.851 km2. Representando um aumento de 7,13% em relação a taxa de 

desmatamento em  2019 que foi de 10,129 km2 (INPE, 2021). 

Alguns dos intermediários do desmatamento e que, consequentemente, levam 

à degradação do meio ambiente, são bastante conhecidos: a fiscalização ineficiente, 

falta de regularização fundiária, incentivos para atividades que contribuem para o 

desmatamento e degradação florestal, assim como a falta de uma governança  

florestal efetiva, que estabeleça em suas circunstâncias o manejo florestal como uma  
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 prática de gerenciamento e controle dos diversos e diferentes usos da terra (SILVA, 

2020). 

Portanto, pode-se dizer que como resultado das falhas governamentais e 

principalmente da expansão agrícola no Brasil que influencia a grande demanda do 

mercado de exportação, é aceito mundialmente que as atuais taxas de desmatamento 

das florestas, são demasiadamente excessivas. Em uma perspectiva de futuro 

próximo, isso desencadeará grandes consequências não somente para o ambiente, 

como também para o bem-estar e saúde do ser humano. 

 

4.2 A relação entre desmatamento e expansão agrícola 

Iniciada outrora nos tempos do Brasil colônia, a expansão agrícola aumentou a 

partir                                                                                              dos anos 1960, com a implantação da Revolução Verde e do atual modelo 

agropecuário, baseado na modernização de grandes extensões de terras. Segundo 

autores, como Borras et al., (2011) e Fernandes (2011), a demanda mundial por terras 

tem crescido gradativamente, especialmente a partir de 2008, tornando a “disputa 

territorial” um fenômeno global para atender à demanda da população global por 

alimentos. 

O agronegócio é um importante pilar na economia brasileira, pois contribui com 

cerca de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, representa 38% do total das 

exportações e emprega em torno de 50% da população economicamente ativa 

(GARLIPP, 2005).  

Entre os anos de 2000 a 2018, o Brasil apresentou taxa de crescimento de 

154% na produção de soja e de 26% no rebanho bovino. Dessa maneira, o país se 

consolidou como o segundo maior produtor de soja e de carne bovina do mundo (FAO, 

2020; IBGE, 2020). Entretanto, no mesmo intervalo de tempo, a Amazônia Legal 

constatou um aumento 59% em sua área desmatada (passou de 121.181 km² para 

193.095 km²), sendo um dos principais fatores que mais impulsionam a emissão global 

de gases de efeito estufa. 

A Revolução Verde é marcada como uma profunda transformação na área 

agrícola. Consistiu na modernização da agricultura em escala global, sendo efetivada 

por meio de inovações no campo de inovações tecnológicas de produção.A expansão 

da agricultura, baseada nos princípios e práticas provenientes da Revolução Verde, 

provocou consequências irreversíveis no meio ambiente que afetam a saúde de todos 

os seres vivos e os processos ecológicos (MESQUITA, 2009). 

Dentre os impactos ocasionados ao ambiente destacam-se: a compactação e 

impermeabilização dos solos pelo uso intensivo de máquinas agrícolas; erosão; 

contaminação dos corpos d’água, alimentos e animais por agrotóxicos ; impactos 

danosos da retirada da vegetação nativa de áreas contínuas extensas; assoreamento 

de rios e reservatórios; aparecimento de novas pragas ou aumento das  já conhecidas; 

risco à sobrevivência de espécies vegetais e animais com a perda de habitat natural 

devido a expansão agrícola; e alterações no clima local (Cunha, 1993).  Além disso, é 

esperado que com o desmatamento ocorra aumento de sedimentos devido ao 

assoreamento, alteração do padrão de precipitação de certas regiões da Amazônia, 

consequentemente, um possível estresse hídrico (NÓBREGA, 2014) 
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 Por isso, é fundamental que políticas públicas sejam implementadas para que 

os impactos causados na natureza pela expansão agrícola sejam minimizados. E 

também investimentos na fiscalização, para que as normas e regras sejam cumpridas 

corretamente. 

Segundo Arraes, Mariano e Simonassi (2012), os governos deveriam garantir 

os direitos de propriedade, prover um satisfatório nível de bens públicos e serem 

administrados por burocratas competentes e incorruptíveis. Para Chomitz et al. (2007), 

algumas soluções para diminuir os desmatamentos seria equilibrar interesses entre os 

grupos, por meio de melhores monitoramentos públicos, regulação dos direitos de 

propriedade e regulamentação da exploração de florestas públicas e privadas. Dessa 

maneira, os grandes latifundiários teriam mais dificuldade de explorar                                           indevidamente a 

flora brasileira. 

