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APRESENTAÇÃO  
 

Este material didático é resultado dos projetos desenvolvidos pelos 

acadêmicos do 5° e 7° períodos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Dois 

Vizinhos, no segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020 nas 

disciplinas de Projeto Integrador 1 e Projeto Integrador 2, bem como, 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, Agrotóxicos (Projeto Integrador 1) e Educação para a Saúde 

(Projeto Integrador 2), possam contribuir para práticas educativas 

interdisciplinares, visando um processo de ensino e aprendizagem eficaz e 

comprometido socialmente. 
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RESUMO 

 
Brandali Pereira Blazius1 

Carmem Lucia Henrich1  
Jéssica Regina Debastiani1  

Deborah Catharine de Assis Leite2 
Fernanda Ferrari2 

 
 
O referido trabalho da disciplina de Projeto Integrador 1, do curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus de Dois 
Vizinhos, teve como proposta inicial de tema “Agrotóxicos”, ao qual foi 
desenvolvido um projeto de ensino para ser aplicado para alunos da rede pública 
de ensino fundamental de escolas do campo. A proposta do projeto tem como 
objetivo principal desenvolver a oficina  “Água: Somos o que bebemos”, composta 
de uma palestra de formação para os alunos  sobre o uso excessivo de agrotóxicos 
em lavouras, e suas consequências nos recursos  hídricos, bem como os danos 
que estes pesticidas e herbicidas podem causar em  populações de peixes. A 
palestra trabalha também com uma alternativa de solução para o uso de 
agrotóxicos na agricultura, chamada de biorremediação, que consiste na utilização 
de microrganismo para a remoção de agentes tóxicos do meio ambiente. A oficina 
a ser desenvolvida conta também com um concurso de redações, ao qual será 
premiado o aluno que melhor apresentar uma alternativa ou solução para o 
problema relacionado ao uso excessivo de agrotóxicos em lavouras e as 
consequências relacionadas ao ambiente aquático. O tema a ser trabalhado 
objetiva ainda uma reflexão e sensibilização aos alunos do campo sobre nossa 
atual relação entre sociedade e meio ambiente.  
 
Palavras-chave: Oficina. Agrotóxicos. Recursos hídricos.  
 
 
 
ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR  

A temática “Agrotóxicos” juntamente com a relação da água, possibilitará a 

interdisciplinaridade entre geografia, história, português e principalmente ciências 

e biologia.  

 

 

 

 
1 Acadêmico do curso de graduação em Ciências Biológicas – Licenciatura, da Universidade Tecnológica federal 
do Paraná – campus Dois Vizinhos. 
2 Docente do curso de graduação em Ciências Biológicas – Licenciatura, da Universidade Tecnológica federal do 
Paraná – campus Dois Vizinhos. 
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1 INTRODUÇÃO  

“Agrotóxicos”, conhecidos também como pesticidas, herbicidas, 

praguicidas, venenos e defensivos agrícolas, são utilizados em lavouras para 

combater pragas e doenças das plantas, para assim se ter uma maior 

produtividade agrícola (ANDRADE, 2018). O uso de tecnologias e insumos 

agrícolas impulsionados pela Revolução Verde, desencadeou um modelo de 

produção voltado para o aumento em massa de produtos oriundos do campo 

(MOREIRA, 2000). Porém o uso excessivo desses agentes químicos tem-se 

mostrado atualmente um grande problema socioambiental que pouco se tem 

trabalhado na sociedade e principalmente nas escolas.  

Pensando nisso, ao lançarem a proposta do tema “agrotóxicos”, pelos 

professores responsáveis pela disciplina de Projeto Integrador I, analisou-se a 

possibilidade de se trabalhar a relação existente entre os insumos agrícolas e os 

recursos hídricos, pois a água é um dos componentes essenciais para toda a 

sobrevivência do Planeta Terra. O presente Projeto de Ensino busca então mostrar 

a importância de se trabalhar com alunos do ensino fundamental de escolas 

públicas do campo, as consequências que produtos químicos agrícolas podem 

gerar em todo o meio ambiente e a saúde humana. À realização e aplicação do 

trabalho, é voltada ao desenvolvimento da oficina: “Água- Somos o que bebemos”, 

criada pelas acadêmicas responsáveis pelo projeto descrito, que conta com a 

realização de dois momentos.  

O primeiro momento da oficina destina-se a uma palestra de formação, onde 

serão abordados com os alunos temas que se referem ao uso de agrotóxicos em 

lavouras, bem como o caminho que as substâncias tóxicas presentes nos insumos 

agrícolas, percorrem até a chegada dos recursos hídricos, levando a intoxicação 

da água. Outro tópico se abordará as modificações que ocorrem em peixes devido 

ao uso excessivo de agrotóxicos em lavouras, e tendo como desfecho da palestra 

uma alternativa de solucionar o problema, através da biorremediação que consiste 

no uso de microrganismos responsáveis pela degradação de substâncias tóxicas 

do ambiente aquático.  

No segundo momento da oficina, será realizado um concurso de redações 

a respeito do conhecimento adquirido pelos alunos durante a palestra aplicada. Os 

alunos serão conduzidos para que a produção de suas redações contenha alguma 

alternativa, sugestão ou solução para o problema do uso excessivo de agrotóxicos 

e a contaminação de recursos hídricos.  

Por fim a exploração do tema agrotóxicos dentro das escolas, possibilita aos 

estudantes uma abordagem contextualizada sobre um tema que muitas vezes os 

alunos vivenciam em seu dia a dia. Isto faz com que o trabalho pretendido a 

aplicação sensibilize os educandos quanto a utilização de agrotóxicos em lavouras 

e as suas implicações socioambientais, para que assim consiga-se algumas 

mudanças de comportamentos e atitudes responsáveis do homem com relação ao 

meio ambiente.  
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2 OBJETIVOS   

2.1 Geral 

Abordar com os alunos do Ensino Fundamental, anos finais, sobre os 

principais efeitos que o uso excessivo de agrotóxicos pode vir a causar no meio 

ambiente. 

2.2 Específicos 

• Desenvolver a oficina “Água: Somos o que bebemos” em forma de palestra 

para explicar quais problemas podem ser decorrentes a partir da presença de 

agrotóxicos na água, envolvendo a microbiota natural, além dos organismos vivos 

que dependem deste meio;  

• Apresentar os principais efeitos que os defensivos agrícolas provocam no 

meio aquático, tendo como enfoque as deformações que estes causam em alguns 

peixes;  

• Produzir uma maquete como material de apoio, para demonstrar o caminho 

percorrido dos agrotóxicos até a água;  

• Realizar um concurso de textos com os alunos, a fim de que possam 

demonstrar o conhecimento adquirido durante a oficina.  

 
 
3 JUSTIFICATIVA   

Uma das preocupações atuais em relação à saúde humana e ao meio 

ambiente está vinculada ao uso excessivo de agrotóxicos e as consequências ao 

meio ambiente. Assim, o projeto busca ensinar sobre os efeitos dos agrotóxicos na 

água, tema este que pouco é abordado dentro de algumas escolas, apesar de ser 

de grande significância.  

No âmbito das aulas de ciências, é possível expor o conteúdo de uma 

maneira que fica  explícito a interação destes agrotóxicos com o cotidiano deste 

público, visando a elucidar  os riscos e os problemas que podem haver quando os 

agrotóxicos entram em contato com  a água, por exemplo, caracterizando este 

químico como uma fonte de poluição.   

 Adicionalmente, o trabalho poderá ainda vir a somar nas práticas de ensino 

realizadas no ensino fundamental de escolas do campo, para que os alunos 

compreendam o quanto o uso de agrotóxicos pode vir a desencadear processos 

que na maioria das vezes torna-se irreversível com o contato na natureza. Nesse 

sentido é relevante fazer com que o aluno reflita o quanto pode ser prejudicial o 

uso de agrotóxicos a todo um ecossistema, promovendo uma ideia de como 

apresentar soluções, buscando formas diferentes de ensino para o conhecimento 

destes, aplicando oficinas e um demonstrativo em forma de maquete. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO   
 
4.1 Agrotóxicos   

Há mais de 60 anos que os agrotóxicos se propagaram na agricultura, para 

assim, ter o controle de pragas e vetores, nos tratamentos de doenças como 

malária e dengue (SILVA et al, 2005). Esta foi a maneira encontrada de controlar 

a presença de pragas no cultivo de alimentos na produção agrícola.  

Para que a agricultura obtivesse um resultado satisfatório, empresas 

especializadas na produção de agrotóxicos prometiam uma grande expansão das 

agroindústrias.  Voltando-se para esta expansão, a Revolução Verde3, utilizando 

insumos industriais, como fertilizantes e agrotóxicos, além dos demais métodos 

utilizados na agricultura, tornando-se um modelo de produção (MOREIRA, 2000).  

Para ter o beneficiamento e controlar a perda que pode ocorrer pelo efeito 

de pragas, os agrotóxicos começaram a ser utilizados. Em conformidade com a Lei 

Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, Artigo 2, Inciso I, [AA2] que se refere aos 

defensivos agrícolas:  

Agrotóxicos e afins são os produtos e os componentes de processos 
físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso no setor de produção,   
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, 
na  proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros 
ecossistemas e também  em ambientes urbano, hídricos e industriais, 
cuja finalidade seja alterar a  composição da flora e da fauna, a fim de 
preservá-la da ação danosa de seres  vivos considerados nocivos, bem 
como substâncias e produtos empregados  como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento.  
 

Definindo o que são agrotóxicos, de acordo com a Food and Agriculture 

Organization (FAO), e definida pela Organização das Nações Unidas (ONU) que 

são responsáveis pela erradicação da fome e combate à pobreza, são 

determinados como agrotóxicos:  

Qualquer substância, ou mistura de substâncias, usadas para prevenir, 
destruir  ou controlar qualquer praga – incluindo vetores de doenças 
humanas e animais,  espécies indesejadas de plantas ou animais, 
causadoras de danos durante (ou  interferindo na) a produção, 
processamento, estocagem, transporte ou  distribuição de alimentos, 
produtos agrícolas, madeira e derivados, ou que – ou  . que deva ser 
administrada para o controle de insetos, aracnídeos e outras pestes que 
acometem os corpos de animais de criação (FAO, 2003).   

 

3 Revolução verde foi a criação de novas tecnológicas e práticas agrícolas, que permitiram um 
aumento considerável na produção de alimentos.  
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De acordo com o site AGROW (2007), os agrotóxicos são classificados 

conforme sua finalidade, são definidos adequadamente pelo efeito e ação nos 

organismos. Sendo assim, há uma porcentagem de 95% dos agentes tóxicos 

principais que movimentam o mercado mundial, os valores correspondentes são 

de, 48% herbicidas, 25% os inseticidas e 22% são fungicidas.  

Sendo assim, sabendo de sua utilização e como são classificados, é 

necessário entender sobre suas consequências e perigos. Utilizados como 

biocidas, onde extermina a ação indesejada de microrganismos vivos, os 

agrotóxicos acabam interferindo nos mecanismos fisiológicos de meios utilizados 

para a sustentação da vida, promovendo grandes danos. 

Há também problemas graves referentes à contaminação do meio ambiente 

e de águas de canais subterrâneos, como já estudados os casos dos Aquíferos 

Guarani e Jandaíra4, que se localizam no Ceará e Rio Grande do Norte (COGERH, 

2009). Além disso, a contaminação pode ocorrer em águas superficiais, sendo 

estas, água de rios, lagoas e açudes, locais de abastecimento para casas, sendo 

que nestes, já foram encontradas diferentes agrotóxicos em uma mesma coleta 

(RIGOTTO; PESSOA, 2009).  

Quando se trata de contaminação por agentes tóxicos, os estudos e atenção 

estão sendo predominantes, pois com o uso excessivo e sem o devido 

conhecimento de sua utilização, pode gerar grandes consequências, sendo elas 

irreversíveis (SOARES et al.  2005).  

As consequências do impacto nas águas, estão relacionadas à produção 

industrial e o pensamento fixado somente em ganhos e não em preservação. A 

deterioração de águas subterrâneas e superficiais, é um fator importante quando 

relacionado ao impacto da agricultura no ambiente, esta deterioração ocorre 

quando químicos agrícolas são depositados nas águas superficiais (ZEBARTH, 

1999).  

Embora, os agrotóxicos ajudem a controlar pragas, contribuindo para a 

produção agrícola em grande escala e aumento da lucratividade das empresas 

envolvidas na produção de agentes químicos, tem-se inúmeras consequências da 

sua utilização. O uso  excessivo de agrotóxicos gera consequências como, 

promove o desequilíbrio ecológico,  afetando meios aquáticos e apresentando 

riscos também para a saúde humana, mesmo que  esses são usados direta ou 

indiretamente, pois os agrotóxicos podem estar presentes nos  alimentos, e como 

já tratado, nas águas que abastecem casas e comunidades.  

 

4.2 O uso de agrotóxicos nas lavouras e os recursos hídricos   

Como já visto no tópico sobre agrotóxicos, sabemos que estes possuem 

uma  função muito ampla quando trata-se da relação do agronegócio, a utilização 

 

4 Aquíferos Guarani e Jandaíra foram avaliados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos 
(COGERH) que identificou que estes aquíferos estão poluídos, tendo a presença de agrotóxicos que 
chegam até os aquíferos, por meio da utilização de agentes tóxicos na lavoura. 
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de pesticidas  e herbicidas cumprem o papel de proteger as lavouras de plantas 

daninhas, doenças e  pragas, o que representa para a agropecuária um aumento 

na produtividade de produtos  garantindo assim uma maior lucratividade, porém 

apresentam mesmo que indiretamente  um grande risco para a saúde humana e o 

meio ambiente (SPADOTTO, 2006).  

Sendo a água uma das principais fontes não somente para a sobrevivência 

humana, mas sim para toda a existência de organismos no Planeta Terra, torna-se 

essencial a discussão sobre a contaminação por uso de agrotóxicos em rios, 

córregos, lençóis freáticos e outros reservatórios, e seus impactos sobre estes. A 

relação existente entre o ambiente aquático e o uso de agrotóxicos em lavouras 

inicia-se desde a inserção destes pesticidas ou herbicidas no meio ambiente 

decorrentes das ações humanas. Segundo Ribeiro (2007, p. 1):  

Os recursos hídricos agem como integradores dos processos 
biogeoquímicos de qualquer região. Sendo assim, quando pesticidas 
são aplicados, particularmente na agricultura, os recursos hídricos, 
sejam superficiais ou subterrâneos, são os principais destinos dos 
pesticidas.  

 

O caminho pelo qual os agrotóxicos irão percorrer até os reservatórios de 

água,  podem influenciar tanto na improdutividade do solo como a intoxicação no 

ambiente aquático, que consequentemente podem ocasionar a destruição ou 

diminuição de  determinadas comunidades, gerando sérios prejuízos ao meio 

ambiente como um todo,  tendo que “no ambiente aquático, além da hidrólise e da 

fotólise, os agrotóxicos podem também sofrer a degradação biológica e, ainda, a 

bioacumulação e a biomagnificação” (SPADOTTO. 2004, p. 13).  

A entrada desses pesticidas no ambiente aquático pode acontecer de 

diversas formas quando utilizado na lavoura. Desse modo, em se tratando das 

formas de aplicações desses produtos, as mais utilizadas são a aplicação direta no 

solo, a pulverização manual, pulverização com trator e pulverização com aviões 

(DORES; DE-LAMONICA-FREIRE, 1999). Sendo assim, estas práticas de 

aplicação de produtos químicos agrícolas representam um problema para o meio 

ambiente, uma vez que, as gotículas desses produtos não atingirão somente a 

planta alvo, mas também o solo como um todo (CHAIN, 1995).  

Segundo Dores; De-Lamonica-Freire (1999, p. 4):  
 
Uma vez no solo o pesticida pode ter diferentes destinos: ser adsorvido 
a partículas do solo, permanecer dissolvido na água presente no solo, 
volatilizar se, ser absorvido pelas raízes das plantas ou por organismos 
vivos, ser percolado ou carregado pela água das chuvas ou sofrer 
decomposição química ou biológica. A mobilização do pesticida a partir 
do solo poderá ocorrer pelo carreamento pelas águas das chuvas, por 
erosão, lixiviação ou volatilização.  

O processo de contaminação dos recursos hídricos baseia -se nesse 

transporte das  substâncias químicas presentes nos agrotóxico que permanecem 

no solo, e passa a se  direcionar com o passar do tempo para os ambientes 
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aquáticos através dos pesticidas  dissolvidos na água, que associa-se facilmente 

quando em contato com a água da chuva,  por mais que a quantidade de 

agrotóxicos no solo durante a aplicação apresente-se  pequena , este já serve para 

que agentes tóxicos cheguem ao ambiente aquático (DORES;  DE-LAMONICA-

FREIRE, 1999).  

Nesta perspectiva, os introduzidos pesticidas ou herbicidas no ambiente 

aquático, representam uma ameaça para todos os organismos que ali habitam. 

Muitas substâncias podem estar sujeitas a um processo de modificação, ou melhor, 

processos que agem de modo a transformar o comportamento e o destino destes. 

Como afirma Costa (2008, p. 1822): 

As substâncias potencialmente tóxicas podem ser degradadas por 
processos abióticos e bióticos que ocorrem na natureza. No entanto, 
algumas delas resistem aos processos de degradação e por isso são 
capazes de persistirem no ambiente por longos períodos de tempo. 

 

A exposição contínua de um reagente no ambiente pode acarretar a 

toxicidade do ambiente, pode representar uma ameaça para os recursos hídricos. 

Deste modo, os  organismos que estão contidos nesse local podem a vir a sofrer 

algum tipo de dano, pois  as substâncias contidas nos agrotóxicos tendem a 

penetrar os corpos dos organismos de  diversas formas seja “por meio da superfície 

do corpo (exposição dérmica) e pelos tecidos  respiratórios” (COSTA, 2008, p. 

