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RESUMO 

 

A conservação da natureza é essencial ao bem-estar de todos os seres vivos do Planeta Terra. Nesse 

contexto, a conservação da biodiversidade proporciona o equilíbrio dos ecossistemas, recursos 

genéticos, recreação, turismo, interesses científicos, entre outros. A Educação Ambiental é aliada 

à essa questão e o melhor lugar para o despertar dessa consciência ambiental é a escola. Porém, o 

cenário da educação básica no Brasil, atualmente, apresenta muitas dificuldades para os 

professores, os quais como mediadores do conhecimento, são sobrecarregados de atividades 

pedagógicas, falta de recursos, desinteresse dos alunos, entre outros desafios que instigam os 

professores a reinventar sua prática cotidianamente. Com isso, o objetivo geral desta pesquisa é 

verificar como é a abordagem da temática “conservação da natureza” em livros didáticos e apostilas 

educacionais de Ciências, no sétimo ano do Ensino Fundamental, utilizados nas escolas públicas 

de Torres, Rio Grande do Sul. Paralelamente, como uma ferramenta adicional de ensino, buscou-

se elaborar aplicativos para smartphones com fins pedagógicos a respeito da fauna e flora 

encontradas na região do referido município. O caráter da pesquisa é interdisciplinar, com 

abordagem qualitativa, do tipo exploratória, expositiva e interpretativa, motivada pela falta de 

materiais didáticos que valorizem a fauna e flora locais. A pesquisa foi desenvolvida no município 

de Torres, RS, sendo dividida em três etapas: [1] Coleta de metadados em livros didáticos e 

apostilas educacionais utilizados no município, através da busca por palavras-chave: “áreas 

protegidas”, “conservação”, “educação ambiental”, “espécie ameaçada”, “litoral”, “parque”, 

“preservação” e “zona costeira”; [2] Questionário semiestruturado para professores da área de 

Ciências da Natureza, no intuito de diagnosticar a abordagem da biodiversidade local em suas aulas 

de Ciências e conhecer a satisfação com os livros didáticos/apostilas atualmente utilizados; e [3] 

Elaboração dos produtos: dois aplicativos para smartphones, valorizando a fauna e flora locais, 

como ferramentas complementares aos vazios identificados na pesquisa. Como resultados, 

constatou-se que os instrumentos pedagógicos clássicos (livros e apostilas) abordam assuntos 

relacionados à conservação da natureza de maneira integrada aos textos. No entanto, as editoras 

comumente produzem os materiais para uso em todo território nacional e, com isso, generalizam 

informações no intuito de abordar um pouco de cada região, negligenciando especificidades locais. 

Verificou-se também, que as apostilas educacionais não apresentam informações de maior 

qualidade sobre a conservação da natureza e nem valorizam a biodiversidade regional quando 

comparadas aos livros didáticos, e ainda, os professores de Ciências são essenciais para a realização 

da transposição didática sobre a temática, porém, faltam recursos e incentivo à formação desses 

profissionais. 

 

Palavras-chave: Apostilas Educacionais. Conservação da biodiversidade. Livros Didáticos. 

Unidade de Conservação. Valorização local. 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Nature conservation is essential to the well-being of all living beings on Planet Earth. In this 

context, the conservation of biodiversity provides the balance of ecosystems, genetic resources, 

recreation, tourism, scientific interests, among others. Environmental Education is allied to this 

issue and the best place to awaken this environmental awareness is the school. However, the 

scenario of basic education in Brazil, currently, presents many difficulties for teachers, who as 

mediators of knowledge, are overloaded with pedagogical activities, lack of resources, lack of 

interest among students, among other challenges that instigate teachers to reinvent their practice 

daily. With this, the general objective of this research is to verify how is the approach of the theme 

"conservation of nature" in textbooks and educational handouts of Sciences, in the seventh year of 

Elementary School, used in public schools of Torres, Rio Grande do Sul, as an additional teaching 

tool, we sought to develop applications for smartphones for educational purposes regarding the 

fauna and flora found in the region of that municipality. The research approach is qualitative, 

exploratory, expository and interpretive, motivated by the lack of didactic materials that value the 

local fauna and flora. The research was developed in the municipality of Torres, RS, being divided 

into three stages: [1] Collection of metadata in textbooks and educational handouts used in the 

municipality, through the search for keywords: “protected areas”, “conservation”, “Environmental 

education”, “threatened species”, “coastal”, “park”, “preservation” and “coastal zone”; [2] Semi-

structured questionnaire for teachers in the field of Natural Sciences, in order to diagnose the 

approach of local biodiversity in their Science classes and to know the satisfaction with the 

textbooks / handouts currently used; and [3] Elaboration of the products: two applications for 

smartphones, valuing the local fauna and flora, as complementary tools to the voids identified in 

the research. As a result, it was found that the classic pedagogical instruments (books and handouts) 

address issues related to nature conservation in an integrated way with the texts. However, 

publishers commonly produce materials for use throughout the national territory and, as a result, 

generalize information in order to address a little of each region, neglecting local specificities. It 

was also found that the Educational Handouts do not present higher quality information about 

nature conservation and do not value regional biodiversity when compared to Didactic Books, and 

yet, Science teachers are essential for carrying out didactic transposition on the subject. however, 

there is a lack of resources and incentives for the training of these professionals. 

 

Keywords: Educational Handouts. Conservation of biodiversity. Didatic books. Conservation unit. 

Local appreciation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preservação da natureza é essencial ao bem-estar de todos os seres vivos do Planeta Terra. 

Nesse contexto, a conservação da biodiversidade proporciona o equilíbrio dos ecossistemas, 

recursos genéticos, recreação, turismo, interesses científicos, entre outros. Mas como mobilizar a 

população para o incentivo da preservação ambiental se utilizados somente argumentos abstratos e 

longínquos para a maioria da grande massa humana?  

A Educação Ambiental é uma aliada a essa questão. Sabe-se que o cenário da educação 

básica atualmente, no Brasil, apresenta muitas dificuldades para os professores, os quais como 

mediadores do conhecimento, são sobrecarregados de atividades pedagógicas, extracurriculares, 

falta de recursos, desinteresse dos alunos, entre outros desafios, que instigam os professores a 

reinventar sua prática cotidianamente. 

Motivar os alunos a serem cidadãos críticos e atuantes na sociedade é um desafio ao 

professor, especialmente quando este não possui um respaldo em materiais pedagógicos que o 

auxiliem em sua prática. Com isso, objetivou-se investigar qual é o tratamento dado ao tema 

“conservação da natureza” nos livros didáticos e apostilas educacionais utilizados na rede pública 

de ensino no município de Torres, RS, e criar alternativas pedagógicas como aplicativos para 

smartphones como ferramentas de apoio ao ensino-aprendizagem.  

Com caráter interdisciplinar, a pesquisa entrelaça as linhas de pesquisa do curso de 

mestrado profissional em Ambiente e Sustentabilidade, unindo a conservação da biodiversidade, a 

sociedade e a tecnologia. Sendo assim, o referencial teórico, dividido em capítulos, buscou 

contextualizar a pesquisa, apresentar informações históricas sobre a educação de Ciências da 

Natureza e caracterizar o local onde a pesquisa ocorreu.  

Principia-se, no capítulo 1, conceituar a temática “Conservação da Biodiversidade”, apontar 

a origem dos termos envolvidos com essa temática, apresentar dados sobre a biodiversidade 

brasileira e a importância de áreas preservadas denominadas Unidades de Conservação. No 

capítulo 2, apresenta-se a “Relação homem-natureza” com as diferentes visões antropocêntrica e 

biocêntrica da biodiversidade. 

O capítulo 3, “O Ensino de Ciências da Natureza no Brasil a parir de 1500: Onde se insere 

a Conservação?”, apresenta um resgate histórico do ensino de Ciências no Brasil, sem considerar 
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as formas de ensino dos povos nativos, contextualizando as mudanças que ocorreram no ensino em 

concordância com mudanças políticas e sociais do país, expondo os principais parâmetros e 

diretrizes educacionais até o presente. 

O capítulo 4, proporciona um resgate histórico do “Livro Didático e o Sistema Apostilado”, 

exibindo o modo de aquisição destes materiais didáticos pelas instituições de ensino e promovendo 

uma comparação entre esses materiais. 

E o capítulo 5, “O município de Torres: História e educação”, apresenta o município onde 

ocorreu a pesquisa, desde a sua formação geológica até os dias atuais, contextualizando seus povos 

nativos, a influência dos imigrantes na consolidação do local e na educação formal, o crescimento 

do turismo de verão no município, as Unidades de Conservação locais e as ações de educação 

ambiental realizadas por estas. 

Como resultados, percebeu-se que os instrumentos pedagógicos clássicos pouco abordam 

assuntos relacionados à conservação, especialmente no que se refere à biodiversidade local. As 

editoras dos livros didáticos e apostilas educacionais usualmente produzem os materiais para uso 

em todo território nacional e com isso, generalizam informações no intuito de abordar um pouco 

de cada região, negligenciando especificidades locais. Sem esse apoio pedagógico, muitos 

professores ficam isentos de informações e, por consequência, seus alunos não são sensibilizados 

e instigados ao ensino-aprendizagem que valorize a biodiversidade local.  

Eis a razão que motiva esta pesquisa: a percepção da carência de materiais didáticos com 

informações sobre a biodiversidade local, além da possibilidade de contribuir para minimizar esse 

vazio, através da criação de aplicativos para smartphones como ferramenta de apoio pedagógico 

ao ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira, espera-se que esta pesquisa contribua para a valorização da biodiversidade 

local, facilitando o acesso às informações sobre fauna, flora e conservação da natureza em Torres, 

RS, para professores e alunos das instituições de ensino locais descortinarem esta temática de 

ensino-aprendizagem. 
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1.1 CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

Definido pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000 que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC, o conceito de Conservação da Natureza é:  

 

O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a 

utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa 

produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu 

potencial de satisfazer às necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 

sobrevivência dos seres vivos em geral (SNUC, 2004, p.7). 

 

Nesse contexto, o termo conservação da natureza pode ser adotado como mecanismo que 

busca diminuir impactos e a degradação ambiental em áreas, visando a manutenção em condições 

adequadas para o uso das futuras gerações, considerando a legislação ambiental, princípios éticos 

e aspectos técnicos dos recursos naturais (MENEGUZZO; CHAICOUSKI, 2010). 

Conservar a biodiversidade significa proteger a multiplicidade de formas de vida que se 

manifestam entre a crosta terrestre e a fina camada de gases que a reveste, a chamada biosfera. 

Implica em proteger as mais variadas espécies existentes, os locais em que habitam, suas 

interações, necessidades e especificidades, e, indissociavelmente, proteger a existência humana 

(WILSON, 1997).  

O termo diversidade biológica foi utilizado pela primeira vez pelo conservacionista 

Raymond F. Dasmann, em 1968, em seu livro intitulado: A Different Kind of Country. O termo foi 

também utilizado por Walter G. Rosen, em 1985, enquanto planejava a realização do fórum sobre 

diversidade biológica, o National Forum on BioDiversity, em Washington, no mês de setembro de 

1986. Contudo, a contração da palavra biodiversidade tornou-se amplamente difundida com a 

publicação do livro organizado pelo biólogo Edward O. Wilson, intitulado Biodiversity em 1988, 

que trazia os resultados do National Forum on BioDiversity (FRANCO, 2013). 

No Art. 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB (MMA, 1994), a 

biodiversidade ou diversidade biológica é conceituada como: 

 

A variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, 

os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 

ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, 

entre espécies e de ecossistemas (MMA, 1994, p.9). 
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A biodiversidade promove o equilíbrio dos ecossistemas, a autorregulação de populações, 

o sustento da complexidade ecológica das comunidades naturais, a manutenção do clima, a 

regulação de gases atmosféricos, além de ser fonte de recursos vitais, como alimento e água, fonte 

de energia e de matéria prima para indústrias, entre muitas outras utilidades aos seres humanos. No 

entanto, além de argumentos utilitaristas, há o dever ético, pois o ser humano como “o único ser 

capaz de compreender a grandiosidade do fenômeno da evolução orgânica, têm o inalienável dever 

ético de permitir que ela mantenha o seu curso e que a diversidade biológica permaneça 

exuberante” (CÂMARA, 2001, p.174).   

Dos cerca de duzentos países atuais, apenas dezessete são considerados megadiversos 

(GANEM, 2010).  O Brasil está em primeiro lugar nessa lista, abrangendo a maior diversidade 

biológica continental (GANEM, 2010). Por ser um país de extensa área terrestre e localizado em 

grande parte na região tropical global, abriga entre 15% e 20% de toda a biodiversidade do planeta, 

além de apresentar o maior número de espécies endêmicas, a maior floresta tropical (a Amazônia) 

e dois dos dezenove hotspots mundiais (a Mata Atlântica e o Cerrado) (GANEM, 2010). 

Proporcional à grandiosidade da riqueza natural do Brasil, está a responsabilidade dos 

brasileiros mobilizarem-se para conservá-la.  Foi somente a partir do século XIX que se iniciou a 

percepção de que os recursos naturais são finitos no planeta Terra. Com isso, no século XX, 

medidas para reduzir o avanço à destruição ambiental foram iniciadas, apesar de lentamente 

(OLIVEIRA, 2012). 

Na década de 1930, foram editadas importantes leis ambientais no Brasil: o primeiro 

Código Florestal, o Código de Águas e normas nacionais sobre o bem-estar animal. Também, os 

três primeiros parques nacionais foram criados: Itatiaia, em 1937, e Iguaçu e Serra dos Órgãos em 

1939 (VIANA; ARAÚJO, 2010). Porém, apenas seis décadas depois, em 18 de julho de 2000, foi 

concebido o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), por via da Lei 

no 9.985, o qual se constitui por um conjunto de normas e procedimentos que possibilitam as três 

esferas governamentais, assim como a iniciativa privada, criar, implementar e gerir Unidades de 

Conservação no país.  

Unidades de Conservação, UCs, conforme o SNUC (2004) constitui-se por: 
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Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção (SNUC, 2004, p.7). 

 

Ainda que poucas em número e extensão, as UCs constituem-se por áreas de fundamental 

importância para conservação ambiental e manejo da vida silvestre. O Brasil, com uma extensão 

territorial de 8.515.767,049 Km2 (IBGE, 2012), possui atualmente 998 UCs Federais, 908 UCs 

Estaduais e 295 UCs Municipais, somando uma área de 2.544.917 Km2 sendo, aproximadamente, 

29% do total territorial nacional, incluindo áreas marítimas, com ambientes protegidos nas 

categorias de UC de Proteção Integral e UC de Uso Sustentável (CNUC/MMA, 2018). 

As UCs enquadradas na categoria de Proteção Integral visam essencialmente à preservação 

da natureza bem como a utilização dos recursos naturais de forma indireta, ou seja, sem envolver 

o consumo, a coleta ou causar dano aos recursos naturais. Muitas dessas UCs permitem a visitação 

pública e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, desde que condizentes com os 

objetivos de criação da unidade. De acordo com as características ambientais locais e os objetivos 

de sua criação, são classificadas como: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre (MMA, 2019). 