Somado a isso, a implementação de sistemas agrícolas de baixo impacto, como 

a                                                    agroecologia e a produção orgânica permitem que haja um equilíbrio entre a 

expansão  agrícola e a sustentabilidade, pois reduzem a poluição da água e do solo e 

permite uma maior conservação da biodiversidade (NODARI e GUERRA, 2015). 

Portanto, para que haja o desenvolvimento sustentável, além de reforçar a 

presença do Estado, é necessário mobilizar a sociedade, pois a principal mudança 

está relacionada com a educação. Ela permite o exercício da cidadania, maneira 

eficaz de despertar o interesse do indivíduo a buscar melhoria na qualidade de vida e 

firmar o compromisso de promover a sustentabilidade (ALVES et al., 2012). 

 

4.3 A utilização de metodologias ativas para o ensino médio 

A sociedade contemporânea encontra-se em constante desenvolvimento, de 

maneira que cabe a cada pessoa se adaptar a essas mudanças. Na escola este 

processo não é diferente, é preciso que sempre haja metodologias que venham ao 

encontro das necessidades e demandas educacionais dos alunos, para que somente 

assim possibilite aos educadores e educandos uma educação e um processo de 

ensino e aprendizagem de qualidade. 

Conforme descrito na segunda competência da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), as metodologias diferenciadas de ensino podem: 

 
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, p. 09, 2018). 

 

Assim, deve-se buscar novas metodologias, em que o aluno e professor 

consigam participar de modo conjunto das práticas pedagógicos, de maneira 

autônoma, que incentive o senso crítico, e traga liberdade da própria aprendizagem 

do discente. “Na teoria da Escola Nova, há uma valorização da experiência vivenciada 

pelo aluno, levando em conta as diferenças individuais. [...] O aluno é considerado o 

centro do processo” (Martins, 1993, p. 40). 

Ressalta-se, que ao inserir novas formas de ensino e aprendizagem, deve-se levar 
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 em conta a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)  adaptadas 

as novas gerações (CAMILO; ALVES; RIBEIRO, 2021).  

Kenski (2015, p. 33), já afirmava: 

A Linguagem digital, expressa em múltiplas TICs, impõe mudanças radicais 
nas formas de acesso à informação, à cultura e ao entretenimento. O poder 
da linguagem digital, baseado no acesso a computadores e todos os seus 
periféricos, à internet, aos jogos eletrônicos etc., com todas as possibilidades 
e convergência e sinergia entre as mais variadas aplicações dessas mídias, 
influencia cada vez mais a constituição de conhecimento, valores e atitudes; 
cria uma nova cultura e uma nova realidade informacional (KENSEY, 2015, 
p.33). 

 

O momento atual vivenciado por todos, decorrente da pandemia da Covid-19, 

instigou ainda mais o processo de mudança dos professores para as novas 

tecnologias. Para Hartwig et al. (2019), além das TICs, as metodologias ativas estão 

sendo inseridas no sistema educacional por meio do ensino híbrido, ou remoto, por 

meio de aulas síncronas e assíncronas, com uma surpreendente rapidez de inserção 

no cotidiano de milhares de estudantes, e isso pode ter influência direta na busca pela 

inovação, criatividade e motivação dos discentes. 

Quando se  pensa em maneiras de atrair a atenção dos alunos, quem dita as 

regras é a criatividade do professor ao propor  novas atividades, como a produção de 

cartilhas, revistas eletrônicas de cunho informativo, demonstrações práticas por meio 

de vídeos etc. Sendo assim, em tempos de pandemia, o profissional da educação deve 

buscar novas abordagens de personificação do ensino para os alunos, para que eles 

consigam desenvolver seus interesses e habilidades. 

A inserção destas metodologias para trabalhar a temática sobre o 

desmatamento e expansão agrícola possibilita ao aluno uma maior compreensão do 

assunto a ser trabalhado, que faz com que o aluno reflita nas ações antrópicas e as 

consequências dessas sobre o meio ambiente. Para que o ensino seja enriquecedor 

diante a tais perspectivas ambientais, os docentes devem proporcionar aos discentes 

um ensino crítico, que se ressalte a importância da pluralidade de saberes culturais e 

científicos que os educandos já possuem e que encontram a sua volta, tendo em vista 

uma formação baseada na percepção do que vivenciam, contribuindo desta forma, na 

construção de uma sociedade que detenha uma consciência ecológica (MARIANO; 

MELO; LEMOS JÚNIOR, 2013, p. 5). 