1823). Decorrente disto, as consequências dessas substâncias introduzidas no 

meio aquático geralmente afetam os sistemas comportamentais e fisiológicos dos 

organismos que ali estão inseridos, principalmente de peixes (KHAN,2005).  

O acúmulo de substâncias tóxicas por peixes e invertebrados são 

decorrentes da ingestão destas que se ligam ao material particulado, que quando 

analisado apresenta uma concentração muito maior daquelas que estavam no 

meio aquático (RAND; PETROCELLI, 1985). Podem-se destacar efeitos 

bioquímicos e fisiológicos em peixes, consequências estas das substâncias tóxicas 

no ambiente, assim pode-se listar:  
 
[...] permeabilidade das membranas celulares; interferência na produção 
de  ATP; inibição de enzimas; distúrbios no metabolismo de lipídios; 
alterações  nos sistemas enzimáticos microssomais, os quais são 
responsáveis pela  biotransformação de agentes tóxicos; alteração na 
estrutura ou na atividade de  enzimas que participam de processos 
reguladores, comprometendo a síntese e  liberação de hormônios, bem 
como reduzindo a velocidade de crescimento dos  organismos; 
distúrbios no metabolismo de carboidratos e distúrbios no processo  
respiratório pela inibição do transporte de elétrons e da fosforilação 
oxidativa  (SILVA, 2013, p. 52).  

 

Verifica-se que poucos são os estudos realizados no Brasil que discutem 

sobre as consequências de substâncias tóxicas em peixes, decorrentes do uso 

excessivo de agrotóxicos nas lavouras, que por sua vez afetam os recursos 

hídricos. Um dos estudos discute e analisa a quantidade de reagentes tóxicos (se 

alta ou baixa) no ambiente aquático, e o grau de comprometimento causado a 
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algumas espécies que ficam mais ou menos expostas a determinadas substâncias 

de herbicidas e pesticidas, como afirma Silva (2013, p.53): 
A bioacumulação de certas substâncias nos organismos pode se tornar 
agentes mutagênicos, carcinogênicos e teratogênicos, prejudicando e 
comprometendo a diversidade de espécies, pois afeta a reprodução de 
muitas delas. 

  
Um estudo realizado por Golombieski et al. (2009), mostra uma análise 

realizada com peixes de duas espécies (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) e 

(Aristichthys nobilis, Richardson, 1845), onde foi possível verificar a atividade da 

acetilcolinesterase (AChE) em cérebro e músculos. Estas duas espécies de peixes 

foram expostas a dois tipos de substâncias azimsulfuron e  metsulfuron-metil em 

culturas de arroz, e através destes foram notados que o azimsulfuron inibe a AChE,  

enquanto que metsulfuron-metil aumenta ainda mais a atividade da AChE, o que 

demostra que conforme a  quantidade ou o reagente introduzido no ambiente, e o 

tempo em que este organismo fica inserido,  diferentes serão as consequências.  

Estudos como estes mostram o quanto é importante serem realizados 

trabalhos na área de preservação de recursos hídricos, de forma que se possa 

amenizar os danos causados aos organismos inseridos no ambiente aquático 

pelos agrotóxicos utilizados em lavouras, que podem vir a desencadear um 

desequilíbrio de todo um ecossistema.   

 
4.3 Biorremediação de recursos hídricos poluídos  

A biorremediação vem para colaborar na “despoluição” de ambientes já 

afetas ou ameaçados pelas ações do homem. Define-se biorremediação como:  
 

A biorremediação é um processo do qual se utilizam microrganismos 
(bactérias, os fungos e as leveduras) na remoção de contaminantes 
tóxicos do meio ambiente. Essa técnica é bastante promissora, pois visa 
à minimização dos impactos antrópicos e à reestruturação dos habitats 
naturais. Este processo teve início em 1988, quando cientistas 
começaram a utilizar microorganismos para limpar poluentes e lixos 
tóxicos (TORTORA, et al., 2005, p.17).  

 

A biorremediação segue de duas técnicas: in situ e ex situ. In situ é o 

tratamento de um material contaminado no local onde ele se situa, a vantagem 

desse método é o baixo custo, contudo o tratamento é mais lento. 

 
Quando a baixa taxa de degradação de um contaminante no solo é 
resultado do número reduzido ou inexistente de micro-organismos com 
habilidade de degradação do composto, a bioaumentação ou a 
bioestimulação são técnicas recomendadas. A bioaumentação é uma 
técnica de biorremediação que consiste na inoculação de 
microrganismos com alto potencial de in situ degradação dos 
contaminantes no local contaminado (PEREIRA; FREITAS, 2012, p. 
1001).  

   

Já a técnica ex situ trata o material contaminado fora de seu local de origem, 

é mais usada quando a contaminação do material é de fácil propagação.  
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Quando há a necessidade de retirada de solo ou efluente do local 
contaminado para que os mesmos sejam tratados em outro local, o 
processo é chamado de biorremediação situ. Aex remoção pode ser 
necessária quando há possibilidade contaminação de pessoas e do 
ambiente próximo do solo a ser biorremediado, ou quando a presença 
de altas concentrações de contaminantes, demanda a utilização de 
técnicas como compostagem, biorreatores, entre outras (PEREIRA; 
FREITAS, 2012, p. 1002).  

 

Existem diversas técnicas de biorremediação dentro do ex situ e in situ, por 

exemplo na in situ encontra-se a biorremediação passiva ou intrínseca, que 

consiste em:  

 

A biorremediação passiva ou intrínseca, também denominada in situ 
atenuação natural, na qual o contaminante permanece no local e, por 
meio de processos naturais, como biodegradação, volatilização (quebra 
da molécula em compostos voláteis), diluição (diminuição da 
concentração inicial do poluente) e sorção (adsorção dos poluentes a 
parede celular microbiana ou a seus metabólitos), ocorre a 
descontaminação do ambiente (PEREIRA; FREITAS, 2012, p. 1002).  

 

Esta biorremediação mostra-se eficiente, porém, ela pode depender de 

processos naturais, considera-se mais lenta, pois exige o uso de conjuntos e 

técnicas, e obrigatoriamente, o monitoramento do local por longos períodos de 

tempo, pois visa a proteção da saúde humana e do ambiente que o cerca 

(JACQUES; BENTO; CAMARGO, 2007). 

A biorremediação em ex situ é mais utilizada quando há algum risco de 

propagação da contaminação, nela existe duas técnicas para a biorremediação, a 

compostagem e a biorreatores que são:  
 
A compostagem é uma técnica em que o solo contaminado é removido 
do local de ex situ origem e alocado na forma de pilhas, em um local que 
permita o controle da lixiviação e do escoamento superficial dos líquidos 
originados dessas pilhas. Neste solo, será desencadeado um processo 
em que os micro-organismos aeróbios irão degradar os contaminantes 
orgânicos, transformando-os em material orgânico estabilizado, CO2 e 
água (PEREIRA; FREITAS, 2012, p. 1002).  

 

Existe ainda uma técnica de aterro sanitário, que se refere a um tratamento 

de rejeitos sólidos muito utilizado nos grandes centros urbanos.   

 
Neste, o processo de decomposição é anaeróbio em razão da escassez 
de ar dentro das células; já no processo de compostagem, ocorre uma 
digestão aeróbia do resíduo orgânico. O composto produzido, 
geralmente, contém uma quantidade total de nitrogênio, fósforo e 
potássio entre 1,5% a 2,5% do peso, enquanto um adubo deve ter, no 
mínimo, 24%. Assim, o composto orgânico é considerado condicionador 

do solo (PEREIRA; FREITAS, 2012, p. 1002).  
 

A biorremediação é uma maneira favorável que visa a diminuição dos 

impactos antropogênicas e reestruturação dos habitats naturais, essa técnica visa 

de muita atenção devido a sua utilização nos processos de recuperação ambiental 
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(CARNEIRO; GARIGLIO, 2010). 

 

4.4 A utilização de metodologias ativas para o ensino básico   

Para obter uma boa qualidade no ensino, deve-se procurar novas formas de 

expandir o conhecimento para alunos do ensino básico, envolvendo assim, amplas 

áreas de conhecimento. As metodologias diferenciadas de ensino, estão propostas 

na segunda competência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 

esclarece a importância de:  
 
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, 2017).  

   

O uso de tecnologias e novas metodologias no ensino propõe que a escola 

possa trazer mais do mundo real para dentro de si (BACICH; MORAN, 2018). Desta 

forma, os alunos podem relacionar a escola com sua vida e realidade, promovendo 

assim, uma forma mais fácil de aprendizagem.  

 As metodologias devem seguir lado a lado com os objetivos de ensino. Para 

que os alunos possam participar de forma ativa, deve-se então, aderir 

metodologias que os alunos tenham interesse em participar (BACICH; MORAN, 

2018). Desta forma, quando se é pensado em maneiras de atrair a atenção dos 

alunos,  pode-se promover novas atividades, como produção de maquetes, além 

do ensino por  meio destas e apresentações digitais utilizando softwares, 

procurando sempre manter a  realidade do aluno nessas atividades, pois isso pode 

facilitar no desempenho e no seu  entendimento.  

A inserção destas metodologias para trabalhar a temática sobre agrotóxicos 

possibilita ao aluno uma maior compreensão do assunto a ser trabalhado, que faz 

com que aluno reflita nas ações antrópicas e as consequências dessas sobre o 

meio ambiente.  

Segundo Adaime (2014), afirma que as questões relacionadas a educação 

ambiental ainda não são trabalhadas de maneira como deveria ser ensinada, cria-

se uma resistência pelas partes envolvidas principalmente educadores. Assim, 

muitas vezes deixa-se de tratar as questões ambientais pelos simples hábitos e 

conceitos que vêm se seguindo ao longo dos anos pelas práticas capitalistas.  

 Porém ressalta-se a importância de trabalhar temas que envolvam a 

educação  ambiental, principalmente com jovens que frequentam a escola do 

campo, que presenciam  de forma direta ou indiretamente os processos envolvidos 

na agricultura, o que possibilita  ao professor trabalhar toda a questão relacionada 

a utilização dos agrotóxicos, e os  impactos ambientais que nele estão inseridos 

(GREGOLIS et al., 2012).  

 Portanto a inserção da temática “Agrotóxicos” juntamente com a relação da 

água,  possibilitará a interdisciplinaridade entre geografia, história, português e 
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principalmente  ciências, que trará aos discentes uma reflexão sobre malefícios e 

benefícios que o uso  excessivo de substância pode vir a desencadear nas técnicas 

de cultivo, assim conseguirá  se trabalhar não somente as questões ambientais, 

mas também todos os processos de  desenvolvimento ao qual estamos inseridos.  

 
 
5 METODOLOGIA   

O referido trabalho será baseado na realização de uma metodologia, para 

ser trabalhada em uma escola do campo do munícipio de Dois Vizinhos - PR. 

O projeto foi desenvolvido dentro da disciplina de Projeto Integrador I, do 

curso de Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

Campus Dois Vizinhos. A temática a ser trabalhada, baseia-se na relação entre 

água e agrotóxicos, ressaltando sobre as consequências que o uso excessivo de 

agrotóxicos pode causar a indivíduos de um ecossistema.  

Desta forma, poderá ser realizada uma oficina com o nome “Água: Somos o 

que bebemos”, onde através de uma palestra (ANEXO 1) serão apresentados os 

problemas que os agrotóxicos causam na água. Contará também com uma 

maquete que demonstrará um exemplo de agricultura com o uso de inseticidas nas 

lavouras, e como ocorre o processo de chegada destes, até o canal de água mais 

próximo.  

A palestra, será baseada nos conhecimentos adquiridos a partir dos estudos 

realizados pelas acadêmicas, estes usados para a construção do projeto. Será 

desenvolvida  e transmitida em três momentos: O primeiro será destinado para 

levantamento de  questionamentos aos alunos, onde será possível ter a percepção 

dos conhecimentos  prévios dos alunos, podem ser feitas as seguintes perguntas: 

- O que são agrotóxicos?; - Se possuem lavouras, ou algo relacionado, é utilizado 

agrotóxicos?- Você sabe quais os  problemas ocasionados pelo agrotóxico nos 

recursos hídricos?. Após os questionamentos, poderá acontecer uma breve 

introdução sobre o uso de agrotóxicos e quais os objetivos da utilização destes.  

A segunda etapa, será abordada quais as consequências/efeitos que podem 

causar quando entram em contato com água, utilizando como método 

demonstrativo, uma maquete. A maquete poderá ser utilizada durante a palestra, 

sendo esta, confeccionada pelas alunas que estão desenvolvendo o projeto, em 

um momento antecipado (ANEXO 2). Serão utilizados materiais adquiridos a partir 

da compra, além da utilização de materiais recicláveis. A maquete será para 

utilização durante a palestra, ou seja, terá somente uma unidade, pois será para 

fins demonstrativos. O terceiro momento da palestra, acontecerá a finalização da 

fala, abrindo para perguntas e levantamento de sugestões, conforme a realidade 

do aluno e como este resolveria o problema.  

Para a obtenção de resultados satisfatórios, poderá ser proposto um 

concurso de textos, onde devem propor soluções sobre a temática trabalhada. O 

concurso será baseado nas falas apresentadas durante a palestra. O texto poderá 

ser escrito em folha simples, estes podem ser lidos e escolhidos conforme a 

apresentação das melhores propostas/soluções sobre o tema. Com isso, o melhor 
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aluno da Escola do Campo, poderá ser premiado com uma pequena lembrança.  

 
 

6 RESULTADOS ESPERADOS  

Com o projeto, espera-se que os alunos de ensino básico possam ver as  

consequências que os agrotóxicos podem causar, ter a ideia de que muitas vezes 

quando  veem seus familiares utilizando de maneira incorreta é algo preocupante, 

é necessário  desenvolver com a nova geração novas formas de se evitar o uso 

excessivo desses agentes  tóxicos. 
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Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE 2 – Maquete  

Fonte: Autoria própria 
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RESUMO 
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Atualmente o Brasil é o maior utilizador de agrotóxicos no mundo, existem vários 
estudos e pesquisas acerca de seus malefícios, tanto para o meio ambiente 
quanto para a saúde humana. Partindo dessa temática, objetivo deste trabalho 
visa discutir sobre os problemas causados pelo uso abusivo dos agrotóxicos nas 
lavouras do brasil, bem como apontar possíveis alternativas mais ecológicas e 
naturais para o controle de pragas que atingem as plantações. Para isso criamos 
um aplicativo para smartphone por meio de uma plataforma online e gratuita, a 
fim de facilitar o acesso à informação sobre tal temática.  

  
Palavras-chaves: Agrotóxicos; Agroecologia; TIC’s.  
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Genética e agroecologia/agrohomeopatia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Acadêmico do curso de graduação em Ciências Biológicas – Licenciatura, da Universidade 
Tecnológica federal do Paraná – campus Dois Vizinhos. 
2 Docente do curso de graduação em Ciências Biológicas – Licenciatura, da Universidade 
Tecnológica federal do Paraná – campus Dois Vizinhos. 



 
 

                        29  

1 INTRODUÇÃO   

Esse projeto tem como objetivo apresentar os malefícios do uso demasiado 

dos agrotóxicos nas lavouras brasileiras, bem como apontar possíveis alternativas 

para tal prática. Um dos temas que é mais debatido hoje em dia no mundo é a do 

uso de agrotóxicos para a melhoria e otimização da produção agrícola, outro ponto 

discutido é sobre seus efeitos tanto na saúde humana quanto no meio ambiente.   

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, com uma 

diversidade de  produtos que chega a 239 tipos diferentes de venenos no mercado 

brasileiro, só no mês de  junho de 2019 foram liberados mais 42 tipos de 

agrotóxicos para o uso nas lavouras pelo  governo brasileiro, desses 14 proibidos 

mundialmente por serem comprovados os riscos do  uso na saúde humana. A 

posição do governo perante a discussão da liberação do uso desses venenos tem 

sido questionada pela população, uma vez que seus malefícios são conhecidos 

pela sociedade em geral.  

Existem pesquisas que apontam intoxicações causadas pelo uso dos 

agrotóxicos nas plantações, e não só pelo alimento, mas também intoxicações pelo 

ar, pelo solo e ainda pela água.  

Um recente estudo mostrou quantos tipos diferentes de agrotóxicos são 

encontrados na água de algumas cidades no Brasil, para que a população fique 

por dentro dos malefícios dessa prática ultrapassada. Outro ponto estudado e dos 

efeitos colaterais dos agrotóxicos no próprio ser humano, algumas mutações de 

DNA estão sendo causadas por agrotóxicos consumidos passivamente pela 

população.  

Já existem alternativas para o não uso desse tipo de produto, como a 

produção orgânica que vem sendo difundida em todo o mundo, pelo fato de ser 

uma alternativa sustentável para a produção de alimentos mais saudáveis e que 

não causam danos à saúde.  

Nessa prática a agrohomeopatia tem sido a grande solução para afastar os 

insetos das plantações, pragas da lavoura, e ervas daninhas, pois utiliza-se de 

outras plantas para tratar da planta alvo, através de óleos essenciais extraídos de 

matéria vegetal. Além de ser uma alternativa sustentável é ainda saudável, pois os 

elementos químicos são naturais da própria planta.  

A sociedade em geral deve saber que existem outras formas para lidar com 

problemas de produção agrícola de maneira saudável e sustentável, utilizando de 

métodos naturais.  

 

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 Geral 

Orientar os alunos do Ensino Fundamental anos finais, por meio de um 

aplicativo de celular, sobre os impactos ambientais e problemas na saúde causados 

pelo uso abusivo dos agrotóxicos nas plantações de grande escala, bem como 
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apontar alternativas a essa prática. 