Já as Unidades de Uso Sustentável promovem a conservação da natureza aliado ao uso 

sustentável dos seus recursos naturais, sendo usualmente menos restritivas à visitação. São 

divididas em: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 

Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (MMA, 2019). 

As UCs são consideradas instrumentos eficientes na conservação biodiversidade, 

especialmente se conectadas umas às outras através de corredores ecológicos formando mosaicos 

regionais de megareservas (ZAÚ, 2014). Considera-se que conservar áreas naturais é fundamental 

para a manutenção das redes de relacionamentos e de interconexões entre espécies, comunidades e 

ecossistemas (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 
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1.2 RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA 

 

Do ponto de histórico, é interessante destacar o processo transcorrido de dissociação 

homem e natureza, considerando “homem” no sentido de espécie, de “ser humano”. Fracalanza 

(1992) explica que a percepção que o ser humano tem hoje do mundo natural é fruto de uma 

construção lenta, cujas raízes se estendem há séculos atrás. O conceito de natureza se transforma 

conforme a cultura (ROLLA, 2010). 

Inicialmente, imperava a ideia de infinidade de recursos naturais (ROLLA, 2010). Na 

Grécia Antiga, o mundo mítico mostrava um ser humano sem condições de prever acontecimentos 

e sem aptidão para controlá-los, considerando a natureza como um fato extraordinário e 

incompreensível (ROLLA, 2010). Porém, conforme Rolla (2010): 

 

À medida que o ser humano se desenvolve intelectualmente, reconhece-se como indivíduo 

e integrante da sociedade, atribui assim aos significantes, significado. Neste processo de 

individualização, a reflexão faz com que o ser humano dê ao significante natureza, 

significado. Baseado nesse processo ele formula conceitos de natureza, para que possa 

elaborar um sistema de relacionamento entre ambos (ROLLA, 2010, p.3). 

 

Cada sociedade relaciona-se com a natureza dentro de um contexto histórico. Durante os 

séculos XVI e XVII, a revolução científica promovida por Copérnico, Galileu, Newton e outros, 

estimulou o domínio do conhecimento sobre a natureza, pois ao desvendar os mistérios da natureza, 

o ser humano poderia usufruí-la em seu benefício, sendo útil para as suas aspirações e anseios 

(ROLLA, 2010). Dessa forma, o antropocentrismo, do grego Anthropos “homem; ser humano” e 

do latim Centrum “centro; centrado”, concretizou-se posicionando o ser humano como o detentor 

do conhecimento, sendo superior a qualquer elemento da natureza (ROLLA, 2010). 

Herculano (1992, p.22) aponta que a “Revolução Industrial intensificou a exploração da 

natureza pelos homens. A consolidação da ética antropocêntrica torna a natureza e a cultura 

humanas, que antes caminhavam juntas, duas coisas distintas e sem ligação”.  

Diversos autores como Capra (1982), Unger (1991), Jungues (2001) descrevem o 

antropocentrismo como uma postura que proclama o ser humano como o centro de tudo. Acredita-

se na existência de uma barreira entre o homem e o restante da natureza, onde o ser humano é o 

único dotado de valor e importância (ECKERSLEY, 1992).  
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Jungues (2001) complementa descrevendo o homem como dono absoluto dos recursos 

naturais. Essa concepção antropocêntrica sustenta que os animais existem apenas para servir às 

necessidades e interesses dos seres humanos (ECKERSLEY, 1992; FELIPE, 2009). Corroborando 

com essa ideia, Grün (2003) relata o antropocentrismo como o pivô da crise ecológica.  

Com a descoberta de que os recursos naturais são esgotáveis, o ser humano começou a 

preocupar-se e surgiram novos pensamentos a respeito da natureza, como o biocentrismo (ou 

ecocentrismo). A visão biocêntrica, busca a superação do antropocentrismo (STROPPA; VIOTTO, 

2014). Enfatizando a vida e todos os seus aspectos, o biocentrismo parte da premissa da vida como 

o centro de tudo (ABREU; BUSSINGUER, 2013). 

De composição greco-latina, do grego: bios, a vida; do latim: centrum, centricum, o centro 

(ABREU; BUSSINGUER, 2013), o biocentrismo tem como base a defesa da existência de valor 

nos demais seres vivos, não apenas o homem, mas sim, tudo que possui vida (OLIVEIRA, 2014). 

Nesta perspectiva, o ser humano é um elemento somado ao ecossistema, sendo a vida o 

protagonista (JUNGES, 2001). Tendo a natureza valor em si, a sua proteção muitas vezes se 

realizará contra o próprio homem (ROLLA, 2010). 

Nem o radicalismo antropocentrista e nem o biocentrista são considerados como boas 

vertentes conforme Leis e D´amato (1995). Segundo Rolla (2010, p.11) “toda sociedade humana 

constitui um conjunto de símbolos que dão sentido à própria sociedade” e a ordem social emergida 

da modernidade é composta por símbolos de consumo e risco. “A noção antropocêntrica de mundo 

e a noção instrumental da natureza são elementos do que chamamos de modernidade. Esse modelo 

é imediatista e tem a racionalidade econômica orientada para a acumulação de capital” (ROLLA, 

2010, p.11). 

Nesse sentido, em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da Organização 

das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, 

proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável, contendo 17 objetivos. Entre eles, o objetivo 14 trata da 

“conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento”, e o objetivo 15 prevê “proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
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reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade” (AGENDA,2030, 2020, Doc. 

Eletrôn.). 

Dentro desse contexto, destaca-se que algumas das estratégias de conservação existentes 

atualmente, passam também a considerar as comunidades como parte do ecossistema, com intensa 

participação dos atores sociais, manejo e gestão de territórios, assim como a promoção da profunda 

reflexão com relação ao modo como o homem vislumbra a natureza (ARAMIAN et al., 2011). 

Estas estratégias, aliadas à educação, podem auxiliar a resgatar esta relação fundamental entre o 

homem e a natureza. 

 

1.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO BRASIL A PARTIR DE 1500: ONDE SE 

INSERE A CONSERVAÇÃO? 

 

No Brasil Colônia, preponderou a educação religiosa, efetuada pelos padres jesuítas pela 

chamada Companhia de Jesus, de 1549 a 1759, destinada a recrutar fiéis e servidores regrados à 

cultura portuguesa (RIBEIRO, 1993; CASIMIRO, 2006; OLIVEIRA, 2004; COSTA; MENEZES, 

2009; ROSÁRIO; MELO, 2015). 

Pode-se assim afirmar que “na sociedade colonial era ministrada uma educação que 

preparava para a vida que cada classe deveria viver, naquela formação hierárquica e de mobilidade 

rígida” (CASIMIRO, 2006, p. 6). Ademais, vale ressaltar que ao considerar a educação formal, 

escolarizada, os padres jesuítas foram os primeiros professores do Brasil, e esse modo de educação 

dominante nos primeiros 200 anos de Brasil tem reflexos até os dias de hoje. 

Em 1759, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marques de Pombal, fez uma série de 

reformas educacionais em Portugal, em um contexto histórico do despotismo esclarecido e do 

enciclopedismo francês, com o objetivo de recuperar o atraso da metrópole lusitana em relação a 

outros países, embutindo a abertura do ensino às ciências experimentais, tornando-o mais prático 

e utilitário (OLIVEIRA, 2004). Tais reformas refletiram no Brasil, tirando o poder educacional da 

igreja e atribuindo-o ao Estado (RIBEIRO, 1993).  

A partir de então, em todas as partes do Reino de Portugal, “tornava-se obrigação do Estado 

garantir a educação gratuita à população, estabelecer suas diretrizes, escolher por concurso os 
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professores públicos, fiscalizá-los, pagá-los e mantê-los subordinados a uma política fortemente 

centralizadora” (CARDOSO, 1999, p. 106). 

Conforme Cardoso (1999), a escola, seguindo o novo modelo de aulas régias, foi dividida 

em dois ciclos: Estudos Menores e Estudos Maiores, ambas com caráter excludente e distinção 

social. Os Estudos Menores consistiam em aulas de ler, escrever, contar e humanidades (gramática 

latina, língua grega, retórica, poética, filosofia moral e racional) e os Estudos Maiores eram 

oferecidos pelas universidades europeias. 

Com a chegada da família Real ao Brasil, em 1808, muitas mudanças ocorreram, inclusive, 

na educação. Houve a criação do Museu Real, do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, da Biblioteca 

Pública e a Imprensa Régia, assim como os primeiros cursos superiores: Academia Real da 

Marinha e a Academia Real Militar, que formavam engenheiros civis e preparavam à carreira das 

armas (OLIVEIRA, 2004), assim como as Academias Médico-cirúrgicas da Bahia e Rio de Janeiro, 

visando suprir as carências do período colonial (NASCIMENTO, 2001).  

Barra e Lorenz (1986 apud NARDI, 2005, p.9) apontam em suas pesquisas que desde a 

instituição do ensino público secundário no Brasil, em 1838, até a década de 1940, os livros 

didáticos utilizados no Brasil “refletiam o que havia de melhor no pensamento europeu sobre o 

ensino de ciências” e “constituíam-se em traduções ou adaptações dos mais populares manuais 

europeus de física, química e biologia”. 

Até a década de 1930, o ensino de ciências não era prioridade. Existiam poucas escolas e 

estas eram segmentadas (GHIRALDELLI, 2001). Ainda, as escolas frequentadas pelos filhos da 

elite contavam com professores qualificados, dedicados a ensinar o produto da ciência de sua 

época. De outro lado, os filhos da classe trabalhadora recebiam um ensino de caráter informativo 

e professores sem formação especializada (GHIRALDELLI, 2001). 

A Constituição de 1934 declarava a educação como direito de todos, bem como sua 

gratuidade. Várias reformas se seguiram, como as Leis Orgânicas do Ensino, também chamadas de 

Reforma Capanema (Gustavo Capanema era ministro da educação e saúde na época), as quais 

estabeleciam as competências entre Municípios, Estados e União, indicavam vários ordenamentos 

referentes à educação e implantava uma rede de ensino profissionalizante destinada à classe 

trabalhadora (industrial e agrícola). O ensino secundário foi mantido em dois ciclos: primeiro o 

ginásio de quatro anos (ensino de humanidades – português, francês, latim, história, ciências 
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naturais e matemática) e depois o colégio de três anos (clássico e científico). Ademais, instituiu-se 

o ensino supletivo, de dois anos, aos jovens e adultos analfabetos (NARDI, 2005). 

Em 1946, foi criado o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura – IBECC – 

apontado como um dos principais marcos na área do ensino de ciências no país (NARDI, 2005), 

pois produziu materiais didáticos de ciências para as escolas primárias e secundárias e 

proporcionou projetos escolares como feiras, museus, clubes de ciências, pesquisas e treinamento 

de professores (NARDI, 2005). 

A partir da década de 1960, as atividades do IBECC foram influenciadas pela corrida 

espacial entre Estados Unidos e União Soviética, pois muitos educadores ocidentais questionaram 

o ensino científico desenvolvido em suas escolas comparando com a “superioridade” soviética 

(NARDI, 2005). Então, Estados Unidos e Inglaterra realizaram grandes projetos curriculares com 

a produção de materiais didáticos inovadores, considerando a ciência como um processo 

investigativo e não só como um conjunto de conhecimentos categoricamente organizados, sendo 

vendidos às instituições brasileiras com um acordo firmado entre a United Agency for International 

Development – USAID, a Universidade de Brasília e a Fundação Ford (NARDI, 2005). 

Em 1961, houve a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n° 

4024/61) que descentralizou as decisões curriculares que estavam sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação (MEC). Nesse período, a mais significativa busca por melhorias no ensino 

de ciências em âmbito nacional foi a iniciativa de um grupo de docentes da Universidade de São 

Paulo, sediados no IBECC, que se dedicou à elaboração de materiais didáticos e experimentais para 

professores e cidadãos interessados em assuntos científicos (NASCIMENTO; FERNANDES; 

MENDONÇA, 2010). 

O ensino de ciências era então essencialmente relacionado às descobertas científicas, com 

o objetivo de levar os estudantes à aquisição de conhecimentos atualizados e representativos do 

desenvolvimento científico e tecnológico e vivenciar os processos de investigação científica 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Fundamentadas no “aprender-fazendo” 

as atividades deveriam ser baseadas no método científico, seguindo passos rígidos e mecânicos, os 

experimentos deveriam garantir aos estudantes o desenvolvimento de habilidades como a 

capacidade de tomar decisões, de resolver problemas e de pensar lógica, racional e cientificamente 
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(FROTA  PESSOA  et  al.,  1987). Em concordância com o contexto histórico, o ensino de ciências 

era técnico e funcionalista (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). 

Entre o final dos anos 1970 e o início de 1980, o ideário pedagógico mundial atingiu um 

significativo nível de qualidade e multiplicidade, principalmente com o surgimento da teoria 

crítica, das teorias crítico-reprodutivistas, das teorias antiautoritárias, entre outras. Nessa nova 

perspectiva, o professor deveria conscientizar-se a respeito da função da escola na transformação 

da realidade social dos estudantes e das articulações da prática educativa com a prática social mais 

ampla (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). 

Com isso, o ensino de ciências, a partir de meados de 1980 e durante a década de 1990, 

passou a incorporar o discurso da formação do cidadão crítico, consciente e participativo, com 

propostas educativas que levantassem o questionamento das relações entre ciência, tecnologia, 

sociedade e meio ambiente (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2002). Procurava-se levar os professores 

de ciências a ensinarem os conteúdos escolares para além da dimensão conceitual, de modo a 

possibilitar aos estudantes não apenas a formação de habilidades cognitivas, mas também sociais 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, a Rio-92, foi elaborado o Programa 

Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). Este documento apresentou, como um dos seus 

princípios, a ideia da transversalidade, construída a partir de uma perspectiva inter e 

transdisciplinar (DIAS, 2004). 

Em 1997, o MEC lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1ª a 4ª séries e, 

em 1998, os PCNs de 5ª a 8ª séries. Tais documentos passaram a ser referenciais para a renovação 

e reelaboração da proposta curricular das instituições de ensino, no intuito de propiciar uma 

educação para a cidadania (BRASIL, 1996). Os PCNs de ciências adotaram três grandes eixos de 

sustentação: a educação ambiental, a educação em saúde e a educação tecnológica. Além disso, 

visando consolidar um caminho para a implementação da interdisciplinaridade no currículo, 

articulada à perspectiva de inserção de assuntos atuais e socialmente relevantes, introduziu-se os 

chamados temas transversais, comuns a todas as matérias do currículo, entre eles o tema “Meio 

Ambiente” (AMARAL, 2001).  
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Como justificativa à escolha do tema “meio ambiente” estabeleceu-se “contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade sócio-ambiental, 

de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade local e global” 

(BRASIL, 1996, p. 25).  

 

A concepção de ambiente que se desejava passar é de que o equilíbrio da natureza é 

resultado de um cenário de movimentos e transformações e, considera que a questão 

ambiental não se limita aos ambientes naturais intocados pelo ser humano e nem ao 

fenômeno da poluição, mas abrange o ambiente humano com todas suas características e 

problemáticas (AMARAL, 2001, p.78). 