Diante do exposto, deve-se analisar a importância de se abranger temáticas 

como a supracitada dentro do ensino de biologia, pois é por meio de diálogos como 

este que se trará a sensibilização dos educandos para novas práticas e alternativas 

relacionadas à temática do desmatamento e suas consequências. 

 

 

5 METODOLOGIA 

O material desenvolvido neste projeto está voltado a alunos do Ensino Médio, 

na disciplina de Biologia. 

A produção da revista eletrônica será realizada por meio da plataforma digital 
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 Canva (https://www.canva.com). O conteúdo da revista consiste em informações 

relevantes retiradas de artigos científicos, recortes de matérias de jornais, além de 

imagens sobre o desmatamento causado nas florestas brasileiras e o resultado do 

agronegócio, destacando também os problemas socioeconômicos gerados nessa 

relação. As informações e imagens relacionadas ao tema “desmatamento e expansão 

agrícola” serão tratadas de forma lúdica e interativa. O material (conf. Anexo 1) será 

construído com o intuito de servir como material auxiliar para os professores. 

A revista será dividida em três seções principais, tendo como tópicos principais: 

O desmatamento no Brasil; Desmatamento e expansão agrícola; e Metodologias 

ativas. No decorrer das páginas, códigos QR serão disponibilizados, podendo ser 

escaneados pela câmera dos celulares dos alunos, que levará à vídeos referentes à 

temática. Os links são: 

Página 01 -  https://www.youtube.com/watch?v=-Kju2E5TaCc&t=12s. 

Página 02 -  https://www.youtube.com/watch?v=eEPabXAVzNA. 

Página 03 -  https://www.youtube.com/watch?v=Dkh1wBU-ce4. 

Página 05 -  https://www.youtube.com/watch?v=RsLWM8tFo1g. 

Página 09 -  https://www.youtube.com/watch?v=x2iXXqYD0zo. 

Página 11 -  https://www.youtube.com/watch?v=miGIZN8tY-U. 

A revista é composta por uma capa que exemplifica por meio de uma imagem 

(parte de floresta conservada e uma área totalmente desmatada) o tema central a ser 

explanado, juntamente aos principais tópicos a serem abordados, já supracitados. 

A contracapa é direcionada à explicação do uso da revista eletrônica, o objetivo 

do material que será disponibilizado, contato com as autoras, e os títulos a serem 

abordados no trabalho são eles: Desmatamento no Brasil; Dados atuais dos impactos 

nos biomas brasileiros, sendo citados os biomas da Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, 

Pantanal, Pampa e Caatinga; Desmatamento e expansão agrícola; e por último o título: 

Como posso contribuir para a mudança? Metodologias ativas colocadas em prática. 

Os Tópicos subsequentes, iniciam-se em: Desmatamento no Brasil, que traz 

um recorte sobre o que é o desmatamento, apontando algumas consequências que 

são ocasionadas no meio ambiente. Seguindo a lógica sobre o desmatamento tem-se 

o título “Dados atuais dos impactos nos biomas brasileiros”, abordando os dados 

recentes sobre os impactos do desmatamento nos biomas brasileiros sendo eles: 

Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Pampa e Caatinga. O segundo tópico é 

direcionado para o “Desmatamento X Expansão Agrícola”, que retrata um pouco da 

ação humana no ambiente, principalmente nas áreas da expansão agrícola. O terceiro 

e último tópico é intitulado “Como posso contribuir para a mudança? Metodologias 

ativas colocadas em prática”, que fala brevemente sobre o que são as metodologias 

ativas, e quais as mudanças que podemos construir e estabelecer para cuidarmos do 

nosso meio ambiente. 

 

 

 

https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Dkh1wBU-ce4
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 6 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que com o material disponibilizado sobre a relação entre o 

desmatamento e a expansão agrícola, contribua para que os estudantes do Ensino 

Médio iniciem uma reflexão sobre as causas que essa problemática proporciona às 

florestas, bem como o meio ambiente e a sociedade. 

Além disso, espera-se desenvolver o pensamento crítico dos adolescentes, 

para que saibam que deve existir um equilíbrio entre as duas vertentes, para que os 

impactos ambientais sejam os menores possíveis. 
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 ANEXOS 

Anexo 1 -  Link da Revista Digital  

https://www.flipsnack.com/PIutfpr2/revista_pi2.html 
 

 

https://www.flipsnack.com/PIutfpr2/revista_pi2.html
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