2.2 Específicos 

• Informar sobre os problemas de saúde causados pelo uso indireto dos 

agrotóxicos;  

• Ensinar sobre o impacto que esses resíduos podem gerar no meio ambiente;  

• Desenvolver um aplicativo de telefone com conteúdo, vídeos e reportagens 

explicando a ação dos agrotóxicos na população humana e no meio ambiente e 

alternativas para o uso dos agroquímicos com o intuito de sensibilizar os alunos 

da educação básica. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA   
  

A busca atual pela maximização da safra nas lavouras está levando os 

agricultores a fazerem uma maior utilização de agrotóxicos e pesticidas, a fim de 

elevar seus lucros. 

A princípio a ideia do uso dos agrotóxicos seria afetar apenas suas espécies 

alvos, porém hoje sabe-se que esses agentes causam efeitos danosos em diversos 

organismos, inclusive nos seres humanos.  

Devido a essa crescente demanda pelo uso dos agroquímicos, os seus efeitos 

mutagênicos e patogênicos proporcionados, faz-se necessário alertar e informar a 

sociedade sobre a referida problemática dos agroquímicos usados incorretamente. 

Já é de conhecimento de muitos que existem outros meios de não utilizar 

estes agentes químicos na produção. A agricultura orgânica está em ascensão nos 

últimos anos, com essa prática podemos ter uma agricultura mais sustentável e 

saudável, existem muitas formas de se controlar possíveis agentes problemáticos na 

produção, a agrohomeopatia é uma delas, com essa remediação usa-se de meios 

naturais para o controle de agentes patogênicos. 

Na educação é muito importante abordar tal temática, pois os alunos devem 

saber sobre os problemas que o uso desordenado e em grande escala que os 

agrotóxicos podem trazer para o meio ambiente e para sua saúde, ensina-los a 

praticar agricultura sustentável, a fim de diminuir drasticamente os problemas que 

esta cultura está trazendo.  

Em razão da ampla utilização dos agrotóxicos atualmente, essa temática se 

tornou importante para ser discutido na educação básica. Porém, mesmo sendo 

muito discutido na sociedade, nas escolas nem sempre é colocado em debate, e 

quando é, é muito sintético e vago. A melhor forma de mostrar essa temática está 

nos livros didáticos, e nos livros de ciências do 6º e 7º ano está presente uma unidade 

sobre agrotóxicos, mas pode ser tratado como meio transverso nos conteúdos de 

genética e química nos 8º e 9º ano. 

Por ser uma temática relevante será criado um aplicativo para celular para 

tratar sobre o início dos agrotóxicos na humanidade, o que ele causa de 

complicações para o humano e meio ambiente e alternativas mais saudáveis e 

orgânicas para plantações. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1 Histórico dos agroquímicos   

A indústria de agrotóxicos surgiu após a Primeira Guerra Mundial, mas seu 

uso foi difundido nos Estados Unidos e na Europa após a Segunda Guerra Mundial, 

e no Brasil durante o período que ficou conhecido como a modernização da 

agricultura nacional, situado entre 1945 e 1985. Foi também neste período, 

notadamente após 1975, que se efetivou a instalação da indústria de agrotóxicos 

no país, conformada pelas principais empresas fabricantes destes produtos em 

nível mundial (TERRA e PELAEZ, 2007). O primeiro agrotóxico foi o composto 

DDT, criado em 1874 pelo químico austríaco, Othmar Zeidler, mas em 1993 que 

Paul Hermann Müller, um químico suíço, percebeu que o composto poderia ser 

usado como um tipo de pesticida, ele foi agraciado com o Nobel de Fisiologia ou 

Medicina de 1948 por sua pesquisa.  

Com o final da Segunda Guerra Mundial a indústria química ganhou um 

impulso, pois os empresários que venceram o conflito queriam lucrar com os 

agrotóxicos. Ainda nesse momento da história o mundo estava passando por 

grandes problemas de falta de alimento e fome. Com isso surgiu a revolução verde 

que foi criada para pesquisar melhorias nas tecnologias agrícolas para maior 

produção de alimentos. Desta maneira, se criaram sementes geneticamente 

modificadas (transgênicos) que produziam mais, suas respostas a fertilizantes 

eram maiores e maior resistência às pragas. No Brasil esse estímulo a agricultura 

chegou no meio da década de 60. Para convencer os agricultores a utilizar tais 

tecnologias, o governo brasileiro e os estados utilizaram a concepção e métodos 

de extensão rural importados dos EUA e criaram, a partir da década de 1950, 

escritórios de assistência técnica, contratando técnicos agrícolas, engenheiros-

agrônomos, veterinários e economistas domésticos. (CARVALHO, NODARI, 

NODARI, 2017, p. 78).  

 

4.2 Efeitos no uso demasiado de agrotóxicos   

Segundo a Lei Federal nº 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 

4.074, de 2002, agrotóxicos são definidos como: compostos de substâncias 

químicas destinadas ao controle, destruição ou prevenção, direta ou indiretamente, 

de agentes patogênicos para plantas e animais úteis às pessoas.  

Com a crescente busca por produtividade houve uma necessidade e uma 

maior procura por esses produtos. Porém a empolgação inicial com a utilização 

desses produtos passou, pois atualmente se sabe que essas substâncias não 

atuam apenas em insetos e nas chamadas plantas daninhas. Em longo prazo de 

consumo e contato, portanto, apresentam efeitos prejudicais para o organismo 

humano (ANDREOLI, et al., 2007). O Brasil, em 2008  utilizou mais de 700.000 

toneladas de agrotóxicos e tornou-se o maior consumidor mundial  de agrotóxicos, 

gerando a quantia de 7,1 bilhões de dólares para a indústria química  utilizando-se 
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de 1079 produtos com 470 princípios ativos 45% herbicidas, 27% inseticidas  e 

28% fungicidas (PEDLOWSKI et al., 2012).  

Atualmente, mais de 80% dos agricultores  brasileiros utilizam agrotóxicos 

para combater pragas e doenças e com isso aumentar a  produtividade, o que 

contribui para aumentar o risco de danos ambientais e problemas com  a saúde 

humana, uma vez que principalmente os agricultores estão expostos a uma mistura  

de agrotóxicos (PEDLOWSKI et al., 2012).  

Existem atualmente 366 ingredientes ativos registrados no Brasil para uso 

agrícola, pertencentes a mais de 200 grupos químicos diferentes, que dão origem 

a 1.458 produtos formulados para venda no mercado. São inseticidas, fungicidas, 

herbicidas, nematicidas, acaricidas, rodenticidas, moluscidas, formicidas, 

reguladores e inibidores de crescimento.  Os herbicidas sozinhos representam 48% 

deste mercado, seguidos pelos inseticidas (25%) e pelos fungicidas (22%) 

(PELAEZ et al, 2010).  

De acordo com Rigotto e Rosa (2012), diante do uso intenso dos agrotóxicos 

no Brasil, é possível considerar que a maior parte da população está exposta a 

esses produtos de alguma forma. As autoras ressaltam que os trabalhadores são 

os que primeiro sofrem, e por mais tempo, o efeito desses produtos. O segundo 

grupo seria formado pelas comunidades localizadas em torno de empreendimentos 

agrícolas ou industriais, e o terceiro pelos consumidores de alimentos 

contaminados, no qual se inclui praticamente toda a população.  

Apesar do número de pesquisas vir crescendo nos últimos anos em todo o 

mundo, não se sabe com clareza os efeitos específicos de cada produto, pois cada 

substância pode ter um efeito diferente no corpo humano. Mas o que já é conhecido 

é que ao se acumular no organismo essas substâncias induzem mutações no DNA 

e, consequentemente, riscos maiores de desenvolvimento de câncer. De acordo 

com Abrasco (2015), mesmo que alguns  dos ingredientes ativos dos agrotóxicos 

possam ser classificados como medianamente ou  pouco tóxicos, pelos seus 

efeitos agudos, não se pode deixar de considerar os efeitos  crônicos, que podem 

ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestando se em várias 

doenças (ABRASCO, 2015).   

Abrasco (2015), em sua primeira parte trata das consequências dos 

agrotóxicos na saúde humana e animal, onde:  

 

A cipermetrina, agrotóxico classificado como altamente tóxico (classe 
II), é tóxica para os embriões de ratos, incluindo a perda pós-
implantação dos fetos e malformações viscerais (ASSAYED; KHALAF; 
SALEM, 2010). Efeitos semelhantes – mortes neonatais e más-
formações congênitas – foram descritos em seres humanos 
plantadores de algodão (RUPA; REDDY; REDDI, 1991). O potencial 
mutagênico e genotóxico dá cipermetrina foi comprovado em 
diferentes estudos: aberrações cromossômicas, indução de 
micronúcleos, alterações de espermatozoides, mutações letais 
dominantes e trocas de cromátides irmãs foram observados em 
camundongos (BHUNYA; PATI, 1988; SHUKLA; TANEJA, 2002; 
CHAUHAN; AGARWAL; SUNDARARAMAN, 1997). Em linfócitos 
humanos tratados com cipermetrina, também foram observadas 
aberrações cromossômicas e trocas de cromátides irmãs (KOCAMAN; 



 
 

                        33  

TOPAKTAS, 2009). Além disso, a cipermetrina induziu a promoção de 
tumores em camundongos (SHUKLA; YADAV; ARORA,  2002) e, 
quando tratados por via oral, verificaram-se alterações nos níveis  de 
testosterona com a consequente diminuição do número de  
espermatozoides (WANG et al., 2010), efeitos deletérios sobre os 
órgãos  eprodutivos (DAHAMNA et al., 2010) inclusive após exposição 
na vida  intrauterina (WANG et al., 2011) e também em ratos expostos 
por via oral ELBETIEHA et al., 2001) (ABRASCO, 2015, p.59-60).  

Segundo Abrasco (2015), os organofosforados (OPs), são agrotóxicos 

inseticidas e tem efeito prejudicial à saúde humana. Comentando de alguns os 

cloropirifós são altamente tóxicos, da classe II e em um estudo demonstrou ação 

neurotóxica e desregulou o eixo hormonal da tireoide em camundongos quando 

expostos na vida uterina.  

   Ainda Abrasco (2015):  
 

Além disso, o clorpirifós também interferiu com o sistema reprodutivo 
masculino de ratos tratados por via oral, induziu alterações 
histopatológicas de testículos e levou à diminuição da contagem de 
espermatozoides e da fertilidade animal (JOSHI; MATHUR; GULATI, 
2007) [...]. O α-endosulfan e o β-endosulfan, isômeros do endosulfan, 
são agrotóxicos inseticidas e provocam efeitos genotóxicos, pois 
induzem quebras na fita de ácido desoxirribo- nucleico (DNA), troca 
entre cromátides irmãs e aumento na frequência de micronúcleos (LU 
et al., 2000; BAJPAYEE et al., 2006), além da inibição da apoptose 
(ANTHERIEU et al., 2007). O endosulfan e seus isômeros α e β 
induziram a proliferação, in vitro, de células de câncer de mama 
humanas – MCF-7 (JE et al., 2005) e podem, dessa maneira, estar 
envolvidos no desenvolvimento de câncer de mama, provavelmente 
devido ao seu potencial estrogênico (SOTO; CHUNG; 
SONNENSCHEIN, 1994) (ABRASCO, 2015, p.  61-62). 

 

Os inseticidas da classe dos organoclorados têm como uma de suas principais 

características a capacidade de acumular-se nas células gordurosas no organismo 

humano e no dos animais. A acumulação dos agrotóxicos organoclorados ao longo 

da cadeia alimentar leva a um fenômeno ecológico chamado de biomagnificação, 

que é o aumento das concentrações de uma determinada substância de acordo com 

o aumento do nível trófico (nível que um ser vivo ocupa na cadeia alimentar) (BEGON 

et al., 1990). 

 

4.3 Alternativa para o uso de agrotóxicos  

Nos anos 70, as evidências dos efeitos adversos provocados pela agricultura 

de base química, denominada como hegemônica, fortaleceu as práticas alternativas. 

A partir de 1980 cresceu o interesse do sistema oficial de pesquisa agronômica 

estadunidense por tais alternativas (CRIVELLARO et al., 2008). Apesar do modelo 

tradicional de agricultura estar muito difundido existem alternativas de cultivos sem 

a aplicação de produtos auxiliares. Nesse sentido a agroecologia vem ganhando 

força como método alternativo de cultivo livre de agrotóxicos. A agroecologia é 

definida como ciência que estabelece as bases para a construção de estilos de 
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agriculturas sustentáveis e de estratégias de desenvolvimento rural sustentável 

(CAPORAL e COSTABEBER, 2004a). 

O “desenvolvimento sustentável” é definido como aquele que atenda às 

necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades, defendido no Relatório 

Brundtland da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 

1987. O desenvolvimento sustentável está pautado em algumas dimensões, tais 

quais: a dimensão ecológica onde ela está relacionada, sobretudo, com todo o 

processo de produção agrícola e a maneira como o ser humano interage com a 

natureza, a fim de mantê-la e recuperá-la. A dimensão social, que também 

representa um dos pilares básicos da sustentabilidade, uma vez que a preservação 

ambiental e a conservação dos recursos naturais somente adquirem significado e 

relevância na agroecologia quando o produto gerado nos agroecossistemas, em 

bases renováveis, também possa ser igualmente apropriado e usufruído pelos 

diversos segmentos da sociedade.  

Outra dimensão, e não menos importante, integrada na sustentabilidade é a 

dimensão econômica que está relacionada ao balanço entre ganhos e perdas 

econômicas no processo produtivo, mas também a todas as estratégias que os 

agricultores encontram para se inserir no mercado, seja local, regional ou global. 

Outras dimensões importantes nesse aspecto são: Cultural (considerar a 

necessidade de que as intervenções sejam respeitosas para com a cultura local); 

Política (redes de organização social e de representações dos diversos segmentos 

da população rural) e Ética (cooperação das pessoas com seus familiares, 

comunidades e até mesmo com pessoas e comunidades desconhecidas e a 

responsabilidade dos indivíduos com os recursos naturais e os 

ecossistemas)  (REININGER; WIZNIEWSKY; KAUFMANN, 2017). 

Com o intuito de mudar o panorama atual sobre a utilização dos agrotóxicos 

é necessário uma mudança de postura do produtor para que valorize sua terra e a 

propriedade, em especial o solo, considerado por alguns ramos da agroecologia 

como o maior organismo vivo do planeta, e por outros, como o próprio gerador da 

vida, que deve ser cuidado e melhorado. O consumidor por sua vez deve adotar uma 

postura consciente dessa transformação, dando valor e preferência aos alimentos e 

bens produzidos de forma ecológica e socialmente justa. É de fundamental 

importância também que o comerciante abra espaços e implemente linhas de venda 

de produtos diferenciados, garantindo a permanência destes no mercado e assim 

praticando o “comércio justo”. O pesquisador possui também o dever de desenvolver 

linhas de pesquisa agroecológicas para manejar culturas, criar novas tecnologias e 

formas para permitir a convivência controlada com as espécies oportunistas 

competidoras. Por fim os governantes devem implementar políticas públicas que 

garantam a estabilidade e a possibilidade de fundos de financiamento, além de criar 

espaços de discussão, estratégias e planejamento que garantam o desenvolvimento 

da agroecologia (CRIVELLARO et al., 2008). 
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4.4 A temática Agrotóxico no ensino básico público  

O uso de agrotóxicos nas plantações vem crescendo de forma global e a 

problematização em cima do uso desenfreado desses químicos também, ainda mais 

nos meios das mídias televisas e de imprensa. Entretanto, mesmo com essa questão 

em pauta na sociedade, não é muito debatido e comentado nas escolas, que são 

unidades de transmissão de conhecimentos e saberes. 

Segundo Fernandes e Stuani, (2015) a mídia televisiva e impressa argumenta 

que os agrotóxicos são prejudiciais à saúde humana, mas não aborda o problema a 

fundo, mascarando até mesmo a gravidade do uso de agrotóxicos nos alimentos. 

Nisso deixa para a rede de ensino problematizar esse assunto. 

Ainda Fernandes & Stuani (2015) relatam que,  

 
Percebe-se e se constata que a temática dos agrotóxicos ainda é 
pouco explorada no ensino. Por exemplo, na revista Química Nova na 
Escola existem apenas dois artigos com foco nos agrotóxicos, 
enquanto que [sic] das cinco coleções de livros didáticos de Química 
do Ensino Médio aprovadas na última avaliação do Plano Nacional do 
Livro Didático de 2012, apenas uma delas aborda de forma explícita a 
questão dos agrotóxicos. Portanto, se faz imperativa a abordagem 
dessa temática nos diferentes níveis de ensino, especialmente no 
ensino de Ciências.  

 

A problemática do uso dos agrotóxicos tem se tornado cada vez mais 

alarmante atualmente, pois, como dito em uma reportagem publicada pela revista 

Kugler (2012), diz que o Brasil é a lixeira tóxica do planeta e desde 2008 o país vem 

sendo um dos maiores consumidores globais de agrotóxicos. Ademais, o problema 

maior está relacionado com o difícil acesso e manejo das grandes lavouras, pois não 

atingem somente os consumidores, mas os sujeitos do campo enquanto produtores 

são os mais afetados. 

No ensino de ciências a melhor abordagem é questionar o porquê do uso do 

agrotóxico na agricultura. O que levou a sociedade mundial a usar esse defensivo 

químico com alternativa de melhoria de produção? Por que esses pesticidas matam 

insetos e plantas na agricultura? Isso leva ao pensamento crítico do aluno para a 

temática. 