 

Até a elaboração dos PCNs, a temática ambiental era praticamente inexistente nos livros 

didáticos de ciências e, conforme Amaral (2001, p. 81), as primeiras coleções didáticas embasadas 

nos PCNs apresentavam “teor fragmentário, antropocêntrico, cientificista e utilitário no tratamento 

dos conteúdos de ciências, revelando um caráter precariamente inovador” [...] “mancando-a com 

uma visão simplista, reducionista e distorcida do ambiente e sua problemática”. 

Em 1999, foi elaborada a PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental, que dispõe 

sobre a Educação Ambiental em diferentes níveis de ensino, propondo sua abordagem não como 

uma disciplina e sim como um trabalho interdisciplinar e, em 2001, foi aprovado o Plano Nacional 

de Educação – PNE, fixando objetivos, diretrizes e metas para um período de 10 anos: 

 

Como objetivos e metas para os ensinos fundamental e médio, propõe que a Educação 

Ambiental deve ser tratada como tema transversal, e desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei n.º 9795/99. Este 

plano, discutido com todos os setores da sociedade envolvidos na educação, representa 

um inegável avanço da questão ambiental no universo da educação brasileira (BARBIERI, 

2001,p. 149). 

 

Tendo em vista o atendimento às novas demandas educacionais, em 2013, foram lançadas 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, geradas pelas transformações sociais, 

econômicas e a acelerada produção de conhecimento (BRASIL, 2013). Em 2014, foi gerado o 

Plano Nacional de Educação, Lei n° 13.005, para o período de 2014-2024 (BRASIL, 2014) ambos 

documentos promoveram a atual Base Nacional Comum Curricular de 2017, para as etapas de 

Ensino Infantil e Ensino Fundamental.  
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A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, trata-se de um “documento normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BNCC/MEC, 2017). 

Considera-se educação básica o conjunto: ensino infantil, fundamental e médio. A BNCC destinada 

à etapa do Ensino Médio ainda não foi publicada.  

A BNCC estabelece dez competências gerais, conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para o 

exercício da cidadania e resolver demandas do mundo do trabalho (BNCC/MEC, 2017, p. 18). A 

competência n° 2 prevê: 

 

2. 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 inventar 

soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas (BNCC/MEC, 2017, p. 18). 

 

Behrend, Cousin e Galiazzi (2018, p. 82) avaliaram o que a BNCC mostra de referência à 

Educação Ambiental e constataram que as questões ambientais “estão sendo tratadas de forma 

reduzida, restringindo-se, basicamente nas disciplinas de Ciências da Natureza e Geografia”. Com 

predomínio das correntes naturalista e conservacionista, a BNCC propõe como “habilidades” a 

identificação da diferença entre o espaço doméstico, espaços públicos e as áreas de conservação 

ambiental e como “objeto de conhecimento” reconhecer e comparar as características da qualidade 

ambiental dos cursos de água, evidenciando a superficialidade com que a temática foi proposta 

(BEHREND; COUSIN; GALIAZZI, 2018). 

Louzada-Silva e Carneiro (2014) analisaram como a conservação da natureza é tratada em 

três coleções de livros didáticos de Biologia de ensino médio, fornecidos pelo Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD-2012), e perceberam que as coleções não distinguem conservação de 

espécies e ecossistemas de conservação de recursos naturais, e que “biodiversidade” foi tratada de 

maneira utilitarista em alguns textos. Silva e Carvalho (2012) analisaram o tema ambiente no livro 

didático de Biologia elaborado por Linhares e Gewandsznajder, que foi o mais bem avaliado pelo 

PNLEM-2007, e consideraram “evidente que os autores do livro didático devem contextualizar 

com mais intensidade os conhecimentos biológicos com os conhecimentos relacionados às 
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questões socioambientais” (SILVA; CARVALHO, 2012, p. 1). Greter e Uhmann (2014) fizeram 

uma análise na abordagem da Educação Ambiental em nove livros didáticos de Ciências (PNLD-

2011) do 7º ano do Ensino Fundamental, e perceberam que “o foco para a Educação Ambiental é 

insuficiente ao processo de ensino e aprendizagem, além de não subsidiar as discussões e questões 

controversas pertinentes a essa temática nas escolas” (GRETER; UHMANN, 2014, p. 1). Bonotto 

e Semprebone (2010) procuraram analisar o tratamento dado à dimensão valorativa da temática 

ambiental em três coleções de Ciências Naturais, utilizadas no ano de 2005, voltadas às séries finais 

do Ensino Fundamental e verificaram a predominância da visão antropocêntrica, sendo a natureza 

valorizada em função de sua utilidade para o ser humano, e ainda, Diniz e Tomazello (2006) 

investigaram o modo como é anunciado o tema biodiversidade nos livros de ciências utilizados no 

ensino fundamental (PNLD-2003) e consideram inadequada a abordagem sobre o tema, 

apresentando uma visão antropocêntrica, com ausência de elementos que poderiam fazer o ensino 

do tema mais significativo e apropriado. 

Ressalta-se que Megid Neto e Fracalanza (2003), ao discorrerem sobre o livro didático de 

ciências no Brasil, destacam o longo percurso que se deu envolvendo produção acadêmica, cursos, 

eventos e consultorias nas últimas décadas, e que possibilitam contribuir para a melhoria dos 

manuais escolares utilizados nas escolas públicas. Porém, os autores salientam que há muito ainda 

por fazer, especialmente no que diz respeito aos temas relacionados à conservação da 

biodiversidade. 

 

1.4 O LIVRO DIDÁTICO E O SISTEMA APOSTILADO 

 

O Livro Didático (LD) e as Apostilas Educacionais (AE), instrumentos pedagógicos 

onipresentes nas escolas brasileiras, são objetos de críticas provenientes de usuários diretos 

(professores e alunos), coordenadores e diretores escolares, pais de alunos, assim como de 

pesquisadores que os consideram muito além de um simples conjunto de informações impressas 

sobre determinado conteúdo curricular.  
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1.4.1 Livro Didático 

 

A começar, a definição para “livro didático” elenca diferentes e vastas opiniões, desde as 

clássicas como Lopes (2007, p. 208), que o considera “ser uma versão didatizada do conhecimento 

para fins escolares e/ou com o propósito de formação de valores”, Gérard e Roegiers (1998, p.19 

apud FRIZON et al., 2009) que definem o livro didático como “um instrumento impresso, 

intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de aprendizagem, com o fim de lhe 

melhorar a eficácia”, Munakata (2012, p.1) que considera-o como um “livro produzido para fins 

educacionais, visando principalmente o público escolar” e Lajolo (1996, p.4) o qual salienta que o 

livro, para ser didático, “deve ser usado de forma sistemática no ensino-aprendizagem de um 

determinado objeto do conhecimento humano” ou até as definições mais articuladas como a de 

Stray (1993, p.77 apud FREITAS; RODRIGUES, 2008) que considera-o como “um produto 

cultural composto, híbrido, que se encontra no cruzamento da cultura, da pedagogia, da produção 

editorial e da sociedade” e de Paulino (2009) que aprecia-o como indicador de “sabedoria, status 

social e autoridade, decorrentes do saber  que ele culturalmente possui”. 

O livro com fins educacionais provoca divergências sobre a sua origem. Ferraro (2011) 

expõe que por volta de 2500 a. C., na Mesopotâmia, houve a institucionalização do ensino de 

matemática e o aparecimento dos escribas, com isso criaram-se produções textuais como exercícios 

para os estudantes e manuais para uso dos professores e mestres. No século VI d. C. havia na China 

uma organização curricular com livros textos para diversas áreas do conhecimento, e na Grécia, o 

livro “Os elementos de Euclides” o qual representa a base da geometria, era usado de maneira 

multidisciplinar (FERRARO, 2011). Desde então, o livro didático está presente nas instâncias 

formais de ensino (SILVA, 2012). 

Até 1807, “a única possibilidade de aquisição e transporte legais de livros e papéis aberta 

aos que viviam no Brasil era importá-los de Portugal, o que implicava a elaboração de um pedido 

de autorização ao órgão de censura lusitano” (ABREU, 2002, p. 131). A maioria dos livros 

abordava temas religiosos, mas também profissionais, de humanidades, dicionários, gramáticas e 

Belas Letras (ABREU, 2002). 

Com a vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, criou-se no Rio de Janeiro a Imprensa 

Régia (OLIVEIRA, 2004; ABREU, 2002; NASCIMENTO, 2001) o que incentivou a produção 
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literária brasileira. Parte fundamental da cultura escolar dos séculos XVIII e XIX centrava-se no 

estudo dos autores e textos clássicos da Antiguidade, conhecimento tido como essencial para o 

prosseguimento da escolarização (ABREU, 2002) 

Uma mudança significativa quanto à produção de livros didáticos no Brasil começou a 

ocorrer na década de 1930. Nesta época, após a crise de 1929 dos Estados Unidos, o preço para 

importação de livros subiu exacerbadamente, e somado a política nacionalista que se iniciava, 

fomentou-se a produção didática nacional. Francisco Campos, ministro da Educação e Saúde 

Pública propôs a centralização da educação nacional pela padronização de programas e 

metodologias (SILVA, 2012) e, em 1937, foi criado o Instituto Nacional do Livro – INL - pelo 

ministro da Educação e Cultura, Gustavo Capanema (OLIVEIRA; BICALHO, 2014). 

Em 1938, criou-se a Comissão Nacional do Livro Didático – CNLD (SILVA, 2012) com 

“a função de filtro autorizando ou não, a utilização dos livros escolares em toda rede educacional 

do país de ensino primário e secundário” (FERREIRA, 2008, p. 16) estabelecendo o controle 

político e ideológico da produção e distribuição de livros didáticos no país, seguindo uma política 

nacionalizadora (OLIVEIRA; BICALHO, 2014). 

O conteúdo que predominava nas cartilhas escolares era elitista e idealizado de cidadania, 

desvalorizando outras culturas. “Objetivava-se liquidar as diferenças e enaltecer a cidadania 

brasileira, amparada em um projeto ideológico culturalmente hegemônico e homogêneo” 

(OLIVEIRA; BICALHO, 2014). Com isso, o livro didático rico em símbolos nacionais, era um 

aliado fundamental, uma vez que tinha grande alcance populacional, circulando entre alunos, 

professores e famílias (OLIVEIRA; BICALHO, 2014). Assim, “os livros didáticos mantiveram-se 

como um objeto que proporcionaria o controle” (PIMENTEL; VILEVA, 2011, p. 6). 

Em 1945, através do Decreto-Lei n° 8.460, houveram algumas modificações sobre a 

produção, importação e utilização do livro didático. Os professores de ensino primário, secundário, 

normal e profissional passaram a escolher os livros para uso dos alunos, desde que constassem na 

relação oficial das obras autorizadas e fiscalizadas pela CNLD, podendo ser utilizados por anos 

sucessivos (CAMARA, 1945).  

Muitas variáveis promoveram a expansão do número de escolas públicas a partir das 

décadas de 1940 e 1950, entre elas o aumento da população nas zonas urbanas e a ação populista 

dos políticos, que partiam do pressuposto que “a sensibilidade às reivindicações populares aparece 
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como um dos mais eficazes instrumentos de mobilização do eleitorado” (BEISIEGEL, 1964, p.103 

apud PIMENTEL; VILEVA, 2011). A chegada de novos setores sociais, até então excluídos das 

salas de aula, e com um poder aquisitivo mais modesto, exigiu políticas de barateamento do 

material didático (MUNAKATA, 2012).  

Os militares, durante o seu governo, fizeram acordos para investimentos em educação no 

país, como o assinado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) com a Agência Norte-

Americana para o Desenvolvimento Internacional – USAID, em 1966. Através do Decreto n° 

59.355, de 4 de outubro de  

A Fundação Nacional do Material 1966, foi criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro 

Didático – COLTED – com o objetivo de coordenar as ações referentes à produção, edição e 

distribuição do livro didático, disponibilizar cerca de 51 milhões de livros gratuitamente aos 

estudantes, num período de três anos, em todo o território nacional, além de prever cursos de 

treinamento para professores e bolsas de estudo, no exterior e no país, para professores e técnicos 

nas diversas atividades profissionais da indústria editorial (KRAFZIK, 2008, PIMENTEL; 

VILELA, 2011). Escolar - FENAME - foi criada em 1971 com o fim do convênio MEC/USAID, 

efetivando-se com a implantação do sistema de contribuição financeira das unidades federadas para 

o Fundo do Livro Didático (PIMENTEL; VILELA, 2011, FNDE, 2017). 

Através do Decreto n° 77.107, de 4 de fevereiro de 1976, o governo assumiu a compra de 

grande parte dos livros para distribuir às escolas através de recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE – e das contrapartidas mínimas das Unidades da 

Federação, no entanto, o valor não foi suficiente para atender a demanda e acarretou na exclusão 

da maioria das escolas municipais do Programa (PIMENTEL: VILELA, 2011, FNDE, 2017). 

Na década seguinte, foi criado o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD através do 

Decreto n° 91.542 de 19 de agosto de 1985. O PNLD esteve atento à qualidade física do livro, 

abolindo o livro descartável, promovendo sua reutilização nas séries de ensino. Neste período, 

findou a participação financeira dos estados passando o controle decisório para a Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE), garantindo o critério de escolha dos livros pelos professores e 

objetivando, gradativamente, universalizar o uso do livro didático através da distribuição gratuita 

dos mesmos às escolas públicas e comunitárias do país (SILVA, 2012, FNDE, 2017). Passou a ser 
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fundamental para o setor editorial do país, a venda dos livros didáticos à FAE, além das escolas 

privadas (SILVA, 2012). 

Sob a responsabilidade da FAE, iniciou-se a avaliação da qualidade dos livros didáticos, no 

intuito de evitar discriminações, preconceitos, inadequações do tipo conceitual, metodológico e 

editorial (Cf. FAE, 1994, apud PIMENTEL; VILELA, 2011, p. 61-63), tais critérios foram 

aperfeiçoados e são utilizados até hoje.  

Em 1997, houve a extinção da FAE e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) tornou-se o responsável pela política de execução do PNLD. O Programa foi ampliado e 

o MEC “passou a adquirir, de forma continuada, livros didáticos de alfabetização, língua 

portuguesa, matemática, ciências, estudos sociais, história e geografia para todos os alunos de 1ª a 

8ª série do ensino fundamental público” (FNDE, 2017, Doc. Eletrôn.). 

No ano de 2000, pela primeira vez, as escolas receberam os livros até dezembro para serem 

utilizados no ano seguinte. Em 2001, dicionários foram distribuídos de 1ª a 4ª séries e livros em 

braile foram distribuídos a alunos matriculados em escolas públicas com deficiência visual. Nos 

primeiros anos do novo milênio, os alunos de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental foram 

contemplados com livros didáticos, gratuitamente, e em 2009 o ensino médio também foi 

integralmente contemplado (FNDE, 2017). 