 

4.5 TICs 

A tecnologia e educação nunca tiveram tão próximas como atualmente. Com 

a chegada dos smartphones e dos aplicativos moveis foi o ápice para a 

democratização do acesso às ferramentas tecnológicas em escolas públicas e 

particulares. 

As TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) são um conjunto de 

recursos tecnológicos que proporcionam um novo modo de se comunicar. Surgiu na 

Terceira Revolução Industrial e foi conduzida na década de 70, porem ganhou 

atenção no ano de 1990. 



 
 

                        36  

Segundo o site InfoJovem (2009) as características das TICs são a agilidade, 

a horizontalidade e a possibilidade de manipulação do conteúdo da comunicação e 

informação mediante a digitalização e comunicação em redes. 

O processo de ensino aprendizagem vem mudando no quesito de métodos 

utilizados. A prática usada pelo professor do método tradicional está sendo renovada 

com os novos modelos incorporados e defendidos atualmente como exemplos as 

TICs, que no âmbito escolar, os professores e a escola estão se adaptando a este 

recurso. 

De acordo com Schuhmacher et al. (2017), 
 
assegurar ser necessário ao docente conhecer o computador, os 
suportes midiáticos e todas as possibilidades educacionais e 
interativas para aproveitá-las nas mais variadas situações de ensino-
aprendizagem e nas mais diferentes realidades educacionais. 

   

O educando passa a ser o mediador de utilizar esse recurso dentro de sala 

de aula, assim construindo e difundido o conhecimento na prática docente. 

Entretanto, o professor está inseguro por usar as TICs, pois há falta de 

infraestrutura física da escola, conexão de internet e ambientes em que esses 

equipamentos serão utilizados na prática do professor. Portanto, a ausência do apoio 

institucional faz-se um grande desafio para o discente abordar as TICs em sua 

prática. 

 

 

5 METODOLOGIA 

Foi realizado um levantamento na bibliografia a respeito da temática dos 

agrotóxicos, mais especificamente, sobre o modo de atuação no organismo humano, 

possíveis complicações e alternativas existentes a sua aplicação. 

Para isso, foi desenvolvido um aplicativo através do site Fábrica de Aplicativos 

(Fabapp). Este site possibilita o desenvolvimento de aplicativos de forma gratuita, 

além de uma interface de fácil manuseio e com instruções para o desenvolvimento 

dos produtos.                                                    

Para iniciar, entre no site da Fábrica de Aplicativos e faça o seu cadastro, 

clique no botão "ENTRAR" localizado no canto superior direito do navegador (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Figura 1 – Tela inicial do website FabApp. 
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Em seguida, clique em "Crie sua conta", você pode fazer o login usando sua 
conta Google ou fornecendo um e-mail para cadastro (Fig.2). 

                                             Figura 2 – Tela do login em contas. 

 

Finalizado seu cadastro, acesse o portal da Fábrica para prosseguir com a 

criação do seu app. 

Com a conta ativada a primeira tela que você irá acessar contém os seus 

aplicativos, como é a primeira vez, não vai ter nenhum. Portanto clique em "Criar 

novo" (Fig.3) e você será direcionado para a primeira tela, onde será a hora definir o 

visual do aplicativo. Você poderá optar entre a criação de um app através do passo 

a passo (1) ou então iniciar a criação do app direto no editor do app (2) (Fig.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 3– Tela do app para criar app.                              Figura 4 – Tela das opções de criação 

 

No editor no app, na tela de informações gerais, você poderá inserir e editar o 
nome do app, a categoria do app, a área de atuação e a descrição do app (Fig. 5). 
Na tela de conteúdo, você poderá adicionar as funcionalidades e todo o conteúdo de 
imagem, texto, vídeo, por exemplo (Fig.6). 

 

      Figura 5 - Tela de informações gerais                                 Figura 6 – Tela de conteúdo midiático   
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Hora da criatividade, planejamento e execução. Você será levado à uma tela 

(Fig. 7) onde você vai editar seu app e ver as alterações em tempo real no 

computador! Para adicionar qualquer aba, basta clicar nela que um botão de 

adicionar ( ) irá aparecer, clique nele, ou arraste para o preview do seu celular no 

centro da tela. Ao lado esquerdo da tela (1), você verá as funcionalidades/ abas 

disponíveis que poderão ser utilizadas no app. Ao centro (2) o preview do app ficará 

visível para você acompanhar como estão as alterações que fizer. Por fim, ao lado 

direito (3), serão inseridos os conteúdos nas abas que você colocou no app. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Figura 7 – Tela de edição do App. 

Após definir o conteúdo do app, configure o layout do app na tela do Editor 

visual (Fig. 8). Nela você poderá escolher estilo e modo de exibição dos elementos 

da tela do seu app. Poderá também definir cores, imagens e ícones do app. Na tela 

de configurações você pode ativar e desativar recursos no app  

 

 

 

 

 

   Figura 8 – Tela dos elementos visuais                               Figura 9 - Tela de configurações  

      

 Ao final você terá o aplicativo feito e pronto para uso como representado na 

figura 10.  
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Figura 10 – Tela pronta do aplicativo. 

 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Almeja-se que os alunos do ensino básico do fundamental II compreendam 

essa temática atual dos agrotóxicos no âmbito escolar e social, ao ponto de saber 

criticar seriamente sobre o assunto. 
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O uso de tabaco é conhecido desde os tempos antigos, frequentemente relacionado 
a rituais religiosos. O tabaco se difundiu pela Europa de maneira rápida, por ser visto 
como um elemento milagroso que seria capaz de curar inúmeras doenças. 
Entretanto, seus efeitos negativos à saúde não demoraram a ser percebidos, 
iniciando o movimento antitabagista. Atualmente, estima-se que aproximadamente 1 
bilhão de pessoas sejam fumantes e se acredita que o tabaco seja responsável por 
cerca de 7 milhões de mortes ao ano e esteja relacionado a 50 doenças, 
especialmente cardiovasculares, respiratórias e vários tipos de câncer.  Em termos 
de saúde pública, o vício em tabaco, ocasionado pela nicotina, deve ser encarado 
como um problema muito grave. No Brasil, as perdas anuais associadas ao 
tabagismo chegam perto de 57 bilhões de reais ao ano, tanto pelo gasto com 
assistência médica como pela perda em produtividade devido a morte prematura. 
Dessa maneira, a importância da educação em saúde é incontestável e, nesse 
sentido, essa temática deve ser abordada nas escolas para evidenciar e informar os 
jovens sobre os perigos do tabagismo. O papel do professor de Biologia fica 
evidente e é de extrema importância para transmitir os conhecimentos necessários à 
prevenção. A educação também deve ser vista como um caminho para a construção 
de uma sociedade justa e na qual os cidadãos sejam atuantes, exigindo direitos e 
cumprindo deveres. Isso pressupõe o pleno exercício da Cidadania. Essa relação 
entre Biologia e Cidadania é óbvia quando se entende que esses conhecimentos 
promovem o pensamento ativo, crítico e a argumentação. Muitos professores do 
Ensino Básico usam o livro didático como ferramenta norteadora das suas ações, 
entretanto, por muitas vezes essa temática não é abordada nesses materiais e, logo, 
não é trabalhada nas aulas. Para tal, como uma forma de contribuir e facilitar a 
abordagem dessa temática, propõe-se com esse projeto a construção de uma 
cartilha para servir como ferramenta ao docente na abordagem da temática do 
tabagismo, relacionando-o com a Cidadania e com os conteúdos de Biologia. A 
cartilha será dividida em tópicos que tratem dos produtos derivados do tabaco e 
seus efeitos à saúde, os efeitos fisiológicos do tabaco no organismo, as 
consequências do tabagismo na adolescência e as relações entre Cidadania, 
tabagismo e saúde pública, sendo que ao final de cada seção serão inseridas 
sugestões para o professor debater cada tema com os alunos. Definidos os tópicos, 
será realizada uma pesquisa bibliográfica em busca de materiais publicados por 
fontes confiáveis, os quais servirão de embasamento teórico. Para a elaboração do 
layout e design da cartilha será utilizada a plataforma de design gráfico baseada na 
web Canva. Todas as imagens contidas na cartilha serão retiradas do site de 
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compartilhamento de imagens Pixabay ou do banco de imagens disponível no 
próprio Canva. Este material deverá contemplar os temas tabagismo e cidadania, de 
forma clara e concisa. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde; cigarro; Educação cidadã; cartilha; 

recurso didático. 

 

 

ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), 

no Ensino Médio, os estudantes devem ter a oportunidade de se aprofundar e 

ampliar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, assim como 

desenvolver seu senso crítico e a argumentação. Como a própria BNCC coloca, o 

professor da área de Ciências Naturais é responsável por proporcionar, através de 

suas aulas, a expansão no entendimento sobre os conteúdos desta área e a 

capacidade do estudante em propor soluções para tópicos relacionados em geral. 

Tendo isso em vista, este projeto pretende promover a interdisciplinaridade entre os 

componentes curriculares do Ensino Médio e áreas específicas da Biologia. Propõe-

se, dessa maneira, abordar a interdisciplinaridade entre as áreas de Cidadania e de 

Ciências Biológicas (e.g. Anatomia e Fisiologia Humana, Biologia Celular e 

Molecular), tendo como pano de fundo a problemática do tabagismo, através de uma 

cartilha direcionada aos docentes de Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

1 INTRODUÇÃO 

O hábito de fumar tabaco é muito antigo e esteve, em geral, diretamente 

relacionado a rituais religiosos. Várias fontes indicam que os antigos povos 

ameríndios faziam uso de muitas plantas alucinógenas em suas cerimônias 

sagradas (GOODMAN, 1994). Algumas décadas após a chegada de Cristóvão 

Colombo na América, em 1510, seus homens levaram sementes de tabaco para a 

Europa (MONTEVERDE; MAGAÑA, 2006). Goodman (1994) afirma que dentre as 

muitas plantas cultivadas pelos povos indígenas das Américas, o tabaco foi uma das 

espécies que se propagou pela Europa de maneira rápida e bem-sucedida. Seu 

sucesso se deve, em parte, a propriedades milagrosas que eram atribuídas ao 

tabaco. Segundo Sanchez-Ramos (2020), Nicolás Monardes, proeminente médico 

espanhol, publicou um livro no século XVI alegando que o tabaco poderia ser usado 

na cura de 65 doenças diferentes. Apesar disso, os efeitos negativos sobre a saúde 

humana foram sendo percebidos desde muito cedo. Segundo Boeira (2006), uma 

das primeiras obras contra o tabagismo foi escrita pelo rei James I da Inglaterra e 

Irlanda, no século XVII. O ensaio intitulado A counterblaste to tobacco (Um 

contraponto ao tabaco, em tradução livre) disserta sobre os efeitos nocivos do 

tabaco ao corpo humano e atesta sobre a repugnância causada aos olhos, além do 

prejuízo ao cérebro e o perigo aos pulmões (JAMES I, 1604). 

Projeções realizadas pelo Instituto Nacional do Câncer dos EUA (NCI), em 

conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estimam que, em 2020, no 

mundo todo cerca de 1,1 bilhão de pessoas sejam fumantes, sendo que os homens 

compõem 86% do total (NATIONAL...; WORLD..., 2016). Estima-se que o tabagismo 

seja responsável por 7 milhões de mortes ao ano e está relacionado a cerca de 50 

doenças, especialmente cardiovasculares, respiratórias e vários tipos de tumores 

malignos (WORLD..., 2017; PINTO; PICHON-RIVIERE; BARDACH, 2015). Pinto et 

al. (2012) estimam que, no Brasil, 83% dos gastos para o tratamento de doenças 

relacionadas ao tabagismo se concentrem em doenças cardíacas, pulmonares e 

vasculares. Mais do que nunca, o tabagismo deve ser encarado como um problema 

de saúde pública (cf. CÂMARA-JÚNIOR, 2005). Conforme afirma Silva (2012, p. 39), 

“o tabagismo é a mais significativa causa prevenível de mortes e de doenças para a 

espécie humana, constituindo um dos mais importantes problemas de saúde pública. 

Além disso, é fonte de graves impactos para o meio ambiente e para outros seres 

vivos”.  

A importância da educação em saúde é incontestável e deve ser realizada 

“como um processo ativo, crítico e transformador” (OLIVEIRA; GUERREIRO; 

BONFIM, 2007, p. 1.314). Como colocado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (BRASIL, 2000, p. 14), a Biologia tem como “objeto de estudo 

[...] o fenômeno vida em toda sua diversidade de manifestações” e, portanto, 

“compete ao ensino da Biologia, prioritariamente, o desenvolvimento de assuntos 

ligados à saúde, ao corpo humano, à adolescência e à sexualidade” (BRASIL, 2006, 
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p. 24, grifo nosso). A relação entre ensino de Biologia e cidadania pode ser 

percebida quando se analisa alguns desafios no ensino. Dentre os objetivos do 

ensino de Biologia está a  

formação do indivíduo com um sólido conhecimento de Biologia e com 
raciocínio crítico. [...] A população, [...] mesmo diante da variedade de 
informações e posicionamentos, sente-se pouco confiante para opinar sobre 
temas polêmicos e que podem interferir diretamente em suas condições de 
vida, como o uso de transgênicos, a clonagem, a reprodução assistida [...] 
(BRASIL, 2006, p. 17). 

Nesse sentido, a educação deve ser vista como um caminho para uma 

sociedade justa e na qual os cidadãos sejam atuantes, exigindo direitos e cumprindo 

deveres (BRITO; LOPES, 2014). Da mesma forma, como afirmam Ferreira et al. 

(2014), a educação, especialmente voltada à saúde, é um importante instrumento de 

sensibilização individual e coletiva sobre as responsabilidades e direitos relativos à 

saúde pública.  

Partindo desse entendimento, pressupõe-se que os professores de Biologia 

devam ser/estar preparados para atuar de maneira condizente durante suas aulas, 

envolvendo os estudantes com situações do cotidiano relacionadas ao ensino de 

Biologia e aproximando o conteúdo dos estudantes, levando em consideração suas 

condições de vida. Contudo, muitos docentes apresentam dificuldades para 

trabalhar tópicos relacionados à cidadania plena. Como afirma Teixeira (2000), um 

dos motivos são as falhas encontradas na formação profissional e, em consequência 

disso, os estudantes acabam não recebendo uma formação satisfatória sobre este 

assunto. Também é de conhecimento de todos que a maioria dos docentes baseia 

suas aulas no livro didático da sua disciplina (XAVIER; FREIRE; MORAES, 2006). 

Hoffmann (2018) afirma que os livros didáticos de Biologia acabam não abordando a 

questão da cidadania plena, assim os professores devem buscar articular materiais 

para abordar este assunto. À vista disso, ressalta-se a importância do 

desenvolvimento de materiais de apoio que possuem a finalidade de auxiliar o 

docente trabalhar a cidadania em conjunto com a Biologia no ensino básico. 

 

 

2 OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo Geral 

Elaborar uma cartilha, como ferramenta ao professor de Biologia, para 

abordar temas relacionando tabagismo e cidadania. 
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2.2 Objetivos Específicos 

Abordar, de forma interdisciplinar, conteúdos de áreas correlatas ao tema e 

que permitam ao professor de Biologia maior facilidade em acessar materiais de 

apoio;  

Permitir que o professor possa associar as discussões do tema dentro do 

âmbito escolar para fora dos muros da escola;   

Confrontar os principais problemas de saúde acarretados pelo vício.  

 

 

3 JUSTIFICATIVA  

A escolha deste subtema se justifica por contemplar as habilidades 

EM13CNT104 e EM13CNT207, incorporadas nas competências específicas 1 e 2, 

respectivamente, da área de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”, presente 

na BNCC (BRASIL, 2018). A primeira dessas habilidades diz respeito à avaliação de 

riscos e benefícios “à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a 

toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível 

de exposição a eles [...]” (BRASIL, 2018, p. 555). A segunda habilidade visa 

“identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos 

desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas [...] a fim de 

desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde [...]” (BRASIL, 

2018, p. 557, grifo nosso). 

Para além disso, disposições anteriores já preconizavam o ensino de ações 

de intervenção em que os educandos pudessem identificar essas e distinguir as que 

levassem à preservação e à saúde “individual, coletiva e do ambiente”, como o 

disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2000, p. 21). Esta temática também vem de encontro ao que previam as Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, de que as 

reformas do ensino médio na época visavam um Ensino Médio não mais como 

“preparatório para o ensino superior [...]”, mas que assumisse “a responsabilidade de 

completar a educação básica. Em qualquer de suas modalidades, isso significa 

preparar para a vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado 

permanente [...]” (BRASIL, 2002, p. 8).  

Do ponto de vista cidadão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), já no seu artigo 2º, traz que “a educação, dever da família e do Estado [...] 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, p. 27.833, 

grifo nosso). Logo na apresentação, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica também reforçam que a educação não é só o alicerce para os 



 

50 
 

fundamentos da nação, mas também conditio sine qua non3 para o “exercício pleno 

da cidadania e o acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos” (BRASIL, 

2013, p. 4). O mesmo documento ainda afirma que, em meio ao contexto de 

violência atual, os protagonistas do ensino nas escolas devem tomar a cidadania 

como “uma promessa de sociabilidade”.  

A intenção da cartilha em ser voltada ao professor apoia-se justamente na 

falta desse tipo de material de suporte, para que o trabalho em sala de aula seja 

satisfatório e atenda às proposições legais. Hoffmann (2018), ao analisar conceitos 

de cidadania presentes em livros didáticos de Biologia da rede pública estadual de 

ensino do Paraná, concluiu que a articulação entre os conteúdos programáticos e o 

preparo para a cidadania é ineficiente. Como puderam concluir Fernandes, Rocha e 

Souza (2005), apesar da grande maioria dos docentes ter estudado conteúdos de 

saúde, um terço deles sentia dificuldades em trabalhar a temática em sala de aula, 

alegando a falta de material de apoio adequado. Almeida (2006) afirma que os 

professores estão condicionados a repassar aos alunos apenas os conteúdos 

trazidos pelos livros didáticos e, em relação ao trabalho com os temas transversais 

durante as aulas, muitos afirmaram não possuir conhecimentos suficientes e se 

queixaram da falta de materiais de apoio. De fato, pode-se dizer que na ausência de 

um material de apoio adequado, “fica completamente ao encargo do professor 

articular os conteúdos específicos da disciplina de forma a contribuir para a 

formação dos alunos para uma cidadania plena” (HOFFMANN, 2018, p. 40). 