Atualmente, os dirigentes das escolas de ensino municipal, estadual, distrital e federais com 

interesse em participar do PNLD, devem encaminhar o “Termo de Adesão” manifestando o 

interesse em receber os materiais do programa e comprometendo-se a executá-lo conforme a 

legislação (FNDE, 2019). Feito o cadastro, o FNDE envia o Guia do Livro Didático às escolas 

cadastradas para que os professores escolham entre as obras presentes no Guia, uma primeira e 

uma segunda opção de livros para serem utilizados por um período de três anos. Assim, no ano de 

2016, por exemplo, foram indicadas as obras didáticas destinadas aos alunos de 6º a 9º ano do 

Ensino Fundamental para uso durante o triênio 2017, 2018 e 2019. Posteriormente, as instituições 

de ensino enviam as escolhas dos professores ao FNDE, via internet (BRITTO, 2011). 

Na sequência, o FNDE negocia com as editoras à aquisição dos livros e, não havendo 

acordo entre as partes referente ao preço das obras, o FNDE contrata a segunda opção escolhida 

pelos professores. Se houver novo impasse, o FNDE negocia a aquisição da obra mais escolhida 

na região da escola. Por isso, nem sempre a escolha realizada pelos professores é a obra que 
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recebem como material didático na escola. A distribuição dos livros é feita pelas editoras em 

parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ETC (BRITTO, 2011).  

 

1.4.2 Sistema Apostilado 

 

O ensino privado no Brasil desenvolveu-se muito a partir da década de 1980. Os 

estabelecimentos particulares precisavam (e ainda precisam) diferenciar-se do ensino público, 

oferecendo uma educação de melhor qualidade aos seus alunos, pois é isso que a maioria dos pais 

deseja ao pagar as mensalidades. Com isso, um diferencial do ensino privado foi adotar Apostilas 

Educacionais como material didático, ao invés dos livros didáticos cadastrados no FNDE. 

Carmagnani (1999) aponta que as Apostilas Educacionais surgiram nos cursinhos pré-

vestibulares e foram posteriormente adotadas pelas escolas particulares de ensino médio. Hoje, já 

estão presentes também em escolas públicas e particulares de educação infantil e ensino 

fundamental. 

O sistema apostilado consiste na adoção de um modelo pedagógico único para o conjunto 

ou parte das escolas que constituem uma determinada rede de ensino, compreendendo a compra de 

Apostilas Educacionais e outros serviços, como portal educacional para consulta on-line, 

acompanhamento técnico e monitoramento pedagógico, destinados a alunos, professores, gestores 

educacionais e famílias (CAIN, 2014). 

As Apostilas Educacionais preparadas por empresas como Sistema Positivo, Sistema 

Objetivo de Ensino, Sistema Curso Oswaldo Cruz de Ensino (COC), entre outras, fazem parte do 

Sistema Privado de Ensino – SPE. Esse sistema está de acordo com a LDB e a BNCC, mas não 

passa por nenhuma avaliação oficial sobre a qualidade do conteúdo presente nas páginas das 

apostilas, como ocorre com os livros didáticos oferecidos pelo MEC através do PNLD. Vários 

estudos apontam erros conceituais e gráficos, além de abordagens pedagógicas descontextualizadas 

(BRITTO, 2011).  

Outro quesito a ser observado, é o valor investido pelos Estados e Municípios que adotam 

o SPE. Em média, o custo, no início da década de 2010, era de R$ 150,00 por aluno por ano e 

geralmente oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Já o preço médio por exemplar de livro 
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didático adquirido pelo FNDE para ser distribuído gratuitamente às escolas públicas situava-se, 

nesse mesmo período, em torno de R$ 6,50 (BRITTO, 2011).  

Ademais, a Emenda Constitucional n° 14/96 define em seu Artigo 3º nova redação aos §§ 

1º e 2º do Art. 211 da Constituição Federal: 

 

§ 1º A união organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais 

e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 

estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

médio. 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão 

formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório 

(BRASIL, 1996). 

 

A partir desta Emenda e da criação do FUNDEF começou a ocorrer um processo de 

municipalização do Ensino Fundamental no país (CAIN, 2014). No Estado de São Paulo, houve a 

implementação do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para 

Atendimento do Ensino Fundamental, instituído pelo Decreto nº 40.673/96, e posteriores alterações 

pelos Decretos nº 40.889/96, nº 43.072/98 e nº 51.673/07 (CAIN, 2014). Em 2003, dos 645 

municípios do Estado de São Paulo, 549 já tinham rede própria de Ensino Fundamental (SÃO 

PAULO, 2003).  

O processo de municipalização acarretou um grande problema devido à precariedade 

técnico-operacional encontrada nos municípios menores que dificulta o cumprimento das suas 

responsabilidades para com a oferta de educação básica (RAMOS, 2017). Frente a esta dificuldade, 

o Sistema Privado de Ensino (SPE) vislumbrou a expansão de mercado oferecendo seus serviços 

educacionais, e as prefeituras começaram a passar a sua responsabilidade com a educação para o 

SPE. A nova demanda educacional, segundo Cain (2014) parece ter induzido a consolidação de 

parcerias entre os municípios e o setor privado. 

No Rio Grande do Sul, o Decreto n° 37. 290 de 10 de março de 1997, alterado pelo Decreto 

n° 45.142 de 10 de julho de 2007, estabelece os procedimentos para a municipalização de 

estabelecimentos estaduais de ensino (RIO GRANDE DO SUL, 2007). Em 15 de maio de 2018, 

aconteceu o “Seminário da Municipalização do Ensino Fundamental – Construindo uma Política 
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Compartilhada”, em Porto Alegre, reunindo gestores públicos estaduais e municipais, promotores 

de justiça e procuradores. O então secretário da Educação do Governo do RS, Ronald 

Krummenauer, salientou no evento que “a Educação Infantil é do município, o Ensino Médio é do 

Estado e que o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, é, na realidade, compartilhado entre os dois 

entes [...] havendo a necessidade de pensar o Ensino Fundamental como um todo, compartilhando 

as ações entre os municípios e o Estado” (SEDUC/RS, 2018, Doc. Eletrôn.). 

O SPE trata-se de uma grande oportunidade de negócio para as empresas que atuam no 

setor editorial, visto que, BRITTO (2011, p. 15) relata que “até 2007 a maioria dos municípios 

paulistas contratava os sistemas apostilados sem processo licitatório, com base no critério de 

notória especialização”, pois o peso político da grife parceira e a qualidade do material atestada 

pelo uso em instituições privadas, já eram suficientemente convincentes. Porém, vale ressaltar que 

o material apostilado vendido às prefeituras nem sempre é o mesmo utilizado em escolas privadas, 

uma vez que algumas empresas desenvolvem uma linha específica para atendimento às redes 

públicas (NASCIMENTO, 2012). O grupo Positivo, por exemplo, apresenta três sistemas de 

ensino: 1) Sistemas de Ensino Positivo, destinado às escolas particulares; 2) Sistema Aprende 

Brasil, destinado exclusivamente às escolas públicas; e 3) Sistema Conquista – Solução 

Educacional Positivo, destinado às escolas particulares e públicas (INSTITUTO POSITIVO, 

2016). 

A maioria dos municípios que contratam o SPE não publica no site oficial da prefeitura o 

valor do contrato. A Prefeitura Municipal de Dom Pedrito/RS, diferente da maioria das prefeituras, 

divulgou publicamente os dados: contratou o Sistema Aprende Brasil, da Editora Positivo, para o 

ano letivo de 2017, no valor de R$ 200.083,20 por 1804 livros para contemplar a Educação Infantil 

(DOM PEDRITO, 2017). 

Em alguns municípios brasileiros, já foram constatadas também irregularidades quanto ao 

processo de aquisição do sistema apostilado.  A Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul/PR por 

exemplo, contratou o Sistema Aprende Brasil, da Editora Positivo, composto por livros didáticos 

integrados, ambiente digital com conteúdo educacional, acompanhamento e assessoramento 

pedagógico, e sistema de gestão das informações educacionais, “do qual a contratada é detentora 

exclusiva, em todo território nacional, dos direitos de publicação, comercialização e distribuição”. 

O contrato ocorreu no período de 02 de fevereiro de 2017 a 01 de fevereiro de 2018, para 
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contemplar alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º, 2º e 3º ano), totalizando 5162 

apostilas, por um valor de R$ 497.396,25. “O contrato não foi renovado após o período de vigência 

por motivos de incompatibilidade do material fornecido com a realidade local do município e com 

a grade curricular das escolas”. Além disso, foi observado o “desperdício de verba pública com a 

duplicação de gastos com o Programa do Livro Didático (PNLD) e com o Sistema Aprende Brasil” 

(MINISTÉRIO, 2018, Doc. Eletrôn.).  

Em adição, muitas vezes a falta de transparência e fiscalização do processo de aquisição do 

sistema apostilado, a adoção dos SPE escancara também que, apesar do avanço nas teorias de 

prática de ensino, as aulas ainda estão moldadas pelo ensino tradicional (BUNZEN, 2001). 

Ademais, o conteúdo curricular presente nas Apostilas é muito semelhante ao dos livros didáticos 

oferecidos pelo PNLD, o diferencial é o marketing envolvido no SPE para a empresa obter lucro, 

através da mercantilização da educação, e isso, está longe de ser garantia na qualidade da educação 

básica. 

 

1.5  O MUNICÍPIO DE TORRES:  HISTÓRIA E EDUCAÇÃO 

 

1.5.1 Torres desde a sua formação geológica até os dias atuais 

 

A cidade de Torres localiza-se no extremo norte do litoral do Estado do Rio Grande Sul. 

Com uma área aproximada de 160 km² e 17 km de extensão costeira, o município estende-se desde 

o Rio Mampituba, ao norte, onde faz divisa com o Estado de Santa Catarina, até o município de 

Arroio do Sal, ao sul (ROCKETT et al., 2018). A oeste limita-se com os municípios de Mampituba, 

Dom Pedro de Alcântara e Morrinhos do Sul, e a leste, é banhado pelo oceano Atlântico (Figura 

1).  
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Figura 1 - Indicação da localização geográfica do município de Torres no Estado do Rio Grande 

do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.google.com/maps (2020) 

 

Há aproximadamente 150 milhões de anos, ocorreu a separação do supercontinente 

Gondwana e a consequente formação da América do Sul e da África. A intensa atividade vulcânica 

ocasionou na formação do maior derrame basáltico atual, a Serra Geral, onde a base é formada por 

arenito e a parte superior é formada por basalto (TORRES, 2007).  

Após a separação continental, muitas transgressões e regressões do mar ocorreram. Há 

aproximadamente 12 mil anos, no limite entre os períodos Pleistoceno e Holoceno, a linha de costa 

da região estava 150 metros abaixo do atual nível. Torres, neste contexto, estava muito afastada do 

oceano e povos nômades e seminômades foram os formadores dos sítios sambaquianos e das 

estações líticas – hoje, infelizmente, pouco preservados (TORRES, 2018). 

Cerca de 5 mil anos depois (entre 5 e 7 mil anos antes do presente) durante uma transgressão 

(avanço do mar), o mar banhava a Serra e tal região era habitada por caçadores-coletores (FILHO, 

2015). Provas disto, encontram-se nos municípios de Maquiné (RS), Dom Pedro de Alcântara (RS) 

e Sombrio (SC) onde há grutas de erosão, esculpidas no arenito Botucatu, originárias do período 

transgressivo entre 120 a 140 mil anos, que foram ocupadas há cerca de 5 mil anos por diversas 

populações que as usavam como cemitérios, acampamentos de caça, realização de cerimônias e/ou 

moradias. Como curiosidade, cita-se que as grutas voltadas para o sul não eram habitadas em 

decorrência do frio, proveniente do vento sul (FILHO, 2015).  

Além dos muitos eventos geológicos que ocorreram para a formação da atual planície 

costeira, na qual Torres está inserida, diversas populações que já habitaram essa região. Como já 
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citado, caçadores coletores e índios pré-históricos (sambaquianos) foram os primeiros habitantes 

da região. Importantes vestígios dessa ocupação pré-ceramista no município de Torres podem ainda 

ser encontrados nos sítios arqueológicos dos sambaquis de Itapeva e do Recreio, datados em cerca 

de 3.000 a 3.500 anos atrás (HILBERT, 2011). Os grupos de pescadores-coletores que habitavam 

os sambaquis da região foram sucedidos pelos índios Guaranis e a partir do século XII pelos Tupis-

guaranis. Durante a fase dos descobrimentos, ocorreu uma miscigenação com os europeus, dando 

origem ao índio Carijó (TORRES, 2018) cujas lendas e histórias de canibalismo permeiam até hoje 

no município. 

Os Tupis-guaranis viviam da pesca, caça e coleta de frutos, ademais, a extração de lenha 

das matas e a água em abundância, completavam o cenário da época. Nas redondezas das dunas da 

praia de Itapeva vários sítios arqueológicos foram descobertos, repletos de resíduos das malocas 

indígenas ou utensílios que eles usavam para cozinhar, além de pontas de flechas e lanças. Estima-

se que em alguns desses locais habitavam de 200 a 300 índios em diferentes épocas (HISTÓRIA 

TORRES, 2014). 

A ocorrência das doenças importadas dos europeus, a catequização jesuítica, a escravização 

e o genocídio levam ao quase desaparecimento dos nativos na região. Porém, essa herança histórica 

está viva no museu histórico municipal, e a alguns quilômetros do centro da cidade, às margens da 

BR-101, na aldeia indígena Guarani Nhuûuporã, composta por 17 famílias e cerca de 100 

indivíduos (TORRES, 2018).  

A partir de 1730, tropeiros, sorocabanos e lagunistas, em suas “idas e vindas” intensificam 

o tráfego/tráfico humano no corredor litorâneo torrense. Assim, o comércio entre Laguna e 

Sacramento passou a apresentar um relativo incremento no século XVIII. Isso fez com que Portugal 

instalasse pontos para cobrança de impostos no caminho litorâneo. Um destes postos localizava-se 

em Torres, nas margens do rio Mampituba (AGUIAR, 2007). 

Em 1777, período de tensão entre Portugal e Espanha, construiu-se o forte São Diogo das 

Torres, onde fica o atual Morro do Farol, no centro de Torres. No fim do século XVIII, houve a 

instalação de colonos açorianos, vindos do Desterro (atual Florianópolis), com o consequente 

incremento das atividades de subsistência e impulso na economia rural local, que até aquele 

momento, era baseada fundamentalmente na criação de gado para comercialização da carne e do 

couro (VIANNA; RAMBO, 2016). Em 1815, é deu-se a autorização para a construção de uma 
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capela na região. Em dezembro do referido ano, Dom Pedro Primeiro percorreu o sítio torrense, 

em missão militar, e recebeu a notícia da morte da Imperatriz Dona Leopoldina (TORRES, 2018). 

Em 21 de Maio de 1878, Torres, por intermédio da Lei 1.152 foi emancipada de Osório 

(certidão de nascimento monárquica). Passou da condição de freguesia para a de Vila. Em 1887, 

Torres foi “rebaixada” e novamente reanexada ao “município-mãe”.  Apenas em 22 de novembro 

de 1890 (ato 62), voltou à condição de Vila (certidão de nascimento republicana) (TORRES, 2018). 