  

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Tabagismo e Saúde Pública 

Fumar é uma prática comum entre os seres humanos desde os tempos 

antigos. Segundo Hajar (2018), o ato de fumar tabaco surgiu nas Américas e existe, 

pelo menos, desde o final do sexto milênio antes da Era Comum, especialmente em 

cerimônias religiosas. Conforme Monteverde e Magaña (2006), os povos pré-

coloniais da Mesoamérica, como os maias, usavam o tabaco para fins religiosos, 

políticos e medicinais, sendo atribuídas propriedades curativas contra asma, febre e 

problemas digestivos, por exemplo. Essa mesma relação entre o ato de fumar e a 

prática de rituais é descrita por Kellogg (1922), inclusive ressaltando a falta de 

evidências que indiquem o uso indiscriminado entre os indígenas – diferindo 

drasticamente do amplo consumo atual. Cristóvão Colombo provavelmente foi um 

dos primeiros europeus a ver indígenas fumando. Apesar de ter recebido folhas 

secas, de uma planta desconhecida, como presente ao chegar na América e ter 

demonstrado pouco interesse, em menos de 50 anos, o tabaco já podia ser 

 
3 Expressão latina que se refere a uma condição que é indispensável e/ou essencial para que algo 
possa ocorrer. 
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encontrado em Lisboa; em meados do século XVI, já havia pequenas plantações por 

vários países europeus (GOODMAN, 1994). A partir daí o consumo se expandiu e 

se espalhou por todos os continentes.  

Como afirmam Boeira e Guivant (2003, p. 46),  

a indústria de cigarros afirma-se a partir do final do século 19, sendo o setor 
dominado desde esse período pelas multinacionais estadunidenses e 
britânicas. Entre 1904 e 1947, as indústrias de tabaco dos EUA crescem tão 
ou mais rapidamente que as de carros, lançando marcas populares de 
cigarros. 

Segundo Boeira (2006), a indústria tabagista chegou ao Brasil apenas em 

1918, com a criação do “sistema integrado de produção de fumo” pela British 

American Tobacco no sul do país. Durante o século XX, a produção continuou se 

expandindo no país. As fábricas, geralmente ligadas a companhias exportadoras, se 

desenvolveram principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 

(FERNANDES, 2007). O Brasil é considerado o maior exportador mundial de fumo, 

pelo menos desde 1993 (BELING, 2018) e, de acordo com dados da Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o país está em segundo 

lugar no ranking mundial de produção de tabaco, atrás somente da República 

Popular da China (ORGANIZAÇÃO..., 2018). Segundo informações do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, a produção nacional alcançou 

a marca de 770 mil toneladas de fumo (em folha) (INSTITUTO..., 2019), sendo que a 

maior parte da produção é destinada à exportação.  

Segundo projeções realizadas pelo NCI e pela OMS, há mais de 1 bilhão de 

fumantes no mundo todo, sendo que 86% são homens (NATIONAL...; WORLD..., 

2016). Acredita-se que o tabagismo seja responsável por 7 milhões de mortes por 

ano e esteja relacionado a cerca de 50 patologias, especialmente doenças 

cardiovasculares, respiratórias e muitos tipos de câncer (WORLD..., 2017; PINTO; 

PICHON-RIVIERE; BARDACH, 2015). Não é muito difícil de entender por que o uso 

do tabaco é tão perigoso. Tomando como exemplo a fumaça do cigarro comum. 

Essa complexa mistura de componentes inclui gases, como monóxido de carbono, 

cianeto de hidrogênio; produtos químicos voláteis, como formaldeído e benzeno; e 

partículas sólidas em suspensão, como nicotina e hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (HARRIS, 1996). Além disso, o cigarro possui muitos aditivos, como 

conservantes, flavorizantes, intensificadores, umectantes, açúcares e compostos de 

amônio, que acabam aumentando a toxicidade deste produto e os malefícios à 

saúde (PAUMGARTTEN; GOMES-CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017). Muitos estudos 

demonstram, inclusive, a presença de traços de metais pesados, como cádmio, 

cobalto, tório, cério e chumbo (MUNITA; MAZZILLI, 1987; ARMENDÁRIZ et al., 

2015; EL-SAMAD; HANAFI, 2017) e resíduos de pesticidas usados nas lavouras, 

como dieldrina, benomil e DDT (MUSSALO-RAUHAMAA et al., 1986; CHAPMAN, 

1992). Da mesma forma, a produção do fumo também tem efeitos sobre a saúde 

dos trabalhadores rurais. Dentre os efeitos, destaca-se envenenamento por nicotina, 
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intoxicação por pesticidas, lesões musculoesqueléticas, transtornos psiquiátricos e 

elevada taxa de suicídio entre agricultores (ARCURY; QUANDT, 2006; MEUCCI et 

al., 2015; KRAWCZYK et al., 2014).  

De acordo com Nunes (2006), o consumo de tabaco está relacionado a 

problemas de saúde mental e dependência física e química em grande parte dos 

consumidores. Segundo Rosemberg, Rosemberg, Moraes (2004), pessoas 

consumindo bebidas alcoólicas tendem a fumar mais, já que o álcool acidifica a urina 

e faz a nicotina ser excretada mais rapidamente. Após uma tragada, a nicotina é 

levada aos pulmões, absorvida e rapidamente chega ao sistema nervoso central 

(ROSEMBERG; ROSEMBERG; MORAES, 2004). Dentre os efeitos da droga no 

corpo estão a elevação do humor, diminuição do apetite e do tônus muscular 

(causando uma sensação de relaxamento) e vasoconstrição (levando ao aumento 

dos batimentos cardíacos) (NOGUEIRA; FUMO; SILVA, 2004). Segundo Reis, 

Cunha, Garcia (2016), o consumo de cigarro durante a gravidez tende a causar 

problema graves no crescimento e desenvolvimento do recém-nascido, como 

pneumonia e doenças cardíacas, que podem permanecer até a vida adulta. Além 

dos recém-nascidos, o tabagismo também afeta pessoas que convivem com 

fumantes ativos, os chamados fumantes passivos, que não fumam, mas inalam a 

fumaça, o que também pode ocasionar males à saúde, como tuberculose, doenças 

cardíacas e câncer de pulmão (NASCIMENTO et al., 2014).  

Em se tratando do uso do tabaco de acordo com as classes sociais, Iglesias 

et al. (2008) afirmam que o tabagismo se encontra mais presente em grupos sociais 

que tiveram pouco acesso à educação e que, consequentemente, pode estar ligado 

a indivíduos de baixa renda. Segundo Pinto et al. (2017), as perdas anuais 

associadas ao tabagismo alcançam quase 57 bilhões de reais, tanto pelos gastos 

com assistência médica como pela perda em produtividade devido a morte 

prematura e incapacidade; esse constitui quase 1% do produto interno bruto 

brasileiro. Os mesmos autores ainda argumentam que o valor arrecadado pela 

comercialização de cigarros consegue custear apenas 33% dos custos provocados 

diretamente pelo tabagismo ao sistema de saúde brasileiro. Entre 1989 e 2003 

ocorreu uma diminuição de cerca de 35% no consumo de tabaco no Brasil entre a 

população adulta (MONTEIRO et al., 2007). Essa redução está estritamente 

relacionada às ações do Programa Nacional para o Controle do Tabagismo, das 

quais se destaca a “proibição da publicidade e propaganda e as advertências 

impressas nas embalagens de produtos derivados do tabaco” (IGLESIAS et al., 

2008, p. 302), conforme normativas de assembleias mundiais em saúde para o 

controle do tabagismo (CAVALCANTE, 2005). 

Segundo a OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável do 

mundo, sendo que o vício geralmente começa na adolescência e se estende pelo 

decorrer da vida adulta (CURRIE et al., 2012). Conforme Figueiredo et al. (2016) e 

dados do IBGE (INSTITUTO..., 2016), adolescentes com idade escolar dos estados 

do Sul e Centro-Oeste apresentam maior índice de experimentação e consumo do 
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tabaco. Esta predominância no sul do país pode estar relacionada ao cultivo e a 

maior produção de fumo nesta região (FIGUEIREDO et al., 2016). Ainda conforme o 

mesmo estudo, os autores (2016, p. 8s) afirmam que o consumo do fumo por 

adolescentes está relacionado a questões socioeconômicas, como citado 

anteriormente, e a questões familiares, em que “crianças que vivem com dois pais 

podem ter maior estruturação emocional e maior acompanhamento por parte dos 

pais no sentido de reforçar a importância da abstinência nessa idade”. Considerando 

que grande parte dos jovens entre 15 a 17 anos frequentam a escola, cerca de 89% 

de acordo com o IBGE (INSTITUTO..., 2020), ressalta-se a importância de ações de 

conscientização sobre o consumo deste tipo de substância e os possíveis danos à 

saúde. 

 

4.2 Ensino de Biologia e Cidadania 

O termo cidadania “tem sua origem epistemológica no latim civitas, derivação 

de civis que significa o ser humano livre” (SOUZA; PRADO-FILHO, 2008, p. 170). 

Bellamy (2008) afirma que, em termos históricos, a cidadania foi associada aos 

integrantes de um grupo político em particular e com muitos privilégios, que tinham o 

direito de participar na tomada de decisões que regulava a vida social na época. De 

certa forma, a cidadania sempre esteve relacionada a alguma forma de democracia. 

Conforme relata Covre (2002), a cidadania se estabeleceu com o desenvolvimento 

da vida na cidade através da capacidade dos homens em cumprir direitos e deveres 

como cidadãos. Neste contexto, a democracia grega era exercida de modo privativo, 

assim, escravos, mulheres e estrangeiros não podiam participar do processo, ou 

seja, não eram cidadãos (TESTA et al., 2015). De acordo com Marshall (1967), o 

desenvolvimento da cidadania aconteceu de forma cronológica e fundamentada na 

Inglaterra no século XVIII, onde os primeiros direitos conquistados foram os civis, 

seguidos pelos direitos políticos (no século XIX) e sociais (no século XX). Portanto, 

ao ser registrada como uma conquista processual, a cidadania também é 

considerada um fenômeno histórico (CARVALHO, 2002).  

No Brasil, a conquista pela cidadania percorreu um caminho longo e 

perturbado, sendo resultado de muita luta, de forma que atualmente ainda 

encontramos dificuldades para exercer a cidadania plena. Em um contexto histórico, 

o Brasil foi descoberto num período em que o feudalismo ainda era o sistema 

político, econômico e social dominante, porém já se iniciava uma transição ao 

capitalismo (COVRE, 2002). Nessas circunstâncias, em comparação com a trajetória 

brasileira, há um grande contraste na construção da cidadania em países como os 

Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo (CARVALHO, 2002). O Brasil foi muito 

afetado pela dominação e exploração de países europeus, onde a escravidão e as 

grandes propriedades foram os maiores impasses para o desenvolvimento da 

cidadania (CARVALHO, 2002). Posteriormente a independência do Brasil (1822) e a 

libertação dos escravos (1888), a população brasileira ainda vivia sob uma condição 
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“semi-escravista”, caracterizada pela pobreza (COVRE, 2002). Durante a República, 

o cenário da cidadania em nosso país não melhorou, pois, mesmo sendo “livres”, os 

homens ainda eram vítimas de um sistema opressor, sem direitos ou perspectivas 

futuras (ALMEIDA, 2020).  

Os primeiros direitos conquistados pelo povo brasileiro foram os direitos 

trabalhistas (um dos direitos sociais), durante o governo Vargas (SILVA, 2020). Após 

15 anos de Era Vargas, o Brasil teve sua primeira experiência democrática com a 

Constituição de 1946, que garantia direitos civis e políticos. Infelizmente, com a 

instauração de uma ditadura militar no país, em 1964, os direitos civis e políticos, 

bem como a liberdade de opinião, por meio da repressão, censura e autoritarismo, 

foram gravemente feridos (CARVALHO, 2010). Segundo Carvalho (2010), a queda 

do regime militar ocorreu com a influência de movimentos partidários e sindicais, 

além da participação de outras organizações importantes. Após a queda do regime 

militar, foi promulgada uma nova Constituição, em 1988, que marcou a 

redemocratização e ainda está em vigor. A nova Constituição assegurou aos 

cidadãos direitos políticos, como a universalização do direito ao voto, direitos sociais 

como o salário mínimo para aposentadorias e pensões, e direitos civis como o direito 

de ir e vir.  

A cidadania plena abrange a liberdade, a igualdade e a participação, de modo 

que um cidadão pleno tem direitos e deveres na sociedade (CARVALHO, 2002).  

Dessa maneira a cidadania deve assegurar que todos os cidadãos tenham 

condições de viver dignamente sem sofrer qualquer discriminação, isto inclui o 

acesso à educação gratuita e de qualidade. Ser cidadão também significa ter 

deveres e responsabilidade, visto que a cidadania só acontece quando o indivíduo 

se apropria de seus deveres e reivindica seus direitos. Neste sentido, a educação 

para a cidadania desenvolveu-se desde a Grécia Antiga (HEATER, 2004). No Brasil, 

durante o período colonial, a maior parte do povo brasileiro era analfabeta, pois não 

era de interesse dos senhores de escravos e nem das autoridades coloniais que os 

seus servos fossem educados (CARVALHO, 2002). Visto que a cidadania está 

intimamente associada a educação, neste período nem todos os brasileiros eram 

cidadãos e os direitos civis eram direcionados apenas à classe burguesa dominante. 

Dentre os direitos sociais promovidos pela cidadania, está o acesso à educação. De 

acordo com Carvalho (2002), o nível de escolaridade de uma pessoa é proporcional 

ao conhecimento sobre seus direitos como cidadão. Desta forma, a educação é o 

fator que mais influencia na consciência e no exercício dos direitos, porque a 

educação proporciona ao povo o despertar da consciência sobre os seus direitos e 

consequentemente permite que a luta em prol de consegui-los aconteça.  

Neste âmbito, os conhecimentos biológicos apresentam grande importância 

para o desenvolvimento da cidadania, pois promove a construção do pensamento 

crítico e o desenvolvimento de ações para transformar a sua realidade (LIBÂNEO, 

1983). Sousa-Sobrinho (2009) afirma que o ensino de Ciências e Biologia é 

indispensável para a formação cidadã e a tendência é que com os avanços 
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científicos, essa área se torne cada vez mais importante neste contexto. Segundo 

Teixeira (2000), o ensino de Biologia para a cidadania deve ter um enfoque que 

possibilite aos estudantes desenvolver uma visão ampla entre os diferentes campos 

de conhecimentos, principalmente os que abrangem toda a sociedade. Desse modo, 

o professor de Biologia pode abordar diversos temas, de forma que aproxime a 

problemática explanada da realidade e cotidiano dos estudantes, citando exemplos 

que despertem a necessidade de reflexão sobre condições sociais, econômicas e 

políticas (SANTOS, 2006). Isto posto, pode-se exemplificar uma abordagem entre 

cidadania e saúde pública pelo professor de Biologia. Tomando como tema de 

partida o ciclo de vida de insetos transmissores de doenças, o docente pode 

relacionar o conteúdo da aula com o saneamento básico do bairro em que a escola 

se encontra, por exemplo. Assim, o professor deve despertar o interesse não 

somente pelo conteúdo trabalhado, mas para a importância dos conhecimentos 

sobre doenças infecciosas e verminoses e a aplicação desse saber em políticas 

públicas de saneamento básico.  

 

4.3 Uso de cartilhas como ferramenta educativa 

Como uma forma de aproximar os educandos do conteúdo e facilitar a sua 

assimilação, é recomendado, dentre outros recursos, o uso de instrumentos 

educativos como materiais didáticos, exemplos, ilustrações e analogias que, como 

argumenta Oliveira (2012, p. 36), “agem como pontes entre o que não é familiar e o 

que é familiar, potencializando processos de ensino e aprendizagem”. Segundo 

Barros (2015), originalmente, as cartilhas foram concebidas por religiosos como 

forma de ensinar a doutrina cristã católica aos povos colonizados. Da mesma forma 

que atendiam às necessidades de evangelização, as cartilhas passaram a ocupar 

um lugar central nos processos de alfabetização, já que algumas delas também 

eram destinadas ao ensino da leitura e escrita, pelo menos desde o século XVIII 

(CASIMIRO, 2005). Isso, provavelmente, se deve ao fato de que as cartilhas, por 

conta do formato e tamanho, “conseguem falar de mais assuntos e de uma forma 

mais detalhada” (VIANNA, 2008, p. 28).  

As cartilhas foram muito usadas em campanhas governamentais como uma 

forma de permitir que pessoas menos favorecidas pudessem ter acesso à 

informação (MENDONÇA, 2008). Apesar de, durante muito tempo, as cartilhas terem 

sido utilizadas de forma ampla no processo de alfabetização (SCHLICKMANN, 

2001), atualmente, elas se mostram uma ferramenta educativa muito diversificada, 

sendo utilizadas nas mais diversas áreas do conhecimento e envolvendo múltiplas 

temáticas, como por exemplo, saúde (MOURA et al., 2017; LIMA et al., 2017), 

divulgação científica (AMANCIO, 2019; GUERIN et al., 2019) e ensino de Ciências e 

Biologia (SANTOS et al., 2016; SOUZA; SANTOS; GUIMARÃES, 2018; SILVA, 

2018). Talvez a principal vantagem do uso das cartilhas esteja na sua ludicidade. 

Marteis, Makowski e Santos (2011) afirmam que as cartilhas devem ser vistas como 
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uma referência que deve contribuir para o trabalho docente, atuando como uma 

“ferramenta mediadora” entre docentes e discentes.  

Como sugere Dias (2018), a utilização de cartilhas auxilia no processo de 

ensino-aprendizagem, pode promover o pensamento crítico nos estudantes e 

sensibilizá-los sobre questões sociais importantes, como a preservação da natureza 

e os cuidados com a saúde. As cartilhas são usadas de modo abrangente na área 

de promoção e educação em Saúde, principalmente como ferramenta de 

aconselhamento. Na literatura é possível encontrar muitos trabalhos de 

“desenvolvimento e validação” desses materiais, por exemplo, com o intuito de 

auxiliar no cuidado de pacientes com patologias específicas (TORRES et al., 2009) 

ou trazendo orientações pertinentes a gestantes (REBERTE; HOGA; GOMES, 2012; 

OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 2014). Vale ressaltar que boa parte dos materiais 

propostos também visam promover a prevenção de quadros patológicos (LIMA et al., 

2017; SABINO et al., 2018) ou acidentes (XIMENES et al., 2019). 

 

 

5 METODOLOGIA 

Como propõe Echer (2005, p. 755), durante a construção de manuais de 

apoio, tais como cartilhas, “é importante transformar a linguagem das informações 

encontradas na literatura, tornando-as acessíveis a todas as camadas da sociedade, 

independentemente do grau de instrução das pessoas”. Sempre tendo em mente o 

público-alvo da cartilha, o teor do material “deve ser atrativo, acessível e claro, bem 

como significativo e coerente com a realidade [...], além de apresentar um 

vocabulário adequado [...]” (HORTENSE; BERGEROT; DOMENICO, 2018, p. 328). 

A produção da cartilha seguirá uma metodologia adaptada de Reberte, Hoga 

e Gomes (2012), na qual o processo de construção segue fases de 

desenvolvimento. Primeiramente, será montado um roteiro, como forma de perceber 

melhor os conteúdos que irão compor a cartilha (GONÇALVES et al., 2019). Os 

temas abordados serão divididos nos seguintes tópicos: (i) Tabaco: produtos 

derivados e efeitos à saúde; (ii) Efeitos fisiológicos do tabaco no organismo; (iii) 

Tabagismo na adolescência; (iv) Cidadania, tabagismo e saúde pública. Definidas as 

seções, será realizada pesquisa bibliográfica em busca de materiais publicados por 

fontes confiáveis, os quais servirão de embasamento teórico da cartilha. Após essa 

fase, será iniciado o processo de criação da cartilha. Ao final de cada seção serão 

inseridas sugestões para o professor debater o tema abordado, relacionando-o com 

a realidade e estimulando a discussão com os alunos. 

Para a elaboração do layout e design da cartilha será utilizada a plataforma 

de design gráfico baseada na web Canva (Canva Pty Ltd). A aplicação Canva foi 

criada em 2012 e conta com mais de 10 milhões de usuários (SCARDINA, 2018). 

Além disso, devido a interface no formato arrastar-e-soltar (drag-and-drop), a 

ferramenta pode ser considerada intuitiva e amigável a novos usuários e aos 
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iniciantes (GEHRED, 2020). Igualmente, os projetos criados através do Canva 

podem ser baixados em vários formatos, como arquivos (.pdf) ou imagens (.jpg ou 

.png), enviados via e-mail ou compartilhados por meio de um URL específico (KLUG; 

WILLIAMS, 2016). 

Todas as imagens contidas na cartilha serão retiradas do site de 

compartilhamento, em domínio público, de fotos, ilustrações e imagens vetoriais 

Pixabay (Pixabay GmbH, Berlim, Alemanha) ou do banco de imagens disponível no 

Canva. 

 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 

Tendo em vista o que foi proposto, espera-se atingir os objetivos destacados 

neste projeto, em especial, a efetiva construção de um material de apoio ao 

professor de Biologia, em forma de cartilha. Este material deverá contemplar o tema 

tabagismo e cidadania, de forma clara e concisa. 
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RESUMO 

Alanda De Oliveira1  

Alex Batista Trentin 1 
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Fernando Carlos de Sousa 2 

Deborah Catharine de Assis Leite2 

 

 

A alimentação é fator essencial na manutenção da homeostase do organismo 
humano, é a partir do alimento que são retirados os nutrientes e compostos 
necessários para a obtenção de energia, bem como para diversos processos no 
corpo humano. Sendo tão importante, a alimentação precisa conter quantidades 
equilibradas de nutrientes, para que assim o organismo se mantenha em bom 
funcionamento, bem como não haja alterações na microbiota intestinal, fator de 
extrema relevância à saúde humana. A microbiota, muito pouco conhecida pela 
população, é alterada diretamente pelo ambiente e pela alimentação, sendo ela de 
exímia importância na absorção de nutrientes e nos processos de proteção do 
organismo contra organismo patogênicos. Neste contexto, uma cartilha didática 
apresentando informações relevantes sobre alimentação, fisiologia e microbiota 
intestinal pode ser uma ferramenta muito interessante no desenvolvimento 
educacional de jovens do ensino básico, permitindo a estruturação do 
conhecimento de forma simples e diferenciada. O presente estudo tem como 
objetivo o desenvolvimento de um material didático, na forma de cartilha, contendo 
informações essenciais sobre alimentação saudável, processos fisiológicos 
envolvendo o alimento, importância da microbiota intestinal, bem como 
informações sobre a forma mais indicada de escolher um alimento, os perigos das 
dietas da moda e, também, receitas saudáveis que podem ser preparadas pelos 
alunos. Esta cartilha será desenvolvida de forma digital, sendo passível de 
distribuição on-line. Espera-se que essa ferramenta seja capaz auxiliar de forma 
clara e didática nos conhecimentos dos jovens, bem como criando uma 
sensibilidade em relação aos princípios de alimentação saudável. 

 
Palavras-chave: Alimentação saudável; Fisiologia humana; Microbiota intestinal; 

Cartilha didática
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1 INTRODUÇÃO 

A saúde está diretamente relacionada com a alimentação, desta forma, bons 

hábitos alimentares são fundamentais para a saúde preventiva. A alimentação não 

é apenas um ato biológico, mas envolve questões sociais e psicológicas, portanto, 

o processo de se alimentar tem relação direta com conhecimentos, o cotidiano e 

as experiências, construídas a partir das realidades individuais, da cultura, das 

redes sociais e do saber científico de cada época histórica e cultural 

(ROTENBERG; VARGAS, 2004). 

Uma alimentação saudável deve conter variedade, moderação e equilíbrio, 

assim, é necessário a ingestão de diferentes tipos de alimentos, estar atento a 

quantidade, não comer nem mais e nem menos, e ainda ingerir os nutrientes 

corretos para a manutenção da homeostase do organismo (ANDREOLI; 

FOLLADOR, 2016). Estudos sobre as tendências alimentares das últimas décadas 

apresentaram um aumento significativo no consumo de alimentos industrializados 

e redução do consumo de leguminosas, raízes e tubérculos, frutas e hortaliças, 

fatores que podem estar relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas 

(CLARO et al., 2015). 

Uma alimentação não saudável pode causar rupturas na microbiota 

intestinal. O Trato gastrointestinal (TGI) é colonizado por microrganismos, oriundos 

do ambiente e da alimentação do indivíduo. Estes organismos são auxiliadores nos 

processos fisiológicos de digestão de alimentos, reações metabólicas e no sistema 

imunológico do corpo humano (ALMEIDA et al, 2009). 

O desequilíbrio dessa microbiota pode levar a perda de efeitos imunes 

normais reguladores na mucosa do intestino, sendo associada a um número de 

doenças inflamatórias, aumento da permeabilidade intestinal, a constipação 

intestinal, dentre outros problemas (PAIXÃO; CASTRO, 2016). 

 A educação em saúde  é uma importante ferramenta de prevenção, 

capaz de auxiliar os indivíduos a conhecerem e utilizarem os melhores hábitos 

para preservar e melhorar a vida. Assim, a educação em saúde necessita estar 

voltada para a realidade do indivíduo, criando um pensamento crítico, incitando a 

transformação do meio de vida (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2004). 

Neste contexto, a alimentação é extremamente fundamental para a 

manutenção do organismo humano, tanto em processos fisiológicos, quanto no 

equilíbrio da microbiota intestinal. Assim, este trabalho terá como objetivo 

desenvolver uma cartilha didática, com intuito de auxiliar o professor do ensino 

médio,  a trabalhar com os alunos sobre alimentação saudável, além de apresentar 

as funções da microbiota intestinal e exemplos de dietas que podem causar 

malefícios ao organismo humano. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Geral 

Desenvolver uma cartilha didática direcionada ao Ensino Médio sobre 

alimentação saudável e seu papel na saúde preventiva. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Discutir boas práticas alimentares voltadas aos jovens; 

• Contextualizar a microbiota intestinal e os efeitos de disbioses intestinais; 

• Expor as principais “dietas da moda” e seus riscos à saúde humana. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Abordagens preventivas são de grande importância quando se considera a 

saúde pública. Elas reduzem custos com tratamentos, melhoram a qualidade de 

vida das pessoas e reduzem a perda de força de trabalho pelo adoecimento da 

população. Boas práticas alimentares são medidaspreventivas por seu impacto 

no estado nutricional da população. Uma boa nutrição tem efeitos benéficos sobre 

a fisiologia do organismo humano, sobre a composição de sua microbiota intestinal 

e nas relações entre o corpo humano e a microbiota, o que é fator importante para 

a melhora da qualidade de vida e prevenção de doenças. 

Neste sentido, acredita-se que uma cartilha abordando boas práticas 

alimentares pode ser uma excelente ferramenta para que professores da educação 

básica abordem esse tema em aula. Essa ferramenta pode contribuir com a 

melhora no ensino-aprendizagem, na qualidade de vida dos alunos em seu 

preparado para o exercício da cidadania. 

 

 

4 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Educação alimentar 

A saúde dos indivíduos, bem como das comunidades é baseada em 

diversos fatores, dentre eles: a hereditariedade, o meio ambiente, a possibilidade 

de usufruir de um sistema de saúde, além do estilo de vida, neste último 

enquadrando-se a alimentação (SANTOS; PRECIOSO, 2012). 

O processo de se alimentar é um fator vital indispensável a todos os seres 

vivos, sendo também uma fonte de prazer na sociedade. Neste sentido, a 

alimentação constitui um traço da identidade do indivíduo e/ou comunidade, sendo 

determinante para a saúde e influenciada diretamente pelo contexto social 

(LOUREIRO, 2004). 

É considerado, em diversas pesquisas, que o estilo de vida é uma das 
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principais influências na saúde da população, principalmente em grandes centros. 

No Brasil, as principais causas da morte são afetadas diretamente pelo estilo de 

vida, consequentemente pela alimentação, conforme tabela 1 (BONITA; 

BEAGLEHOLE; KJELLSTROM, 2010; SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE, 2016). 

 
Tabela 1 - Principais causas de morte no Brasil, em 2016, por taxa de mortalidade 

Causa de morte Taxa de mortalidade 

Doença isquêmica do coração 88,3 

Doença cerebrovascular 51,3 

Doença de Alzheimer e outras 

demências 

38,4 

Fonte: Adaptado de Secretaria de Vigilância em Saúde (2016). 

 

Somente uma dieta saudável não elimina as chances do surgimento de 

doenças, porém se torna algo fundamental no prolongamento e na qualidade da 

vida (LOUREIRO, 2004). Uma alimentação saudável pode variar de acordo com 

a localidade e cultura em que o indivíduo está inserido, mas em geral conta com 

uma dieta balanceada, contendo quantidades adequadas de nutrientes 

relacionados a necessidade do organismo humano (OMS, 1998). 

Neste sentido, a alimentação é parte cultural e social do ser humano, 

principalmente devido à influência direta da sociedade nas escolhas alimentares 

e no tipo físico dos indivíduos. Assim, a escolha alimentar é um processo 

complexo, envolvendo fatores sociais e psicológicos, criando uma grande 

importância da educação alimentar, sendo esta uma forte aliada na medicina 

preventiva, auxiliando os indivíduos a ter maior cuidado no estilo de vida 

(JOMORI; PROENÇA; CALVO, 2008) 

Considera-se que, para o desenvolvimento de uma melhor percepção de 

alimentação saudável, há a necessidade de estratégias que envolvam todo o 

contexto relacionado ao indivíduo, a sociedade e ao ambiente em que essas 

pessoas vivem. Quando se trata de crianças, incentiva-se a exposição do 

alimento num contexto positivo, principalmente apresentando adultos como 

modelos de referência. Visando a educação alimentar de indivíduos mais velhos, 

existe a necessidade de estratégias voltadas a autoavaliação e o 

estabelecimento de objetivos a longo prazo (LOUREIRO, 2004). 

A alimentação do indivíduo, desde os primeiros anos de vida, repercute 

ao longo de toda a vida, sendo assim, um estímulo constante de estudo sobre 

práticas saudáveis de alimentação permitem o desenvolvimento de hábitos 

alimentares benéficos, principalmente quando estudados no período de 

formação escolar (LAZARI et al., 2012). 
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4.2 O Sistema digestório 

A alimentação é um dos processos vitais mais importantes para manter a 

integridade de um indivíduo (ABREU et al., 2001). Tantos organismos que 

sintetizam suas próprias fontes primárias de energia, no caso dos autótrofos, 

quanto àqueles que necessitam de origens externas de alimentos, os heterótrofos 

(VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004), todos os seres necessitam de nutrientes para a 

sua sobrevivência. Neste contexto, os seres humanos estão inseridos no grupo dos 

heterótrofos, assim, dependem de recursos orgânicos e inorgânicos externos que 

incluem carboidratos, lipídios, aminoácidos e proteínas, vitaminas e minerais, 

procedentes de fontes animais e/ou vegetais (PINHEIRO; PORTO; MENEZES, 

2005). Desta forma, com a necessidade de grupos alimentares variados, os 

processos de digestão e absorção de nutrientes são altamente complexos, sendo 

o sistema digestório responsável pelo processamento (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2008, p. 283). 

Anatomicamente, o sistema digestório é um grande tubo constituído pelos 

órgãos faringe esôfago, estômago e intestinos delgado e grosso, além de glândulas 

salivares (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008, p. 283) e órgãos acessórios do trato 

digestório, como fígado, pâncreas e vesícula biliar (ORIÁ; BRITO, 2016). Outras 

estruturas como os dentes e a língua também participam da quebra inicial dos 

alimentos que ocorre na cavidade oral (BRUNETTI; MONTENEGRO; MANETTA, 

1998). 

 

Figura 1 - Órgãos do sistema digestório. 

Fonte: Adaptado de GUYTON;  HALL (2011). 
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4.3 Percurso do alimento pelo sistema digestório 

Como visto, é através da alimentação que o ser humano retira a energia 

necessária para manter a saúde e equilíbrio do corpo. Contudo, os alimentos em 

seu estado natural não podem ser aproveitados pelo organismo. Para tal, o sistema 

digestório necessita de cinco processos básicos: movimentos peristálticos dos 

alimentos pelo trato digestivo; secreções de substâncias digestivas; digestão dos 

alimentos; absorção de nutrientes, água, eletrólitos e vitaminas; e a circulação 

sanguínea para realizar o transporte dos compostos absorvidos. Todas estas 

funções são controladas pelo sistema nervoso e também por hormônios locais 

(GUYTON; HALL, 2011, p. 795). 

A digestão se inicia na cavidade oral, na qual os alimentos ingeridos são 

cortados, rasgados, amassados e triturados pelos dentes, que atuam em conjunto 

com a musculatura (GUYTON; HALL, 2011, p. 805), que por sua vez é inervada 

pelo nervo trigêmeo, principal nervo envolvido no processo de mastigação, e suas 

ramificações, além de outras áreas do sistema nervoso central (MASCARO et al., 

2008). Os alimentos são umidificados pela saliva, responsável pela digestão 

primária de carboidratos, como amido (MORIEL et al., 2010), formando o bolo 

alimentar. Na boca, a língua tem papel na movimentação do bolo, permitindo que 

este seja quebrado em porções menores pelos dentes e deglutido no final do 

processo de mastigação (PINHEIRO; PORTO; MENEZES, 2005), direcionando 

para a faringe, que o impulsiona para o esôfago. 

O esôfago é um órgão tubular que não participa do processo de digestão, 

armazenamento e absorção dos nutrientes, apenas permite a passagem para o 

estômago devido aos movimentos peristálticos que ocorrem no tubo. Uma vez que 

o alimento chega à porção do esôfago conhecida como esfíncter esofágico inferior, 

o músculo relaxa, permitindo com que o alimento entre no estômago (GUYTON; 

HALL, 2011, p. 806-807). 

O estômago é um dos órgãos mais importantes do trato digestório, sendo 

responsável principalmente pelo armazenamento do alimento ingerido e a 

transformação em uma mistura viscosa chamada de quimo através de atividades 

musculares e químicas (GUYTON; HALL, 2011, p. 807-808). Os autores 

consideram a divisão do órgão em corpo e parte pilórica, sendo estes divididos 

em porção “oral”, que contempla aproximadamente dois terços do corpo gástrico, 

e a região “caudal”, que abrange o resto do corpo gástrico e a parte pilórica. 
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Figura 2 - Anatomia interna do estômago. 

 
Fonte: GUYTON & HALL (2011). 