Em 1890, foi elevada à categoria de município com a denominação de Torres, pelo Decreto 

Estadual nº 62, de 22-01-1890 (IBGE, 2010). O nome do município se deu pelas três belas falésias 

que adentram ao mar: Torre Norte, ou Morro do Farol, Torre do Meio e Torre Sul.  

Durante muito tempo, Torres serviu como posto militar de observação (EBERHARDT, 

2015), mas com a colonização alemã e italiana, principalmente a partir do século IX, o meio rural 

prosperou ainda mais com suas plantações de cana-de-açúcar, banana, tabaco, arroz, mandioca, 

café e algodão (IBGE, 2010).  

Por volta de 1910, o turismo ganhou importância na região, com o deslocamento da 

população do Planalto para a costa (ROCKETT et al., 2018), seduzida pelos atrativos do mar e 

suas falésias, promovendo o desenvolvimento urbano da cidade de Torres (EBERHARDT, 2015; 

ROCKETT et al., 2018). Na década de 1930, a instalação o hotel Picoral foi considerada uma das 

mais importantes iniciativas do turismo no Estado do Rio Grande do Sul (EBERHARDT, 2015). 

Ruschel (1996 apud Eberhardt, 2015, p. 118) o descreve como:  

 
[...] maior iniciativa turística do Rio Grande do Sul de então. Tratava-se de 

estabelecimento integrado com o hotel, chalés, fornecimento de luz e água, 

restaurante, lavanderia, carpintaria, serraria, bar, diversões, transportes, 

propaganda, “marketing”, etc. Torres passou a ser famosa como rainha 

das praias gaúchas, lotando-se de veranistas a cada temporada. 

(RUSCHEL, 1996, apud EBERHARDT, 2015, p. 118). 

 

Certos fatores contribuíram para o desenvolvimento do turismo em Torres. A proximidade 

com áreas altamente povoadas, como a região metropolitana de Porto Alegre (com 4.011.224 

habitantes) e a segunda mais populosa cidade do Estado do Rio Grande do Sul fora da região 

metropolitana, Caxias do Sul (com 435.564 habitantes), constitui elementos de forte influência para 

a apropriação desta região (IBGE, 2010; LOPES, RUIZ, ANJOS, 2018). Os investimentos públicos 

em rodovias na década de 1970 na BR-290, trecho Porto Alegre e Osório (FUJIMOTO et al., 2006), 
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e a construção da Estrada do Mar, a RS-389, entre Osório e Torres, na década de 1990, ampliou o 

fluxo de veículos em direção ao Litoral Norte (RUDZEWICZ, 2015). Também, as emancipações 

desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da região e do Estado de uma forma 

geral, tendo em vista os investimentos no setor imobiliário e as melhorias em infraestrutura 

(FUJIMOTO et al., 2006). 

Na década de 1980, ocorreu uma grande expansão imobiliária na cidade, com o aumento 

de empreendimentos imobiliários, o avanço da construção civil, e a predominância de turistas 

estrangeiros (argentinos e uruguaios) no Brasil, gerando assim, o aumento do fluxo sazonal no 

município (ROCKETT et al., 2018). Com isso, o turismo firmou-se como um dos sustentáculos 

econômicos de Torres, atuando como uma alavanca de crescimento para a cidade (GRACIANO, 

2004). 

Na década de 1990, houve a instalação de sistemas de comunicação mais avançadas, como 

a instalação do sistema de DDD e de telefonia, promovendo avanços ligados ao bem estar dos 

moradores e dos visitantes esporádicos do verão. As torres de sinais, instaladas nesta década, 

facilitaram o contato virtual do litoral com o resto do mundo, seja por emissoras de televisão ou 

por telefone (VIANNA; RAMBO, 2016). 

No início dos anos 2000, ocorreu uma diminuição no Valor Adicionado Bruto do setor 

agropecuário e a atividade agrícola das pequenas produções passa a dar lugar, cada vez mais, a 

atividades voltadas ao setor de serviços, em especial o comércio, e também à indústria (VIANNA; 

RAMBO, 2016). 

Para Fujimoto et al. (2006), as características físicas, ambientais, econômicas e culturais da 

região oferecem uma diversidade de potencialidades a serem valorizadas a partir do 

desenvolvimento e gerenciamento integrado. Essa valorização cultural dos espaços litorâneos 

como áreas de lazer, recreação e turismo, assim como a divulgação das propriedades terapêuticas 

dos banhos de mar - talassoterapia (RUDZEWICZ, 2015) - e do bem estar por encontrar-se em 

contato com a natureza, levou à implantação de loteamentos e empreendimentos imobiliários para 

fins de segunda residência, e dos complexos hoteleiros, condomínios e loteamentos em áreas 

privilegiadas pela beleza cênica (STROHAECKER, 2007). 

Ramos, Lanzer e Rudzewicz (2013 apud CARVALHO, 2016, p. 49) apresentou as práticas 

turísticas predominantes referentes ao turismo de verão, de segunda residência: 
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Os usos mais recorrentes são banho (mar, lagoas), pesca, navegação, esportes aquáticos 

(surfe, kitesurfe, windsurfe, stand uppaddle, caiaque, jetskys), terrestres (jipe, motocross) 

e no ar (planadores, asa-delta, paraglider), trilhas, observação de aves, outros. Nas lagoas 

verifica-se a realização de atividades recreativas, náuticas, esportivas e de pesca. Além 

desses, outros ambientes que apresentam potencial turístico são dunas, campos, nascentes, 

banhados e oceanos (RAMOS, LANZER E RUDZEWICZ, 2013 apud CARVALHO, 

2016, p. 49) 

 

O turismo de segunda residência é uma tipologia turística vinculada à hospedagem de fins 

de semana e de temporadas de férias (LOPES; RUIZ; ANJOS, 2018). Esse tipo de turismo 

apresenta aspectos positivos e negativos para a localidade. Dentre os benefícios econômicos, 

destacam-se os setores do comércio e, principalmente, o imobiliário como um impulso às finanças 

municipais, em função do aumento da receita de impostos e outras taxas municipais, tais como 

licenciamento de obras (ARROCHA, 2005). De forma a alavancar as finanças públicas, as 

autoridades municipais ampliam as licenças para construção. Estas novas construções demandam 

maiores gastos do município em infraestrutura, como, por exemplo, acessibilidade. Para cobrir 

estes gastos, são outorgadas mais licenças, que resultam em um círculo vicioso e que diminui a 

capacidade das autoridades municipais de reorientar o modelo de turismo residencial vigente 

(ALEDO, 2004).  

A expansão urbana para segunda residência e a implantação de equipamentos turísticos 

estão entre os principais vetores do processo de ocupação da zona costeira brasileira (BRASIL, 

2005). Entre os efeitos da expansão do turismo nessas regiões estão: pressões imobiliárias, 

deficiência ou colapso da infraestrutura principalmente de saneamento, privatização de praias e 

áreas de uso comum, agravamento da poluição por esgotos, ocupações irregulares e intensificação 

do mergulho (BECKER, 1997). 

Fujimoto et. al. (2006) apontam um perfil de médio desenvolvimento socioeconômico na 

região do Litoral Norte, devido às deficiências na infraestrutura e ausência de diretrizes para 

ocupação do território. Conforme a expansão do turismo ocorria, a construção civil passou a atrair 

pessoas de localidades vizinhas no intuito de se fixarem na cidade e obterem emprego. Com isso, 

a partir da década de 1970, iniciou-se em Torres um processo de segregação social e formação de 

bairros periféricos (GRACIANO, 2004). A partir de então, percebeu-se a necessidade da criação 

do Plano Diretor do município, para realizar o zoneamento da cidade 
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[...] com a definição de áreas prioritárias para os diversos fins e regras específicas de uso 

do solo, inclusive a preservação ambiental, foram definidos em 1995 pela Lei 2.902 

(Município de Torres/RS, 1995). Dentre outras áreas de proteção ambiental definida no 

Plano Diretor, estava a “faixa de mato, dunas e banhados que se prolongam desde o 

Curtume até o Morro da Itapeva, grutas e cascatas” (Art. 31, Inciso I) [...] Alguns dos 

novos bairros foram formados por ocupações irregulares em áreas definidas como de 

proteção ambiental (APA) ou particulares, que surgiram sem nenhum controle por parte 

do Poder Público no que se refere ao planejamento urbano (ROCKETT et al., 2018, p. 8). 

 

Ocupações irregulares é um problema social que envolve vários âmbitos do Poder Público. 

Além dos problemas ambientais, faltam recursos do município para assistir a população com saúde, 

educação e segurança adequada, enfim, faltam recursos para garantir o bem estar social.  

O saneamento é a maior carência do ponto de vista ambiental (FUJIMOTO et. al., 2006), 

principalmente quanto aos sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos e dos resíduos 

sólidos, comprometendo a qualidade ambiental, gerando riscos à saúde pública e afetando a 

balneabilidade das praias e das lagoas (RUDZEWICZ, 2015). Preocupantemente, Fujimoto et al. 

(2006) apontaram que em Torres, na década passada, 54,1% do esgoto corria a céu aberto. Porém, 

a situação ainda não é a ideal, pois o último senso do IBGE (2010) aponta que, apenas 62,5% das 

residências possui esgotamento sanitário adequado. 

Além disso, na época do veraneio, devido ao aumento do número de visitantes e a falta de 

planejamento para atendê-los, ficam comprometidos o abastecimento e a qualidade da água, 

ampliação da demanda por serviços de saúde, coleta dos resíduos sólidos, conflitos de uso na faixa 

de praias, poluição hídrica, sonora e visual, desrespeito ao ambiente, entre outros (RUDZEWICZ, 

2015). 

Também, a cidade possui clima subtropical úmido, com elevados índices pluviométricos 

(IBGE, 2010). Com uma população de 34.656 habitantes, sendo 96% da densidade populacional 

em área urbana (IBGE, 2010), o alto índice pluviométrico pode acarretar, devido ao crescimento 

desordenado, em transtornos como alagamentos, erosão, deslizamentos, carreamento de 

sedimentos, resíduos e substâncias poluentes, degradação da qualidade da água, transmissão de 

doenças e inúmeros impactos ambientais (PORTO; BARROS, 1995). 
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Os efeitos da ação humana sobre o ambiente não é uma discussão nova, no entanto somente 

no século XX, especialmente nos seus últimos 20 anos, ganhou uma ampla magnitude devido aos 

efeitos globais e globalizantes da atual crise ambiental (OLIVEIRA, 2007).  

Sendo assim, as áreas protegidas da cidade, incluindo as UCs, são essenciais para contribuir 

para a manutenção da biodiversidade local, em contraponto à exploração turística desordenada. No 

entanto, conforme apontado por Welter e Teixeira (2006), a falta de recursos financeiros e pessoais 

dificulta a fiscalização das UCs, comprometendo sua função, especialmente nos meses de verão, 

com o aumento significativo da população.  

Dessa forma, entende-se a importância do turismo para a economia do município de Torres, 

mas ressalta-se a necessidade de sensibilizar os turistas para o cuidado com o ambiente. Acredita-

se que os efeitos negativos do turismo podem ser evitados ou atenuados através de planejamento 

turístico integrado, que considera aspectos tradicionais do planejamento (mercado, econômicos, 

financeiros, técnicos e coordenação do território) e planejamento ecológico, que inclui aspectos 

ambientais (CASASOLA, 2003), pois é essencial que as funções sociais da vida, o comércio, a 

indústria e a recreação estejam harmonizadas entre si e com a natureza (KRIPPENDORF, 2002).  

Nesse contexto, é importante resgatar o próprio conceito do turismo ecológico ou 

ecoturismo, explicitado no documento “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo”, 

publicado em 1994 pelo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, em conjunto com o 

Ministério do Meio Ambiente:  

 

[...] o ecoturismo é o “segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 

consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-

estar das populações” (BRASIL, MICT/MMA, 1994). 

 

 

1.5.2 A Educação formal em Torres 

 

Os primeiros registros de educação formal em Torres decorrem da época em que os 

imigrantes alemães começaram a chegar à região. Conforme Eberhardt (2013, p. 26) em 1828, 

Joaquim de Carvalho ministrava aulas em seu domicílio para crianças da Vila. No ano de 1903, 

são descritas 10 aulas estatais em Torres, sendo sete do sexo masculino, regidas por professores 
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homens, e três do sexo feminino, regidas por professoras mulheres. As aulas eram regidas nos 

domicílios dos professores ou na casa paroquial da igreja católica (EBERHARDT, 2013). 

Em 31 de março de 1922, com o Decreto n° 2.958, foi criado o Grupo Escolar da Vila de 

Torres. A escola, localizada na casa do padre Lamônaco, foi inaugurada em 2 de setembro de 1922. 

Em 1940, com o decreto n° 91, de julho, a escola trocou de endereço e foi inaugurada no alto do 

Morro do Farol, passando a chamar-se Grupo Escolar Marcílio Dias. Em 1977, foi transferida para 

o atual prédio no centro da cidade e, em 1980, a escola começou a oferecer o 2° grau aos alunos, 

juntamente com os cursos de Habilitação para auxiliar de escritório e Técnico em edificações 

(IEEMARCILIODIAS, 2019). 

A maioria dos habitantes residia na zona rural onde era oferecido o ensino Primário, 

compreendendo quatro anos de estudos. Para quem desejasse continuar os estudos, deveria ir à 

zona urbana onde haviam duas opções: uma escola pública, o Grupo Escolar da Vila de Torres, e 

outra privada, a Escola São Domingos (EBERHARDT, 2013). 

Nas décadas de 1950 e 1960, foram fundadas outras importantes escolas no município. Em 

1954, foi fundado o Ginásio São Domingos regido pelas Irmãs Dominicanas (atual Escola de 

Educação Básica São Domingos, Unidade Educacional do Sagrado), em 1959, o Grupo Escolar da 

Ronda “em um prédio de madeira com quatro salas de aula, oito professores, um funcionário e 200 

alunos” (atual Escola Estadual de Educação Básica Governador Jorge Lacerda), e em 1961 a Escola 

Técnica Elementar Professor Justino Alberto Tietboehl que funcionou em regime de semi-internato 

(hoje denominada Escola Estadual de Ensino Fundamental Justino Alberto Tietboehl) 

(JORGELACERDA, 2012; SAGRADO, 2019; TIETBOEHL, 2019). 

Atualmente, a oferta de instituições de ensino aumentou e diversificou. A taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos é de 98,4% (IBGE, 2010) atendidas por 15 escolas públicas de Ensino 

Fundamental, sendo oito escolas da rede municipal e sete da rede estadual. Além disso, possui 

quatro escolas que oferecem Ensino Médio, das quais uma é particular e três são públicas estaduais. 

Também há no município uma universidade particular, a Universidade Luterana do Brasil – 

ULBRA (SEDUC/RS, 2019), além de polos de universidades à distância (Universidade 

Anhanguera, UNINTER, UNIASELVI, FAEL, UNISINOS e Cruzeiro do Sul Virtual). 