 

É importante destacar os reflexos que ocorrem no estômago para o 

entendimento dos papéis que o órgão desempenha no processo digestivo. 

Simplificando, diversos reflexos são “reflexos vagovagais”, ou seja, quando 

ativados, percorrem o nervo vago sensitivo até chegar ao tronco encefálico, 

gerando uma resposta que percorre pela rama motora do nervo vago sensitivo até 

chegar novamente ao estômago (MARTINS, 2015, p. 33). Isto ocorre como uma 

forma de relaxar o esfíncter pilórico, permitindo que uma pequena quantidade de 

quimo seja liberada no duodeno, aumentando a capacidade de armazenamento de 

matéria orgânica no estômago, que varia de 0,8 a 1,5 L de capacidade total 

(GUYTON; HALL, 2011, p. 808). 

Após a mastigação e deglutição, o alimento chega ao estômago fazendo 

com que as paredes gástricas sejam dilatadas. É a partir deste ponto que se inicia 

a produção de ácidos e movimentos peristálticos. Inicialmente, uma onda 

peristáltica fraca contrai a região do fundo gástrico, tornando-se mais intensa 

quanto mais próxima à região do piloro, assim o músculo é fechado. Quando o 

piloro fecha, a onda peristáltica comprime o alimento na região pilórica com ácidos 

e enzimas liberadas, movimentando o alimento contra as paredes do piloro. Graças 

a esta compressão, há uma boa mistura do alimento. Desta forma, uma onda 

peristáltica de retropulsão leva a mistura novamente para o fundo gástrico 

(GUYTON; HALL, 2011, p. 808). 

Guyton; Hall (2011, p. 808) ressaltam o aparecimento de contrações 

peristálticas rítmicas no estômago devido ao período em que um indivíduo está há 

longas horas sem se alimentar, gerando incômodo gástrico. Para os mesmos 
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autores, estas contrações são chamadas contrações de fome e variam de acordo 

com idade e tempo sem ingerir alimentos, podendo apresentar leves dores, ou 

mesmo intensas e pontadas que causam desconforto estomacal. 

O piloro é uma abertura no final do estômago na qual está localizado o 

esfíncter pilórico. Sua principal função está relacionada com a passagem de 

alimentos bem misturados, em estado semi ou completamente líquidos, para o 

duodeno, portanto, em geral, o músculo está contraído, impedindo que alimentos 

em estado sólido e ainda não misturados passem para a porção inicial do intestino 

delgado, além da ação de hormônios que garantem uma contração maior da 

estrutura (GUYTON; HALL, 2011, p. 809). 

Após o bolo alimentar ser misturado com o suco gástrico e enzimas no 

estômago, formando o quimo, inicia-se o processo de esvaziamento gástrico. Uma 

pequena quantidade de quimo é liberada no duodeno, o que faz o intestino produzir 

uma resposta, chamada de reflexo enterogástrico. Quando o quimo chega ao 

duodeno, os nervos recebem a informação de que o conteúdo gástrico está no 

intestino, levando esta informação para a medula espinal, que retorna com uma 

resposta inibitória ao peristaltismo do estômago, desta forma, elevando a 

contração do piloro, fazendo com que o esvaziamento gástrico não ocorra. Este 

processo é essencial para que o duodeno consiga realizar a emulsificação do 

quimo, uma vez que o conteúdo é extremamente ácido, bem como liberar enzimas 

digestivas produzidas no pâncreas e bile armazenada na vesícula biliar. Também 

estão inclusos fatores como o grau de distensão do duodeno, irritação da mucosa 

do órgão, grau de acidez do quimo e também o seu grau de osmolaridade, além 

de substâncias envolvidas com a degradação de proteínas e lipídios e a liberação 

do hormônio colecistocinina (CCK) no duodeno (GUYTON; HALL, 2011, p. 809-

810). Os autores também apontam a existência de fatores que podem elevar o 

esvaziamento gástrico, como aumento do volume de alimento no estômago, 

excedendo os 0,8 a 1,5 L de conteúdo e presença do hormônio gastrina, que entre 

outras funções, atua na contração dos músculos do estômago. 

O intestino delgado é a porção final da digestão dos alimentos, absorção de 

nutrientes e secreção de compostos produzidos pelo sistema endócrino, uma vez 

que os sistemas digestivo e endócrino trabalham em conjunto nestes processos. 

Sua extensão é bastante longa, podendo chegar a aproximadamente cinco metros 

de comprimento, divididos em três segmentos: duodeno, jejuno e íleo 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008, p. 300). Assim como os outros órgãos do trato 

gastrointestinal, também ocorrem movimentos peristálticos que garantem o 

percurso dos alimentos ao longo do grande tubo digestivo. Contudo estes 

movimentos variam de acordo com a segmentação do intestino delgado, podendo 

apresentar movimentos regularmente espaçados, isolados e irregularmente 

espaçados. Independente o tipo de movimento, todos produzem algum grau de 

mistura e propulsão (GUYTON; HALL, 2011, p. 810-11). 
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Figura 3 - Movimentos de segmentação do intestino delgado 

Fonte: GUYTON; HALL (2011). 

 

Após o quimo percorrer todo o intestino delgado, este chega à última porção 

do trato digestório, o intestino grosso, constituído por: ceco, colo ascendente, colo 

transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2008, p. 313). 

Figura 4 - Divisões do intestino grosso. 

Fonte: Adaptado de Biologia Resolvida (2020). 
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Ao final do intestino delgado está localizada a válvula chamada válvula 

ileocecal que é dilatada graças à presença de quimo, induzindo a liberação de 

hormônios que geram vasoconstrição, relaxando o músculo, permitindo que a 

válvula seja aberta e o quimo passe para a região do ceco (GUYTON; HALL, 2011, 

p. 812-813). Uma vez que o quimo encontra-se no intestino grosso, o líquido passa 

a se chamar material fecal, e graças à pressão exercida no ceco, a válvula ileocecal 

é fechada, impedindo que os restos realizem o movimento contrário (FERNADES, 

2008, p. 17). O colo tem como funções principais a absorção de água e eletrólitos, 

além de armazenamento de material fecal (GUYTON; HALL, 2011, p. 812-813). Os 

autores ressaltam que a consistência do material muda de acordo com o segmento 

do intestino grosso: nas regiões do ceco e colo ascendente, o material apresenta 

consistência líquida; na porção sigmoide, pastosa; ao chegar ao colo descendente, 

adquire consistência semi-pastosa e em seguida semissólida; e ao final, 

consistência sólida. Esta região do intestino realiza movimentos conhecidos como 

haustrações, que garantem que os restos sejam conduzidos pelo tubo até a porção 

sigmoide. 

Quando os restos chegam ao final da porção sigmoide, a região começa a 

ser dilatada juntamente com o reto. No reto, o material fecal gera um reflexo, no 

qual nervos sensitivos conduzem a informação de distensão para a medula espinal, 

realizando sinapses com moto- neurônios, que recebem esta informação, inervam 

os músculos do reto do cólon descendente e sigmoide, iniciando ondas 

peristálticas que conduzem o bolo fecal, assim como inervam o esfíncter anal 

interno, desta maneira, realizam o relaxamento do músculo, aumentando a 

necessidade de excreção (GUYTON; HALL, 2011, p. 813-814). 

 

4.4 Alimentação e fisiologia humana 

Como visto, o sistema digestório é composto por uma sequência de órgãos 

responsáveis por diversas funções. Além disto, apenas a passagem dos alimentos 

pelo tubo digestivo requer uma série de processos igualmente complexos e em 

conjunto com outros sistemas, como endócrino e nervoso, que atuam regulando a 

motilidade e secreções no trato gastrointestinal (RODRIGUES; FONSECA; 

NEVES, 2005). 

Para Pellerano, Garcia e Gimenes-Minasse (2015): “A alimentação é um ato 

sem o qual o indivíduo está fadado à morte”, pois ela é responsável pelo 

“abastecimento” energético, constituição e preservação do corpo, de modo a 

interferir diretamente na saúde e bem-estar de um indivíduo. Contudo, vale 

destacar que a alimentação vai muito além de uma simples ingestão de alimentos, 

ao passo que envolve fatores individuais, sociais, culturais, econômicos e recursos 

disponíveis (JOMORI; POENÇA; CALVO, 2008). Apesar disso, a ingesta de 

nutrientes essenciais e em quantidades adequadas é indispensável (MIRANDA-

VILELA, 2019). 

Os nutrientes são divididos em três grandes grupos correspondentes as 

suas funções: (1) estruturais, sendo representados por proteínas que atuam na 
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constituição celular; (2) energéticos como carboidratos e lipídios; e (3) 

reguladores, sendo os sais minerais responsáveis por funções estruturais e 

reguladoras, entretanto, indivíduos que possuem alimentação equilibrada em 

proteínas e vegetais não necessitam de grandes demandas destes compostos 

químicos em suas dietas (MIRANDA-VILELA, 2019). 

Figura 5 – Tabela alimentar 

 

 

 

 
Fonte: Miranda-Vilela (2019). 

 

No que se refere à fisiologia, vale destacar a homeostase. Todos os 

sistemas, por mais diversos e complexos que possam ser, trabalham em conjunto 

e com o objetivo de manter as condições do meio interno do corpo compatíveis 

com a vida, o que significa que falhas nesta regulação podem ocasionar patologias 

ou até mesmo a morte do indivíduo. Neste sentido, os nutrientes tem um papel 

fundamental no controle destas condições (MIRANDA-VILELA, 2019). 

Os sais minerais são elementos químicos encontrados na maioria dos 

grupos alimentares, com papéis fundamentais para manter a integridade de um 

indivíduo (MIRANDA-VILELA, 2019). A autora destaca que mesmo elementos 

importantes para a saúde como selênio, zinco e cobre, não é necessário o grande 

consumo destes componentes, sendo denominados de micronutrientes. Já 

elementos como cálcio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, cloro e magnésio, faz-se 

necessário um consumo maior, excedendo 100 mg por dia, o que os torna 

macronutrientes. Os sais minerais mais importantes são: 
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Tabela 2 – Sais minerais 

Sais minerais Alimentos em que podem ser 
encontrados: 

Funções: 

Cálc
io 

(Ca) 

Laticínios como queijos, 
leites, iogurtes etc. 

Constituinte de ossos e 
dentes; importante no 

processo de coagulação 
sanguínea; funcionamento de 
nervos e músculos, além da 
permeabilidade seletiva da 
membrana plasmática das 

células; previne a osteoporose, 
coágulos e ajuda a reduzir a 

pressão arterial; atua na 
formação de histonas. 

Cloro (Cl) Sal de cozinha e diversos 
alimentos. 

Componente do líquido 
extracelular que banha as 

células; importante regulador 
de líquidos corporais e pH. 

Cobalto (Co) Fontes de proteína tanto 
vegetais quanto animais, 

bem 
como em laticínios. 

Componente de vitamina B12, 
essencial para a produção de 

hemácias. 

Cobre (Cu) Encontrado em fontes de 
proteína, trigo integral e 

feijão. 

Integridade do sistema 
cardiovascular e do sistema 
nervoso central; componente 

de enzimas. 

Cromo (Cr) Proteínas, cereais, frutas, 
batata, levedo de cerveja e 

legumes verdes. 

Atua juntamente com a 
insulina no processo de 

metabolização de 
açúcares; 

reduz os níveis de colesterol. 
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Enxofre (S) Carnes e legumes. Componente de proteínas; 
auxilia na conversão de metais 

pesados e tóxicos em água 
para facilitar a sua eliminação. 

Ferro (Fe) Proteínas vegetais e 
animais,feijão, legumes etc. 

Componente da hemoglobina, 
mioglobina e enzimas 

respiratórias. 

Fósforo (P) Leite e derivados, além de 
proteínas vegetais e animais. 

Formação da molécula de 
ATP – energia; componente 
de ácidos nucléicos – DNA e 
RNA; componente de ossos e 

dentes; metabolismo de 
carboidratos, gorduras e 
proteínas; integridade do 

sistema nervoso central e dos 
rins. 

Flúor (F) Água fluorada. Resistência dos dentes. 

Iodo (I) Frutos do mar, sal de 
cozinha e laticínios. 

Hormônios da glândula 
tireoide; metabolismo de 

lipídios. 

Magnésio (Mg) Cereais integrais, amêndoa, 
castanha de caju, milho, 

ervilha, soja, vegetais verdes 
e alimentos marinhos. 

Estrutura óssea; componente 
de coenzimas essenciais para 

a síntese de ATP; 
funcionamento de nervos e 

músculos; ativação de enzimas 
do processo de digestão dos 

alimentos; permeabilidade 
seletiva das membranas. 

Manganês (Mn) Cereais integrais, ovos e 
vegetais verdes. 

Ativação de inúmeras enzimas; 
amadurecimento celular; 
eliminação de radicais 

livres; 

Molibdênio (Mo) Folhas verdes, legumes e 
cerais. 

Eliminação de radicais livres; 
conversão de lipídios em 
estruturas que podem ser 

facilmente metabolizadas pelo 
organismo; processamento 

de nitrogênio, essencial para 
as células. 

Potássio (K) Proteínas vegetais e 
animais, frutas, verduras e 

legumes. 

Importante na contração 
muscular e funcionamento de 

nervos; manutenção do 
equilíbrio osmótico das 
células; metabolismo de 
carboidratos e proteínas. 

Selênio (Se) Cebola, castanha-do-pará, 
carnes, peixes e frutos do 

mar em geral, em grãos, leite 
e água. 

Componente de enzimas que 
combatem os radicais livres; 
metabolismo de gorduras e 

vitamina E. 

Zinco (Zn) Proteínas vegetais e 
animais, legumes e farelo de 

trigo. 

Componente de muitas 
enzimas; atua em várias 

funções metabólicas vitais, 
como digestão; síntese de 

proteínas e de ácidos 
nucléicos; mantém os níveis 
sanguíneos de vitamina A; 
auxilia na cicatrização de 
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Fonte: Adaptado de Miranda-Vilela (2019).

 

*Vale destacar que todos os minerais em sua falta ou excesso podem causar 

prejuízos a saúde, portanto consultas com médicos especialistas e a realização 

de exames periódicos é fundamental. 

Para a autora Ana Luisa Miranda-Vilela (2019), as vitaminas são 

substâncias orgânicas essenciais para manter as funções que mantêm o corpo 

em bom funcionamento, tendo destaque: 
 

Tabela 3 – Vitaminas 

Vitamina Fontes Funções  

A (retinol) Cenoura, abóbora, batata 
doce, milho, pêssego, nectarina, 

ovos leite e 
derivados. 

Faz parte dos pigmentos que 
compõem a visão; atua na 

manutenção e integridade dos 
tecidos. 

B1(tiamina) Cereais integrais, feijão, 
fígado, carnes, ovos, fermento, 

vegetais folhosos etc. 

Contribui com a oxidação de 
carboidratos; mantém o tônus 

muscular e o bom 
funcionamento do sistema 

nervoso; previne o 
enfraquecimento gradual dos 
músculos até levar a paralisia 
completa destes; estimula o 

apetite. 

B2 
(riboflavina) 

Couve, repolho, espinafre, 
carnes magras, ovos, fermento, 

fígado, leite etc. 

 

Auxilia a oxidação dos 
alimentos; fundamental para o 
processo de respiração celular; 

saúde da pele; atua na 
coordenação motora. 

B3 (niacina 
ou ácido 

nicotínico) 

Fermento, carnes magras, 
ovos fígado, leite, cereais integrais, 

legumes etc. 

Mantém o tônus nervoso e 
muscular e o bom 

funcionamento do sistema 
digestório; componente do NAD 

e do NADP, importantes na 
respiração celular e 

fotossíntese, respectivamente. 

B6 
(piridoxina) 

Fermento, cereais integrais, 
fígado, carnes magras, leite, peixes, 
cereais integrais e 

verduras etc. 

Contribui para a oxidação dos 
alimentos; aspecto saudável da 

pele; coenzima do 
metabolismo de aminoácidos. 

B12 
(cianocobal

amina) 

Fígado, peixes, carne, ovos 
etc. 

Atua na eritropoese; bom 
funcionamento celular; 

Ácido fólico Folhas verdes, cerais integrais, 
fígado etc. 

Coenzima do metabolismo dos 
ácidos nucléicos e dos 

aminoácidos. 

ferimentos; faz parte da 
molécula de muitas enzimas 

antioxidantes. 
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Ácido 
pantotênico 

Encontrado em todos os grupos 
alimentares. 

Faz parte da composição da 
coenzima A, fundamental na 

respiração celular. 

Biotina Verduras, legumes e carnes 
etc. 

Coenzima do metabolismo 
dos aminoácidos. 

C (ácido 
ascórbico) 

Limão, lima, laranja, tomate, couve, 
repolho e outros vegetais folhosos, 

pimentões etc. 

Ajuda a manter a integridade dos 
vasos sanguíneos e a saúde 

dos dentes; importante na 
cicatrização de feridas e 

queimaduras, na absorção de 
ferro e no combate aos radicais 

livres; previne 
infecções e o escorbuto. 

D (calciferol) Óleo de fígado de bacalhau, 

fígado, ovos, leite e 

derivados, cereais etc. A 

exposição ao sol em horários 

apropriados também é uma 

ótima fonte de 

vitamina D. 

Atua no metabolismo do 
cálcio e do fósforo; mantém 

os ossos e os dentes em bom 
estado; previne o raquitismo 

em crianças e a osteomalácia 
em adultos. 

E (tocoferol) Óleo de germe de trigo, carnes 
magras, laticínios, óleo de 

amendoim, peixes, alface folhas 
verdes etc. 

Atua no sistema nervoso 
involuntário, no sistema 

muscular e em músculos de 
contração involuntária; auxilia 

no combate aos radicais 
livres; previne danos a 

membrana 
plasmática. 