No ano 2017, a prefeitura municipal de Torres contratou o Sistema Aprende Brasil, da 

editora Positivo, para uso a partir do ano letivo de 2018 em todas as escolas de Ensino Fundamental 
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municipais, em busca da equidade e qualidade de ensino (PREFEITURA, 2017). O valor do 

investimento, contudo, não foi divulgado no site oficial da prefeitura municipal. 

 

1.5.3 Ações de Educação Ambiental realizadas pelas UCs de Torres 

 

O município de Torres está inserido no bioma Mata Atlântica, o qual é considerado um dos 

maiores repositórios de biodiversidade do planeta além de apresentar alto grau de endemismo 

(VARJABEDIAN, 2011). Em decorrência da localização litorânea, este é o bioma que sofre a 

maior pressão antrópica no Brasil e um dos mais ameaçados do mundo (SEMA/FZB, 2006). 

Atualmente, restam aproximadamente 7% de sua cobertura vegetal e está dividida em fragmentos 

isolados por uma paisagem altamente modificada ou degradada, funcionando como “ilhas de 

habitat” em uma matriz inóspita dominada pelo homem (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

Ademais, Torres possui ecossistemas associados à Mata Atlântica, como restingas, dunas, 

matas paludosas, com inúmeras lagoas e banhados, abrigando uma infinidade de hábitats e sítios 

de reprodução e desenvolvimento de espécies residentes e migratórias (MMA, 2019; 

MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998). Devido a inúmeras peculiaridades, as UCs de 

Torres merecem destaque, reconhecimento, visão e proteção do governo e da sociedade. 

Atualmente, o município possui quatro UCs: Parque Estadual de Itapeva, Refúgio de Vida 

Silvestre da Ilha dos Lobos, Reserva Particular do Patrimônio Natural Recanto do Robalo e a Área 

de Proteção Ambiental da Lagoa de Itapeva (SEMA, 2019) (Figura 2- Mapa do município de 

Torres, RS, com destaque para as 4 UCs). 
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Figura 2 - Mapa do município de Torres, RS, com destaque para as 4 UCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.google.com/maps (2019). 

 

O Parque Estadual de Itapeva, com aproximadamente 1000 ha, faz limite com a zona urbana 

do município de Torres ao norte e o oceano Atlântico a leste. Importante remanescente do bioma 

Mata Atlântica, possui formações herbáceas pioneiras e formações florestais. Até o momento, são 

conhecidas 806 espécies de plantas vasculares, de 100 famílias. Destas, pelo menos 67 espécies de 

plantas vasculares, estão ameaçadas de extinção. Quanto à fauna, abriga uma vasta variedade de 

espécies de aves, anfíbios, répteis, mamíferos de pequeno porte e insetos. Da fauna presente no 

parque, 21 espécies estão regionalmente ameaçadas de extinção (SEMA/FZB, 2006). 

Recentemente, uma nova espécie de planta (Eriocaulon itapevense), foi descrita para a ciência 

dentro da área do Parque (ALFF et al., 2019), reiterando a sua importância como importante 

remanescente da biodiversidade regional.  

No Plano de Manejo do Parque Estadual de Itapeva, criado em 2006, está descrita a busca 

por uma Educação Ambiental baseada no conceito de “Cidadania Planetária” ou “Planetariedade” 

(SEMA/FZB, 2006, p.184). De acordo com o Instituto Paulo Freire (2019), “o conceito de 

cidadania planetária tem a ver com consciência e implica em uma reorientação de visão do 

indivíduo [...] é fazê-lo entender que participa de uma comunidade local e global ao mesmo tempo”.  
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A partir de uma visão “holística e interdisciplinar, em oposição à visão meramente 

econômica/capitalista” (SEMA/FZB, 2006, p. 184) a gestão do Parque Estadual de Itapeva propõe 

ações de reflexão para a comunidade, no intuito de uma Educação Ambiental transformadora. Além 

de possuir um conselho consultivo, com reuniões periódicas aberta à sociedade torrense no intuito 

de uma gestão participativa, são oferecidas, para as escolas da região, facilidades para realização 

de atividades na UC, como trilhas, palestras, seminários e jogos como o “EducaPeva”. As 

informações obtidas através de projetos de pesquisa realizados no interior da UC (fauna, flora, 

geologia, paisagem), devem ser disponibilizadas pelos pesquisadores, através de linguagem 

acessível, ao público escolar. Parcerias com instituições públicas e privadas, com fins de atividades 

educativas são consideradas positivas. Também, um programa específico de Educação Ambiental 

para a comunidade residente no entorno do Parque deverá ser criado, acompanhado do 

desenvolvimento de projetos de saneamento básico, paisagismo, jardinagem ecológica, arquitetura 

ecológica, entre outros, para garantir a proteção efetiva da UC (SEMA/FZB, 2006, p. 184). 

Recentemente o Plano de Uso Público do Parque foi publicado com estratégias e diretrizes que 

fundamentam as decisões de planejamento e atividades a serem realizadas no Parque (KROB, 

2018).  

O Refúgio da Vida Silvestre Ilha dos Lobos - Revis Ilha dos Lobos - criado originalmente 

como Reserva Ecológica Ilha dos Lobos em 1983, é a única UC marinha da costa gaúcha. Com 

142,39 ha, localizada a 1,8 km da costa, é um dos únicos refúgios para pinípedes da costa brasileira. 

Assegura uma variedade de fauna, como baleias, golfinhos, tartarugas e aves costeiras e marinhas. 

Dentre as espécies ameaçadas que ocorrem na UC estão a garoupa-verdadeira (Epinephelus 

marginatus), a toninha (Pontoporia blainvillei), a baleia-franca-austral (Eubalaena australis) e o trinta-

reis-real (Sterna maxima) (ICMBIO; GEMARS; IUCN; 2019). O Revis Ilha dos Lobos está com seu 

Plano de Manejo em construção (ICMBIO, 2019), realizando encontros públicos periódicos para 

uma gestão participativa com a comunidade. Elabora e executa projetos de Educação Ambiental, 

como palestras nas escolas da região com foco em conservação ambiental (LOBOS, 2018), 

distribuição de cartazes e panfletos informativos pelas escolas e pontos estratégicos da cidade, 

possui o Programa Voluntariado que visa capacitar alunos do ensino médio do município de Torres 

para que saibam atuar em casos de aparecimento de lobos-marinhos e leões-marinhos na praia, 

auxiliarem no monitoramento, além de orientarem a população acerca desses animais (A FOLHA, 
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2017), apoia projetos de pesquisa de universidades com objetivos conservacionistas (A FOLHA, 

2018), faz parte de projetos com pescadores e artesãos da região com objetivo promover o 

diagnóstico participativo e etnoecológico para a caracterização de ocorrências, tendências 

populacionais, importância socioeconômicas e ameaças a espécies de peixes da região (ICMBio 

em foco, 2019), ações de limpeza de praias (AÇÕES, 2019), além de sempre estar disponível para 

informações e esclarecimentos à população na sede do Revis Ilha dos Lobos e através da rede social 

Facebook, com o perfil “Revis Ilha dos Lobos” (LOBOS, 2019).   

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Recanto do Robalo, está localizada às margens 

do Rio Mampituba, possui uma área de 9,95 ha (SEMA, 2019) e tem por objetivos a proteção de 

recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas científicas, 

manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos entre vários outros serviços ambientais (WWF, 

2017). 

A Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Itapeva abrange um segmento de 436,99 ha de 

terras paralelas ao Aeroporto Regional do Litoral Norte, junto à margem nordeste da Lagoa de 

Itapeva. Conforme a Lei municipal nº 3.372/99, além de preservar os ambientes naturais e os 

recursos genéticos, a área objetiva servir como medida compensatória aos impactos ambientais 

gerados pela implantação do Aeroporto Regional do Litoral Norte, adjacente à área de proteção 

(TORRES, 1999). 

Tanto a Reserva Particular do Patrimônio Natural Recanto do Robalo quanto a Área de 

Proteção Ambiental da Lagoa de Itapeva não possuem Plano de Manejo e não realizam, até o 

presente momento, atividades de Educação Ambiental. 

As Unidades de Conservação são locais fundamentais para a sensibilização da sociedade 

sobre a importância da conservação do ambiente e da atuação crítica do sujeito na ação educativa-

preservacionista. A partir da máxima de “conhecer para preservar” considera-se fundamental o 

sentimento de pertencimento ao ambiente onde se habita, para valorizá-lo e preservá-lo (SILVA, 

2018). 

A gestão participativa das Unidades de Conservação trata-se da praxis em Educação 

Ambiental com maiores chances de sucesso. Loureiro e Cunha (2008) apontam que a gestão 

participativa pressupõe a busca da autonomia dos grupos sociais envolvidos e o justo acesso à base 
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vital e natural a partir da qual produzimos o que é necessário à satisfação de nossas necessidades 

materiais e simbólicas, assim como, harmoniza com a conservação da natureza. 

Para Kitzmann e Asmus (2012) o produto da ambientalização ainda será um processo. Para 

tanto, é preciso haver oportunidades de formação continuada de educadoras(es) ambientais que 

atuam nas UCs e outras estratégias que possibilitem maior repercussão das políticas públicas em 

seu trabalho cotidiano (VALENTI et al., 2012). Pois, todos têm direito de usufruir de um meio 

ambiente sadio e equilibrado e, ao mesmo tempo, um dever de defendê-lo e preservá-lo (ICMBIO, 

2016). 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente dissertação possui abordagem qualitativa por preocupar-se com a maneira em 

que o conteúdo “conservação da biodiversidade” é apresentado nos livros didáticos e apostilas 

educacionais, para além da sua presença/ausência, mas sim, considerando a profundidade das 

informações destinadas aos alunos e professores. Segundo Flick (2009, p. 37) “a pesquisa 

qualitativa dirige-se a análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e temporais”. 

Conforme Gil (2002), devido ao objetivo deste trabalho, trata-se de uma pesquisa 

exploratória, descritiva e interpretativa. A pesquisa exploratória busca a familiarização com o tema 

com vistas a torná-lo mais explícito, através de levantamento bibliográfico e a aplicação de 

questionário. Por descrever as características de um fenômeno e estabelecer relações entre 

variáveis, caracteriza-se como pesquisa descritiva, além de ser considerada como interpretativa, 

pela ligação dos dados obtidos com conhecimentos significativos, originados de pesquisas 

empíricas ou de teorias comprovadas (GIL, 2002).  

O material selecionado para análise é utilizado nas escolas públicas do município de Torres, 

RS, em vista da pesquisadora ser docente da rede estadual no referido município. O ano escolar 

estabelecido para análise foi o sétimo ano do Ensino Fundamental. No ano escolar citado, os 

conteúdos curriculares organizados como aprendizagens, através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 1998 (PCNs), abordam os Reinos dos Seres Vivos. A partir do conhecimento sobre 

as diferentes formas de vida, espera-se encontrar abordagens sobre a conservação da 

biodiversidade. 

Com isso, foram comparados um livro aprovado pelo Plano Nacional do Livro e Material 

Didático (PNLD-2016, 2017 e 2018) utilizado na rede estadual de ensino, com oito apostilas do 

Sistema Aprende Brasil da Editora Positivo, utilizadas em sequência no período de um ano letivo, 

pela rede municipal de ensino, totalizando nove obras analisadas (Quadro 1 - Materiais didáticos 

utilizados no 7o. ano do Ensino Fundamental do município de Torres, RS, e analisados neste 

trabalho). Tanto o livro didático quanto as apostilas são destinados ao professor do sétimo ano do 

Ensino Fundamental. O material do aluno é igual ao do professor, exceto por não conter as 

respostas das atividades e as orientações metodológicas. 
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Quadro 1 - Materiais didáticos utilizados no 7o. ano do Ensino Fundamental do município de 

Torres, RS, e analisados neste trabalho. 
 

Fonte: Autora (2019) 

 

Para comparar os materiais didáticos e compreender se o tema “conservação da 

biodiversidade” foi abordado nas obras, realizou-se a busca por oito palavras-chave, relacionadas 

direta ou indiretamente à “conservação”, todas buscadas no singular e plural: “áreas protegidas”, 

Representação Obra Autor Editora Volume Ano Páginas Rede 

educacional 

que utiliza 

LD 

Investigar e 

Conhecer: 

Ciências da 

natureza, 7º ano 

– Manual do 

professor 

Sônia 

Lopes 

Saraiva Único 2015 480 Estadual 

AE 

a 

Ciências 7º ano 

– Livro do 

professor 

Vilmarise 

Bobato 

Positivo 1 2013 48 Municipal 

b 

Ciências 7º ano 

– Material de 

apoio 

Vilmarise 

Bobato 

Positivo 1 2013 4 Municipal 

c 

Ciências 7º ano 

– Livro do 

professor: 

Orientações 

metodológicas 

Vilmarise 

Bobato 

Positivo 1 2013 42 Municipal 

d 

Ciências 7º ano 

– Livro do 

professor 

Vilmarise 

Bobato 

Positivo 2 2013 48 Municipal 

e 

Ciências 7º ano 

– Material de 

apoio 

Vilmarise 

Bobato 

Positivo 2 2013 4 Municipal 

f 

Ciências 7º ano 

– Livro do 

professor: 

Orientações 

metodológicas 

Vilmarise 

Bobato 

Positivo 2 2013 16 Municipal 

g 

Ciências 7º ano 

– Livro do 

professor e 

Material de 

apoio 

Vilmarise 

Bobato 

Positivo 3 2013 52 Municipal 

h 

Ciências 7º ano 

– Livro do 

professor e 

Material de 

apoio 

Vilmarise 

Bobato 

Positivo 4 2013 48 Municipal 
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“conservação”, “educação ambiental”, “espécie ameaçada”, “litoral”, “parque”, “preservação” e 

“zona costeira” em ambos materiais. A busca ocorreu de forma manual, através da leitura focal das 

obras e tabelamento dos dados no programa Microsoft Word. Os dados registrados são compostos 

pela página em que a palavra-chave aparece, o contexto em que ocorre e a transcrição literal dos 

trechos provenientes do livro didático e das apostilas educacionais. 

A seleção das palavras-chave considerou especialmente a localização litorânea da cidade 

de Torres, RS, partindo do princípio de “conhecer para amar e preservar” (Autor desconhecido). 

Conforme Ferreira (2014, p. 3), o conceito de Conservação da Natureza está relacionado com a 

forma como o ser humano observa a natureza que o cerca ao longo dos tempos e com a 

interpretação que dela faz. Ademais, entende-se a importância das Unidades de Conservação para 

salvaguardar a biodiversidade existente e a educação ambiental como ferramenta fundamental de 

conscientização e sensibilização ambiental.  

Portanto, as palavras-chave pesquisadas nos materiais LD e AE foram selecionadas por 

serem consideradas de relevância fundamental na compreensão da importância da conservação da 

natureza local. Uma vez que o município de Torres está localizado no litoral norte do Rio Grande 

do Sul, foram feitas buscar pelas palavras “litoral” e “zona costeira” no intuito de reconhecer a 

região nos materiais analisados. Considerando que uma das UCs existentes no município é 

classificada na categoria de “Parque” Estadual esta palavra-chave também foi pesquisada. 