K (naftoquinona) Vegetais verdes, tomates, 

castanha, sementes oleaginosas. 

Importante do processo de 
coagulação sanguínea e previne 

hemorragias. 

Fonte: Adaptado de Miranda-Vilela (2019). 

 

* É importante salientar que maus hábitos de vida como alcoolismo, tabagismo, 

sedentarismo ou mesmo excesso de atividade física podem prejudicar parcial ou 

completamente a ação das vitaminas no organismo. 

 

4.5 Microbiota intestinal 

Os microrganismos colonizam a maior parte da superfície corporal dos seres 

humanos, incluindo a pele, cavidade oral, membranas respiratórias e 

urogenitais, além do trato gastrointestinal (TGI). O TGI é um microecossistema 

complexo e dinâmico, contendo uma alta e equilibrada diversidade microbiana 

(entre 500 e 1000 espécies microbianas), estes microrganismos podem ser fixos 

do TGI ou transitórios, adquiridos a partir do ambiente, como na ingestão de 

alimentos, por exemplo (BUTEL, 2014; DE ALMADA et al., 2015). A tabela 2 

apresenta a composição e concentração de espécies microbianas dominantes em 

diferentes partes do TGI. 

A relação entre o hospedeiro (ser humano) e os microrganismos é 

simbiótica, sendo que estes recebem um ambiente nutritivo e adequado ao 
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desenvolvimento, enquanto fornecem benefícios metabólicos ao organismo 

humano. O microbioma humano mantém uma infinidade de funções, tendo papel  

fundamental na nutrição, preservando a integridade da barreira epitelial e 

desenvolvendo a imunidade da mucosa (QUIGLEY, 2010). 

 
Tabela 4 - Composição e concentração de microrganismos no TGI 

Fonte: Adpatado de Prakash (2011). 

 

Estudos sugerem que a microbiota intestinal apresenta função na 

fermentação de resíduos não digestíveis e muco endógeno, além da recuperação 

de energia por meio de ácidos graxos de cadeia curta, produção de vitaminas e 

absorção de íons (NEISH, 2009). Também são responsáveis pelo controle da 

proliferação e diferenciação de células epiteliais, bem como no auxílio na 

homeostase do sistema imunológico, criando assim um efeito de barreira contra 

organismos patogênicos (GUARNER; MALAGELADA, 2003). 

A composição da microbiota intestinal é simples durante o primeiro ano de 

vida, apresentando variações nos anos subsequentes, conforme figura 5. A 

colonização do TGI inicia no momento do nascimento, quando a criança passa pelo 

canal vaginal e é exposta aos organismos ali presentes, fato este embasado pela 

similaridade da microbiota vaginal da mãe com a microbiota intestinal das crianças 

(SERIKOV et al., 2010). 

As mudanças na microbiota podem ser condicionadas pela genética do 

hospedeiro, bem como pelo estado inflamatório do mesmo, mas, principalmente, é 

alterada de acordo com hábitos alimentares, de higiene, a exposição ambiental e 

ainda o uso de antibióticos (CARDOSO, 2016). 

 

Região 
do TGI 

pH Conteúdos principais da região Nº de 
células 

Populações bacterianas 

 

Estômago 

 

1-2 

 

Pepsina, amílase, muco 

 

<103 

 

Lactobacilli, Streptococci 

Intestino 

delgado 

6-7 Enzimas pancreáticas, 

bicarbonato,         sais biliares, muco. 
10

4-7 Lactobacilli, Escherichia coli, 

Enterococcus fecalis 

 

Intestino 

grosso 

 

5-7 

 

Bicarbonato, muco 

 

10
10-

12
 

 

Bactéria ácido-lática, 

Bacteroides, Bifdobacterium 

bifdum. 
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Figura 6 - Alteração da microbiota intestinal ao longo do tempo 

 

Fonte: Adpatado de Serikov (2010). 

 

 

4.6 Disbiose 

A desordem na microbiota, causada por uma alteração na colonização 

bacteriana, permitindo o domínio de organismos nocivos sobre os benéficos, é 

chamado de disbiose. Este problema causa a multiplicação de bactérias 

patogênicas e consequentemente a produção de toxinas metabólicas, assim 

sendo, quando o desequilíbrio ocorre, microrganismos nocivos se instalam no TGI 

e liberam substâncias que são absorvidas pela corrente sanguínea, induzindo 

processos inflamatórios (FERREIRA, 2014). 

A desregulação da microbiota pode causar, ainda, a aniquilação de 

vitaminas, causando a inativação de enzimas, as quais são vitais para o bom 

funcionamento do organismo, além da destruição da mucosa intestinal, reduzindo 

a absorção de nutrientes (ALMEIDA et al, 2009). 

Um dos principais causadores da disbiose é o uso excessivo de fármacos, 

principalmente os antibióticos, uma vez que estes não atingem somente os 

microrganismos nocivos, mas também os benéficos presentes no microbioma 

humano, criando assim uma desregulação neste equilíbrio microbiano (KNIGHT; 

GIRLING, 2003; LERAYER, 2007). Outros fatores extremamente agravantes para 

a disbiose são as condições ambientais e a alimentação, principalmente na grande 

quantidade de ingestão de alimentos processados, devido a interações entre 

nutrientes decorrentes de uma má absorção, resultante de uma alimentação 

inadequada (SANTOS, 2010; SANTANA; et al, 2018). 

 

4.7 Alimentação, cidadania e saúde pública 

Em cenário brasileiro, desfrutamos de um Sistema Único de Saúde (SUS) 
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que foi instituído a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

estabelecendo-se como um direito social. No ano de 1990, através da Lei nº 

8.080/90 foram estabelecidos os seus princípios e diretrizes (VIACAVA et al., 

2018). Os princípios integram a universalidade, a equidade e a integralidade e as 

suas diretrizes baseiam-se na regionalização e hierarquização, descentralização e 

comando único e ainda, a participação popular (Ministério da Saúde, 2000). 

A existência de um sistema público de saúde foi extremamente inovadora e 

essencial no avanço para a saúde brasileira, através de conquistas como resgate 

de emergência e atendimento pré-hospitalar em situações de emergência, 

sistemas de hemocentros, distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais 

para o tratamento do HIV, o controle de doenças crônicas não transmissíveis, 

campanhas de vacinação que tornam possível a imunização de toda população e 

entre outras conquistas que contribuem para o progresso da saúde pública 

(SALDIVA; VERAS, 2018). É notório que esse avanço na saúde permitiu o aumento 

da expectativa de vida dos brasileiros, devido as melhorias nas condições de 

saneamento, desenvolvimento de novas técnicas e tratamentos na medicina, a 

expansão da imunização e assistência pré-natal por exemplo. 

No entanto, o sistema de saúde pública não é norteado somente por um 

cenário deleitável, é inegável as suas mazelas, dificuldades e desafios. Dados 

divulgados pelo Serviço de Proteção de Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) no ano de 2018, revelam que cerca de 70% 

da população brasileira não possui plano de saúde particular, e que a prevalência 

ocorre principalmente entre pessoas que pertencem às classes C, D e E, na qual 

cerca de 45% alega utilizar o SUS e os outros 25% custeiam com seus recursos 

(CNDL, 2018). 

Logo, é necessário direcionar uma atenção no conceito de equidade no 

consumo ou uso de serviços de saúde, analisando as condições de acesso da 

população, considerando características individuais, domiciliares e regionais, pois 

sabe-se que mesmo tendo um sistema público de saúde, ocasionalmente a 

população mais pobre tem dificuldade para comparecer até uma Unidade Básica 

de Saúde por exemplo (NERI; SOARES, 2002). 

Ao tratar sobre a alimentação, sabemos que esta é uma das necessidades 

básicas do ser humano e que ultrapassa o enfoque da importância fisiológica no 

organismo, sendo capaz de abranger uma diversidade de facetas que se 

correlacionam, como os aspectos econômicos, culturais, políticos e até os 

estéticos. 

No contexto histórico da alimentação, evidenciamos que durante o período 

da pré-história e idade antiga a alimentação baseava-se na procura de frutos e a 

captura de animais. Já durante o período da Idade Média a exportação e troca de 

especiarias facilitou na diversificação da alimentação, mais tarde a partir da Idade 

Contemporânea com o progresso técnico-científico aliado ao modelo de produção 

capitalista, observamos uma influência direta sobre o modelo de consumo e estilo 

de vida, gerando assim um impacto significativo sobre a alimentação e saúde 

pública (ABREU et al., 2001). 
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Outro aspecto importante e relativo, é que o nível socioeconômico também 

possui impacto e influência sobre o estilo de vida, sobretudo na alimentação, em 

que a condição/possibilidade econômica do indivíduo ou família reflete diretamente 

no acesso a uma alimentação saudável, mas também no acesso as informações 

adequadas sobre alimentação e nutrição (MEDINA et al., 2019). 

Para as diferenças nas escolhas alimentares entre estratos sociais 

encontradas neste estudo, outra hipótese a ser aventada é a da influência do 

contexto espacial sobre as desigualdades ligadas à alimentação, que considera a 

disponibilidade de ambientes saudáveis que garantam acesso a alimentos frescos 

e de qualidade. As áreas economicamente desfavorecidas possuem menor 

número de estabelecimentos que comercializam alimentos saudáveis, como 

supermercados, feiras livres e sacolões (MEDINA et al., 2019, p.11). 

Desta forma, trabalhar saúde preventiva juntamente com a educação em 

saúde nas escolas, tal como, pode ser uma ferramenta eficaz para auxiliar na 

divulgação das mais variadas doenças e, consequentemente, por meio da 

transmissão de informações relevantes e habilidades vitais, tendo como propósito 

e objetivo promover o empoderamento dos discentes, para que estes tornem-se 

agentes multiplicadores do conhecimento para além da sala de aula, possibilitando 

uma maior autonomia nos assuntos que refletem a saúde e alimentação (FARIAS; 

MINGHELLI; SORATTO, 2020). 

 

4.8 Dietas da moda e seus riscos 

No atual contexto da contemporaneidade, o acesso as informações tornou-

se mais rápido e fácil, por meio da internet o anseio e a busca por novidades em 

um meio diversificado e centralizado em temas específicos, observamos a 

transfiguração de ideais em algo cada vez mais expansivo, sobretudo a idealização 

de um corpo e imagem perfeito (a) (PASSOS; SILVA; SANTOS, 2020). 

Em função disso, consumidores leigos exploram esta diversidade de 

informações sobre dietas, emagrecimento e desintoxicação nos mais variados 

veículos de informação, com o objetivo de atingir resultados rápidos e em sua 

maioria sem o acompanhamento de um profissional. O consumo e disseminação 

destas informações nas redes sociais e sites não científicos são comumente 

denominadas como dietas da moda, que por sua vez tem um caráter restritivo e 

excludente de grupos alimentares, o que afeta negativamente o organismo do 

indivíduo, pois não fornece as quantidades necessárias de nutrientes para suprir 

as suas funções fisiológicas (NUNES; AMEMIYA; SILVA, 2014). 

Diante de toda exposição e idealização de um corpo perfeito, não podemos 

negligenciar o fato de que tais dietas agem nocivamente na qualidade de vida de 

um indivíduo, não se tratando somente de valores nutricionais, mas também de 

transtornos alimentares e psíquicos, pois a idealização de um corpo magro e 

padronizado tornou-se um status social, e consequentemente, neste mesmo 

contexto, a ascensão da discriminação pela imagem corporal (COPETTI; 

QUIROGA, 2018). 
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Na tentativa de obter resultados imediatos, tem surgido cada vez mais a 

oferta de dietas que prometem o emagrecimento em curto prazo, reconhecidas por 

serem populares, atraentes e temporárias. Dentre as inúmeras ofertas no meio 

digital, se destacam aquelas dietas que restringem o consumo de carboidratos e 

que enfatizam a restrição energética, como por exemplo a “dieta da sopa” e a “dieta 

da lua" (BETONI; ZANARDO; CENI, 2010). 

Nesta perspectiva, surge à necessidade de trabalhar a reeducação 

alimentar, a importância de hábitos saudáveis e o acompanhamento de uma dieta 

por um profissional da saúde, de maneira que tais práticas que objetivam resultado 

imediato e que são prejudiciais a saúde sejam amenizadas, com o intuito de 

valorizar a individualidade de cada pessoa para uma alimentação de qualidade 

(FERNANDES; MARIN, 2019). Logo, o ambiente escolar é uma possibilidade 

para disseminar as informações científicas e necessárias para uma alimentação 

de qualidade, tendo como propósito tornar o discente um agente multiplicador do 

conhecimento (SILVA et al., 2017). 

 

4.9 Cartilha no processo de ensino e aprendizagem 

O estudo dos conceitos de saúde na escola são extremamente 

edificantes para o desenvolvimento do indivíduo e sua inserção na sociedade, 

porém, trabalhar o contexto alimentar nas escolas pode ser uma tarefa complicada, 

assim se faz necessário o uso de aspectos lúdicos e diferentes formas de 

abordagem do conteúdo, desta maneira, criando maior engajamento do estudante 

e facilitando o sucesso do aprendizado (GRAHAM; ZIDENBERG-CHERR, 2005; 

IULIANO; MANCUSO; GAMBARDELLA, 2009). 

O ensino, principalmente o de Ciências, conta com uma gama de materiais 

e recursos enormes, trabalhando diversos conteúdos de forma interdisciplinar 

(SOUZA; DOS SANTOS; GUIMARÃES, 2018). As cartilhas são instrumentos 

amplamente utilizados em sala de aula, visando a capacidade de auxiliar os 

professores, bem como tornando o conteúdo mais próximo e compreensível ao 

aluno (SILVA, 2018). 

Materiais educativos são ferramentas com intuito de auxiliar o 

desenvolvimento do conhecimento, trazendo impacto positivo na educação. As 

cartilhas são capazes de instruir, contribuindo para a divulgação de conhecimentos 

sobre alimentação racional e saudável, diminuindo, portanto, o estado de 

ignorância alimentar (BASTOS; BEZERRA, 2016; OLIVEIRA; GONÇALVES, 

2004). 

 

 

5 METODOLOGIA 

O projeto se desenvolverá por meio da criação de um material didático no 

modelo de cartilha, produzida no software Adobe InDesign, com intuito de auxiliar 

o professor do ensino básico a trabalhar com os alunos temas sobre alimentação, 
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fisiologia humana e microbiota intestinal. A cartilha se dividirá em cinco seções, 

sendo: Alimentação e fisiologia humana; Microbiota intestinal e Disbiose; Dietas da 

moda e seus riscos; Princípios de alimentação saudável e sugestões de receitas 

mais equilibradas. 

 

5.1 Alimentação e fisiologia humana 

Esta seção será destinada a informar como a alimentação interfere no 

sistema fisiológico humano, apresentando as principais alterações causadas pela 

alimentação inadequada, os benefícios que uma alimentação saudável pode trazer 

para o corpo humano, bem como dados sobre as doenças mais comuns no Brasil, 

que são influenciadas diretamente pelo estilo de vida, principalmente no que se 

trata da alimentação. 

 

5.2  Microbiota intestinal e Disbiose 

Nesta parte da cartilha serão inseridas informações sobre a microbiota 

intestinal, visto que muitas pessoas desconhecem a existência dos microrganismos 

benéficos que habitam o corpo humano. Serão abordados tópicos informativos 

como: “O que é a microbiota intestinal?”; “De onde os micro-organismos são 

provenientes?”; “Quais as funções no corpo humano?”; dentre outras 

características. 

Ainda, nesta seção, serão discutidos os problemas causados pela 

desregulação da microbiota intestinal, explicando o que é a disbiose, quais as 

consequências para o organismo, bem como quais são as formas de tratamento 

para este problema. 

 

5.3 Dietas da moda e seus riscos 

Este capítulo terá intuito principal de apresentar algumas “dietas da 

moda”, principalmente aquelas que apresentam maior visibilidade nas mídias 

sociais e maior recorrência de uso entre os jovens. Ainda, intui-se mostrar os 

principais riscos que estas dietas podem causar ao organismo humano e a 

microbiota intestinal, alertando e desincentivando a realização das mesmas. 

 

5.4 Princípios de alimentação saudável 

Nesta seção serão abordadas, principalmente, as formas mais indicadas de 

se escolher os alimentos para que se tenha uma dieta equilibrada, contendo os 

nutrientes necessários e sem causar grandes alterações à saúde do organismo. 

Serão apresentados aqui os diferentes tipos de alimentos sendo: in natura; óleos, 

gorduras, sal e açúcar; processados; e ultraprocessados. 
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5.5 Receitas saudáveis 

Por fim, a última seção da cartilha será destinada a apresentação de 

algumas receitas saudáveis que possam ser realizadas pelos alunos. Estas 

receitas serão destinadas ao mais abrangente número de realidades, trazendo 

ingredientes de baixo custo e preparos de fácil reprodução, permitindo que a maior 

parte dos alunos e suas famílias consigam realizá-las. 

 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 

Com este trabalho, espera-se o desenvolvimento de uma cartilha contendo 

informações importantes para o desenvolvimento de uma alimentação mais 

saudável. Intui-se a utilização de uma linguagem mais simples, tornando a leitura 

mais abrangente a diversas idades e níveis de conhecimento. Acredita-se que, 

conhecendo as informações contidas nesta cartilha, principalmente no que se trata 

dos princípios de alimentação saudável, seja possível desenvolver uma dieta mais 

coerente com o que o organismo humano necessita. 

Por fim, é esperado que este material didático seja passível de utilização em 

salas de aula, auxiliando professores da educação básica e abordar os conteúdos 

sobre a importância de uma alimentação saudável, suas inferências na fisiologia 

humana, bem como abordar a microbiota intestinal, assunto que, muitas vezes é 

despercebido na educação básica. 
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