Conforme o SNUC (2004), Parque tem como objetivos a preservação de ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitar a realização de pesquisas científicas, 

atividades de educação e interpretação ambiental, recreação e turismo ecológico. Além disso, 

buscou-se por “áreas protegidas” por englobarem as UCs, mosaicos e corredores ecológicos 

(MMA, 2019) ampliando a possibilidade de abordar a temática em questão. Por fim, a busca por 

“espécie ameaçada” decorreu da curiosidade por conhecer se as espécies ameaçadas da região de 

Torres são citadas (e de que forma são citadas) nos materiais utilizados em sala de aula e “educação 

ambiental” por considerar a melhor forma de intervenção para conscientização e sensibilização 

para o cuidado ambiental. 

Para a análise da temática “conservação da biodiversidade nos livros didáticos e apostilas 

educacionais” buscou-se comparar as convergências e divergências em que as palavras-chave são 

citadas entre as obras, e, a partir de então, foram estabelecidas categorias de análise. Conforme 
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Galiazzi e Moraes (2005, p. 116), “cada categoria corresponde a um conjunto de unidades de 

análise que se organiza a partir de algum aspecto de semelhança que as aproxima”. As categorias 

analisadas são emergentes, pois foram estabelecidas a partir da obtenção dos dados. Com isso, 

considera-se três categorias emergentes para análise e discussão dos dados: 1) Conservação da 

Natureza e Ações Humanas, 2) Conservação da Natureza e Ambiente Natural, e 3) Conservação 

da Natureza: Atividades Locais e Zonas de Vazio. 

Para Lüdke e Andre (1986, p. 49), “a categorização, por si mesma, não esgota a análise. É 

preciso que o pesquisador vá além, ultrapasse a mera descrição, buscando realmente acrescentar 

algo à discussão já existente sobre o assunto focalizado”. Com isso, como etapa complementar, 

tem-se o questionário semiestruturado (APÊNDICE A - Questionário semiestruturado respondido 

por professores da área de Ciências da Natureza no município de Torres, RS) respondido por 

docentes de escolas públicas de Torres. No intuito de fazer um diagnóstico do professor torrense, 

utilizaram-se questões fechadas e abertas, além da escala Likert para conhecer o nível de satisfação 

sobre os materiais didáticos utilizados, posteriormente tabulados no Microsoft Excel. O 

questionário foi submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, aprovado e registrado sob o número CAAE: 12818919.2.0000.8091 na Plataforma 

Brasil. 

O questionário semiestruturado foi entregue à 11 professores da área de Ciências da 

Natureza e oito foram respondidos. O número de participantes decorre da quantidade de instituições 

de Ensino Fundamental existentes na cidade de Torres, sendo 18 instituições no total, entre públicas 

e privadas, e ao fato de muitos professores atuarem em duas ou mais instituições 

concomitantemente. Em termos quantitativos, portanto, o número de respondentes corresponde a 

aproximadamente 50% dos professores da área de Ciências da Natureza, do Ensino Fundamental, 

atuantes no município. Esta etapa complementar procedeu de duas formas: com alguns professores 

foram previamente agendados a data, horário e local para responderem ao questionário impresso, 

e com outros o contato e envio do questionário deu-se através do aplicativo WhatsApp. Ressalva-

se, no entanto, que algumas questões presentes no questionário não foram avaliadas para esta 

pesquisa.  

Pedro Demo (1981 apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986) salienta que “o conhecimento vem 

sempre e necessariamente marcado pelos sinais de seu tempo, comprometido, portanto, com sua 
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realidade histórica e não pairando acima dela como realidade absoluta”. Considerando a construção 

da ciência como um fenômeno social por excelência, os desafios enfrentados no âmbito da 

educação, apresentam configurações complexas que demandam a realização de pesquisas capazes 

de dar conta de uma multiplicidade de informações disponíveis para análise (DAL-FARRA; 

LOPES, 2013). 

Como produtos deste trabalho, e ferramentas complementares às zonas de vazio verificadas 

durante a pesquisa, têm-se dois aplicativos para Smartphones destinados principalmente aos alunos 

das instituições de ensino de Torres, aos professores, mas também ao público em geral. 

Para a elaboração dos aplicativos formaram-se redes de apoio entre universidades, 

professores, alunos de graduação, pós-graduação, bolsistas de extensão, equipes de gestão de 

Unidades de Conservação e alunos de uma instituição pública de ensino fundamental.  

O aplicativo denominado Itapeva App, foi desenvolvido pelo aluno Matheus Luiz 

DebomKarr do curso de Engenharia de Computação da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul, unidade Guaíba, sob orientação do Dr. Celso Maciel da Costa. Os dados utilizados na 

elaboração do aplicativo foram obtidos através de três visitas técnicas e duas visitas guiadas com 

alunos de 6º e 7º ano de uma instituição pública do município de Torres, realizadas ao Parque 

Estadual de Itapeva, com o intuito de registrar as espécies mais significativas de flora e fauna, as 

quais compõe a base de dados do aplicativo. Foi elaborada uma lista com 30 espécies 

representativas da flora e 20 da fauna (APÊNCIDE B). As espécies selecionadas de flora foram 

elencadas utilizando-se o método do campo focal, sendo que foram escolhidas principalmente 

aquelas que possuem algum atributo característico e que chame a atenção do visitante (flores, 

frutos, odor, espécie característica da região). Para compor a lista da fauna, algumas das espécies 

selecionadas foram visualizadas pelos alunos visitantes e outras são consideradas de significativa 

importância para conservação e manejo da biodiversidade, presentes no Plano de Manejo do Parque 

(SEMA/FZB, 2006). Durante a construção do aplicativo, realizaram-se várias reuniões via Skype, 

WhatsApp e e-mails. Este aplicativo foi desenvolvido para ser utilizado durante a realização das 

trilhas no Parque. 

Para a criação do aplicativo denominado Tu em Torres, entrou-se em contato com o 

professor Dr. Marcelo Soares Pimenta, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, pois soube-se, através de um amigo em comum, que o referido professor lecionava uma 
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disciplina onde os alunos eram desafiados a criar um aplicativo que tivesse uma real utilização. 

Com isso, a pesquisadora Letícia apresentou ao professor Marcelo a sua ideia de aplicativo, com 

as informações, layout, objetivos e interfaces desejadas. Essa ideia, foi então apresentada à sua 

turma de alunos e despertou o interesse da aluna Bhárbara.  

Então, através de reuniões via Skype, WhatsApp e e-mails, foi desenvolvido o aplicativo Tu 

em Torres pela aluna Bhárbara Sophia da Silva Amaro Cechin, do curso de Ciências da 

Computação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Dr. 

Marcelo Soares Pimenta. Este aplicativo possui uma abordagem mais didática que o anterior, pois 

apresenta um jogo pedagógico no formato de Quiz sobre a fauna e flora que podem ser encontrados 

no município de Torres, além de mapa interativo e informações sobre a biodiversidade local. Foram 

selecionados 10 exemplares da fauna e 10 exemplares da flora com significativa importância 

ambiental e/ou fácil visualização no município para compor os dados do aplicativo, com 

abrangência na zona urbana e duas Unidades de Conservação do município (Parque Estadual de 

Itapeva e Refúgio da Vida Silvestre Ilha dos Lobos). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 LIVRO DIDÁTICO E APOSTILAS EDUCACIONAIS: O QUE APRESENTAM SOBRE 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA? 

 

A partir da busca pelas palavras-chave existentes no Livro Didático (LD) e nas Apostilas 

Educacionais (AE) destinadas ao sétimo ano do Ensino Fundamental do município de Torres, se 

observou que os termos mais frequentemente utilizados nas obras foram “Conservação”, “Litoral”, 

“Espécie Ameaçada” e “Preservação” (Quadro 2).   

 

Quadro 2 - Número de vezes que as palavras-chave foram citadas nos materiais didáticos 

destinados ao 7º ano do Ensino Fundamental das instituições públicas de ensino no município de 

Torres. Entre parênteses é indicada a frequência relativa de cada palavra-chave. 
Palavra-chave Livro Didático Apostilas Educacionais Todas as Obras 

Áreas Protegidas  2 (0,9%) 1 (1,4%) 3 (1,0%) 

Conservação  55 (24,4%) 26 (37,1%) 81 (27,5%) 

Educação Ambiental  4 (1,8%) 1 (1,4%) 5 (1,7%) 

Espécie Ameaçada  38 (16,9%) 16 (22,9%) 54 (18,3%) 

Litoral  37 (16,5%) 18 (25,7%) 55 (18,7%) 

Parque  28 (12,4%) 2 (2,9%) 30 (10,2%) 

Preservação  49 (21,8%) 5 (7,1%) 54 (18,3%) 

Zona Costeira  11 (4,9%) 1 (1,4%) 12 (4,1%) 

TOTAL 224 70 294 

    Fonte: Autora (2019) 

 

As oito palavras-chave foram encontradas nas obras analisadas, porém em duas apostilas 

de Material de Apoio, volumes 1 e 2 (AE.b; AE.e) nenhuma das palavras-chave estava presente.  

Todas as palavras aparecem em maior quantidade em LD. Para interpretar esta informação, 

deve-se considerar o número de páginas avaliadas em cada material, pois o LD possui 480 páginas 

e as AE, somam juntas, 262 páginas. Mesmo assim, as palavras são citadas em maior quantidade 

no material LD, indicando que a temática Conservação da Natureza é abordada mais vezes em LD. 
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O material LD trata-se de volume único com três subdivisões: o conteúdo organizado em 

unidades, o manual do professor com orientações didáticas e as orientações específicas para o 7º 

ano. Toda a obra foi analisada e o contexto em que as palavras são citadas está explícito no quadro 

seguinte: 

 

Quadro 3 - Contexto em que as palavras-chave aparecem no Livro Didático destinado ao 7º ano do 

Ensino Fundamental das instituições estaduais do município de Torres, RS. 
LD 

 

Página Contexto Trecho do material 

03 Apresentação Espero também que você dedique seu olhar investigativo para a vida humana, não 

somente no sentido de preservá-la e de entender o funcionamento do organismo, mas 

também da busca permanente da compreensão e respeito diante da diversidade 

cultural, ética, religiosa e de gênero. 

09 Sumário O parque nacional da serra da capivara....69 

09 Sumário O assunto é - Estratégias de conservação do pantanal....70 

09 Sumário Zona costeira....79 

33 Texto Outras ações humanas têm causado danos ao ambiente. Dentre essas ações estão a 

captura excessiva de indivíduos de diferentes espécies para uso humano e alterações 

drásticas no meio causando mortalidade de indivíduos de várias espécies. Essas ações 

têm levado à redução nas populações e muitas espécies correm o risco de extinção, ou 

seja, desaparecer do planeta.  

33 Texto Várias são as espécies colocadas em listas de risco de extinção e há até mesmo 

espécies que foram extintas da natureza decorrente da ação humana. 

Ter consciência desses problemas é um passo importante para se tomar medidas de 

preservação dos ecossistemas. Todos nós devemos estar alertas para isso. Como 

cidadãos que somos, nossas atitudes em relação ao meio ambiente são importantes na 

preservação da vida. 

33 Texto de apoio 

 (Integração) 

Além da atitude individual de cada um de nós, existem instituições voltadas à 

preservação ambiental e de espécies ameaçadas de extinção. Entre esses projetos 

podemos citar o da Baleia-franca e o Tamar (Tartarugas Marinhas). 

34 Texto de apoio 

(Integração) 

As baleias-francas tem como berçário natural o litoral de Santa Catarina, onde se 

reproduzem. 

34 Texto de apoio 

(Integração) 

A caça de baleias está proibida no Brasil, mas esta não é a única questão na 

preservação desses animais. A manutenção e a conservação dos locais de reprodução 

são considerados vitais para a sobrevivência da espécie. 

34 Texto de apoio 

(Integração) 

O projeto Tamar tem como objetivo a preservação das cinco espécies de tartarugas 

marinhas que ocorrem no litoral brasileiro. 

34 Legenda de foto Tartaruga-de-pente, uma das espécies de tartarugas marinhas que podem ser 

encontradas no litoral brasileiro. Desova principalmente no litoral do Rio Grande do 

Norte, Bahia e Sergipe e mais raramente no litoral de Pernambuco, Paraíba, Ceará e 

Espírito Santo. 

34 Legenda de foto Detalhe da desova de uma tartaruga-cabeçuda, em Linhares (ES), 2010. Além do 

Espírito Santo, o norte da Bahia, o norte do Rio de Janeiro e o estado de Sergipe são 

áreas prioritárias para desova dessa espécie, que está ameaçada de extinção. 

34 Atividade Elaborem no caderno uma relação de nomes de animais ou de plantas que vocês 

conhecem e que estejam ameaçados de extinção. Vocês podem buscar informações 

na internet ou em outras fontes de consulta, como livros, jornais e revistas. Escolham 
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uma das espécies e escrevam um panfleto a respeito dela, mostrando a importância de 

preservá-la e algumas ações que possam ajudar na sua conservação. 

[...] 

Se você conhece alguma entidade que desenvolve projetos de preservação da 

natureza, conte aos seus colegas o que esta entidade faz, como desenvolve os projetos. 

Ouça o que cada um tem a dizer. Depois, troquem ideias a respeito do que vocês 

poderiam fazer para ajudar na preservação desses e de outros animais. 

39 Legenda de foto Parque Nacional de Serengeti, Tanzânia, 2012. 

49 Atividade Descubra se há na região onde você mora alguma instituição governamental ou ONG 

(Organização Não Governamental) que desenvolva projetos de educação ambiental. 

Escreve um pequeno texto no caderno relatando um desses projetos e seus objetivos. 

55 Texto de apoio 

(Integração) 

Chico Mendes nasceu em Xapuri, Acre, no dia 15 de dezembro de 1944. Filho de 

seringueiros, lutou pela preservação da Floresta Amazônica. [...] 

(Atividades) 1. Façam uma pesquisa sobre o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade em diferentes fontes de pesquisa. 

56 Texto Muitas espécies amazônicas correm risco de extinção. No Brasil, preservar áreas 

significativas da floresta e encontrar meios de explorar os recursos naturais, 

promovendo sua conservação, é um grande desafio para o governo e para a sociedade. 

56 Legenda de foto Ararajubas, espécie ameaçada de extinção pela destruição de seu hábitat e em função 

de sua captura para o tráfico de animais silvestres. Seu nome deriva do tupi e significa 

“arara amarela”. 

56 Legenda de foto Peixe-boi, um mamífero amazônico sob ameaça de extinção. 

57 Texto de apoio 

(Fórum de 

debates) 

No Mosaico de Unidades de Conservação de Carajás, no Pará, foi adotado o manejo 

sustentável da folha de jaborandi [...]. 

Dados de 2012 mostram que, mesmo com o plano de manejo sustentável, o jaborandi 

segue sob risco de extinção. 

Cada grupo deve pesquisar e representar a opinião de um dos seguintes personagens: 

[...] ∙ representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio); 

60 Legenda de foto Campo rupestre [...] Parque Nacional da Serra da Canastra (MG). 

61 Legenda de foto Buritizais, no Parque Nacional Grande Sertão Veredas (MG). 

63 Texto Muitas espécies do cerrado estão ameaçadas de extinção e, para tentar evitar o 

desaparecimento delas, há diversos programas de conservação. 

63 Legenda de foto Árvores de aspecto retorcido, típicas do cerrado, no Parque Nacional das Emas (GO). 

64 Texto de apoio 

(Foi Notícia) 

No dia nacional do cerrado (11 de setembro), o WWF Brasil alerta para a necessidade 

de conservação desse bioma [...]. 

Pesquisas indicam que pelo menos 137 espécies de animais desse bioma estão 

ameaçadas de extinção. [...]. 

“Contribuir para que a sociedade brasileira conserve a natureza, harmonizando a 

atividade humana com a conservação da biodiversidade e com o uso racional dos 

recursos naturais [...]”. 

O texto afirma que o desmatamento no cerrado gerou produções e criou cidades e 

estradas. Afirma também que pelo menos 137 espécies de animais desse bioma estão 

ameaçadas de extinção. 

69 Texto de apoio 

(Integração) 

O Parque Nacional da Serra da Capivara. 

O Parque nacional da Serra da Capivara localiza-se em meio à caatinga [...]. 

Esse parque foi criado para proteger não somente a fauna e a flora locais, mas 

também uma das maiores coleções arqueológicas do mundo; 

69 Legenda de foto Pedra Furada, No Parque Nacional da Serra da Capivara (PI). 

69 Legenda de foto Pintura rupestre, no Parque Nacional da Serra da Capivara (PI). 

69 Atividades 1.Qual é a importância de preservar os sítios arqueológicos; como a Serra da 

Capivara? 
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2. Quando preservamos o local onde se situam os sítios arqueológicos do Parque da 

Serra da Capivara, na caatinga, quais seres estamos preservando também? 

3.Qual é a importância de preservar os seres vivos da caatinga para a manutenção da 

biodiversidade brasileira? 

70 Texto de apoio 

(O assunto é) 

Estratégias de conservação no Pantanal. 

Em toda estratégia de conservação de biomas, a criação de unidades de conservação 

é fundamental para a proteção de áreas naturais e consequentemente manutenção dos 

processos ecológicos. 

O Pantanal apresenta uma condição peculiar: 95% das terras são particulares. Há uma 

categoria de unidades de conservação em propriedades privadas: As reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). [...] 

Agora responda: 

1.Por que a melhor estratégia de conservação do Pantanal está relacionada à criação 

de RPPNs? 

72 Legenda de foto Manduvi, uma espécie chave na conservação de araras-azuis. 

73 Texto Os ventos que vêm do Oceano Atlântico carregados de umidade são barrados pelo 

relevo da zona costeira, ocasionando grande precipitação na região. 

74 Texto A Mata Atlântica também é o hábitat de samambaias arborescentes conhecidas como 

samambaiaçus ou xaxins, espécies ameaçadas de extinção devido à grande 

exploração da planta para obtenção do xaxim.  

76 Texto Com a redução da mata muitas espécies da fauna e da flora estão ameaçadas de 

extinção. Dentre os animais destacam-se a gralha-azul, o papagaio-charão, o 

papagaio-de-peito-roxo e o leão baio. 

76 Texto de apoio 

(Quem já ouviu 

falar... no 

papagaio-de-

peito-roxo) 

Um projeto iniciado em 2010, porém, passou a reintroduzir aves apreendidas no 

tráfico de animais silvestres na natureza, mais especificamente no Parque Nacional 

das Araucárias, em Santa Catarina. 

Qual a importância de uma área de proteção para as araucárias e para a fauna 

associada? 

77  Texto Nos Campos Sulinos há regiões especiais chamadas campos brejosos que ocorrem no 

RS e em SC. Um exemplo é o Banhado do Taim (RS). Essas regiões ocorrem tanto no 

litoral quanto no interior [...]. 

78 Atividade Identifique no texto anterior três motivos para preservar o bioma dos campos sulinos 

e escreva-os no caderno. 

78 Resposta de 

atividade 

3. Busque informações em jornais e revistas para descobrir quais são os principais 

fatores que causam degradação nos campos sulinos. Registre no caderno. 

Aumento das terras ocupadas por agricultura e pecuária, pouca área preservada em 

unidades de conservação. 

79 Título Zona costeira 

79 Texto A Zona costeira corresponde a região de transição entre a terra e a mar. 

[...] Vamos nos restringir ao estudo de restingas e manguezais, mas há muito mais a 

ser explorado sobre o litoral brasileiro. 

79 Texto Em praias do litoral do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro  e de outros estados 

ocorrem áreas de restinga entre o litoral e a Mata Atlântica. 

80 Texto e legenda 

de fotos. 

Existem leis brasileiras que visam proteger as áreas de restinga, exigindo estudos antes 

de uma área litorânea ser liberada para construção de casas e hotéis. 

As figuras ao lado exemplificam duas espécies de animais da restinga que estão 

ameaçadas de extinção [1) Formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis) pássaro 

que mede cerca de 14 cm de comprimento e vive apenas nas restingas arbustivas da 

Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro e 2) Lagartinho-branco-da-areia 

(Liolaemus lutzae) mede cerca de 14 cm de comprimento. É exclusivo da vegetação 

rasteira da restinga do Rio de Janeiro, entre a restinga da Marambaia e Cabo Frio.]. 

80 Texto Os manguezais brasileiros distribuem-se para região litorânea, desde o Amapá até 

Santa Catarina, constituindo uma das maiores extensões de manguezais do mundo.  
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80 Legenda de foto Vegetação de mangue no Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra (ES). 

82 Legenda de foto Lago do Parque da Cascata, em Sete Lagoas (MG). 

85 Atividades 4. O tráfico de animais silvestres é uma ameaça à preservação da fauna em todos os 

biomas brasileiros. [...] 

b) Escolha um dos biomas estudados neste capítulo. Descubra um animal ameaçado 

de extinção neste bioma que seja alvo de tráfico. 

85 Atividades 5. Muitas campanhas de organizações ambientalistas têm como objetivo preservar 

determinada espécie. [...] quando agimos para a preservação de uma espécie, estamos 

na verdade contribuindo com a conservação do bioma onde ela ocorre e com a 

biodiversidade do planeta. Escreva no caderno um texto que fundamente essa 

afirmação, usando como exemplo um dos biomas que você estudou e uma espécie 

ameaçada deste bioma. 

86 Resposta de 

atividade 

6. c) Compare o ecossistema manguezal com a restinga. Quais são suas semelhanças e 

diferenças? 

Os manguezais ocorrem no litoral, assim como as restingas. No entanto, a vegetação 

do mangue cresce em solo lodoso pela água do mar e da restinga cresce em solo 

arenoso.  

87 Texto de apoio 

(Conheça 

também...) 

Portal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – site 

contendo informações sobre diversas unidades de conservação pelo território 

brasileiro, inclusive informações sobre visitação das áreas. Disponível em: 

<www.icmbio.gov.br/portal>. Acesso em: 9 mar. 2015. 

90 Texto Antigamente, essas lontras eram caçadas apenas por populações indígenas que 

aproveitavam a carne e o couro desses animais, mas hoje a espécie está ameaçada de 

extinção em função da perda de hábitat e da caça indiscriminada. 

103 Texto [...] um dos motivos da enorme importância da preservação dos ambientes aquáticos, 

onde vivem muitos dos seres fotossintetizantes, e da preservação da vegetação 

terrestre. 

108 Resposta de 

atividade 

4.O que hoje são África e América do Sul era no passado apenas um continente, a 

Pangeia. Chame a atenção dos estudantes para as figuras dos planisférios mostrados na 

tabela e também para o contorno do litoral do Brasil e o seu encaixe quase perfeito no 

litoral do continente africano. 

171 Texto Uma das algas mais comuns no litoral brasileiro é o sargaço. 

[...] No Brasil, há algas pardas gigantes no litoral do Espírito Santo. 

[...] Algumas algas pardas são utilizadas na alimentação humana, caso da espécie 

Laminaria japônica, popularmente chamada de kombu, alga gigante cultivada no 

litoral do Japão. 

194 Texto Uma alga verde muito comum no litoral brasileiro é popularmente conhecida por 

alface-do-mar e pertence ao gênero Ulva. 

201 Legenda de foto Samambaiaçu, uma pteridófita nativa da Mata Atlântica. Devido à grande extração do 

xaxim para utilização do cultivo de outras plantas, como orquídeas, a espécie está 

ameaçada de extinção. 

201 Resposta de 

atividade 

2. O que se pode fazer para evitar que a samambaiaçu seja extinta? 

Criação de áreas de preservação do bioma Mata Atlântica, proibição da retirada e 

comercialização do xaxim, educação ambiental.  

209 Atividade 7. Na região onde você mora existe algum projeto de conservação de plantas?  

[...] 

b) Citando as plantas mais comuns em sua região, reúna-se com um ou dois colegas e 

juntos criem um poema ou uma letra de música que fale da diversidade de plantas e da 

importância de sua preservação. 

231 Atividades 9.[...] Maathi dedicou a sua vida ao reconhecimento dos direitos das mulheres 

africanas e à preservação do meio ambiente {...]. 

c. Existe algum projeto de incentivo ao plantio de árvores ou preservação na região 

onde você mora? 
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243 Extra (Conheça 

também) 

Margaret Mee e a Flor da Lua – documentário sobre uma ilustradora botânica inglesa 

que viveu no Brasil por 36 anos e se especializou na flora amazônica. As ilustrações 

de Margaret Mee tiveram papel fundamental na luta pela preservação do bioma 

amazônico. 

255 Texto de apoio 

(Quem já ouviu 

falar... na vespa 

marinha? 

Suponha que você e seu grupo de estudos tenham sido escolhidos para esclarecer a 

população de alguma região do litoral brasileiro sobre os riscos de acidentes com 

medusas e caravelas. 

257 Texto de apoio 

(Quem já ouviu 

falar... em coral-

cérebro?) 

Faça, em grupos, uma pesquisa sobre os recifes de corais e com seus colegas elabore 

um cartaz com fotos e texto sobre esses ambientes e sobre os corais. Divulgue seu 

cartaz na sala e veja os cartazes dos demais grupos. Promova uma discussão sobre a 

importância da preservação desses ambientes marinhos. 

259 Legenda de foto Mexilhões (Perna perna), que ocorrem em costões rochosos do litoral brasileiro. 

261 Legenda de foto Lesma-do-mar (gênero Chromodoris). Mede cerca de 5 cm de comprimento. Ocorre 

no litoral brasileiro. 

261 Legenda de foto Lesma-do-mar (gênero Aplysia). É conhecido como chora-vinagre, pois libera um 

líquido vermelho quando está em situação de perigo. Ocorre no litoral brasileiro e 

mede cerca de 25 cm. 

264 Texto No litoral do Brasil não ocorrem ostras perlíferas de valor comercial. 

268 Atividades 2. Leia o artigo abaixo para responder as questões que seguem. 

Austrália apresenta plano de conservação para a Grande Barreira de Corais. 

A Austrália apresentou neste sábado um plano de conservação de 35 anos para a 

Grande Barreira de Corais.[...] 

O plano de proteção a longo prazo desta grande atração no litoral do estado de 

Queensland [...]. 

269 Atividades 5. Leia a notícia abaixo: 

Áreas de cultivo de ostras e mexilhões são interditadas preventivamente em Santa 

Catarina. 

[...] a interdição das áreas de cultivo de ostras e mexilhões em todo litoral de Santa 

Catarina. 

285 Atividades 5. Leia o texto a seguir e responda as questões. 

[...] Por meio do projeto Dengoso, várias ações foram realizadas desde 2009 no litoral 

do Piauí [...]. 

287 Atividades 6. Annulobalcisauris flamma é o nome científico de um caramujo marinho parasita de 

lírios-do-mar encontrados em São Sebastião, litoral de São Paulo. 

307 Atividades 3. Desenhe um mapa do Brasil no caderno e pinte de vermelho a localização da 

Chapada do Araripe. Por que é importante a conservação deste local? 

307 Respostas A conservação da Chapada do Araripe é muito importante, pois esse local é 

considerado um sítio arqueológico [...]. 

311 Atividades e 

respostas 

01.De que modo o projeto contribui para a conservação dos tubarões? 

Resposta: O projeto permite o monitoramento dos tubarões, gerando mais 

conhecimento sobre esses animais. Entender seus hábitos e comportamentos facilitará 

a criação de projetos para a conservação dos tubarões. 

02.Os tubarões são, em sua maioria, predadores nos ambientes que ocupam. Qual a 

importância de preservá-los e protegê-los?  

312 Texto Os esturjões vivem em águas temperadas e subtropicais do hemisfério norte, tanto em 

rios quanto em águas marinhas costeiras, e estão ameaçados de extinção pela pesca 

excessiva e destruição de seu hábitat. 

314 Texto de apoio 

(Quem já ouviu 

falar... em 

cavalo 

marinho?) 

2.[...] escolham um peixe ósseo, de mar ou de água doce, que ocorra na região onde 

vocês moram. [...] Aproveitem para escrever, no cartaz, uma mensagem a respeito da 

importância de se preservarem os ambientes aquáticos, com exemplos do que cada 

um de nós pode fazer a respeito. 
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323 Texto de apoio 

(O assunto é 

Dinossauros no 

Brasil). 

Nessa reportagem façam um alerta sobre a importância da preservação dos locais 

onde se encontram fósseis, chamados sítios arqueológicos. 

324 Texto de apoio 

(Quem já ouviu 

falar ... na 

tartaruga-da-

amazônia?) 

Conservação: foi classificada em 2012 como quase ameaçada na nova Avaliação 

Científica do risco de Extinção da Fauna Brasileira. 

Forme um grupo com seus colegas de classe e juntos pesquisem sobre o projeto 

Tartarugas da Amazônia [...] promovam uma campanha na escola visando à 

conscientização da comunidade sobre a importância de projetos de preservação de 

espécies usando as tartarugas como exemplo. 

324 Respostas O projeto Tartarugas da Amazônia realiza pesquisas sobre estrutura das populações, 

padrões de movimentação, dieta, papel como dispersoras de sementes, genética 

populacional, reprodução e características dos filhotes, além de ações de educação 

ambiental. 

336 Texto Atualmente a ema está ameaçada de extinção por causa desses fatores (caça) e pela 

destruição dos ambientes onde vive. 

336 Legenda de foto Pinguim-de-Magalhães. [...] No inverno pode chegar à costa brasileira. 

342 Atividades No Brasil, existem muitos projetos de conservação de mamíferos. Localize um que 

você gostaria de conhecer melhor, faça uma pesquisa a respeito deste projeto, 

entreviste um responsável por ele – ao vivo, por carta ou e-mail. Com as informações 

faça um cartaz que explique aos seus colegas por que é importante o estudo científico 

a respeito desse mamífero, para a preservação e recuperação do ambiente. 

Resposta: Resposta pessoal. [...] Para preservar uma espécie, é necessário preservar 

todo o ambiente do qual ela faz parte. 

343 Texto de apoio 

(Conheça 

também...) 

Animais ameaçados de extinção no Brasil – banco de fotografias de espécies de 

animais vertebrados sob ameaça de extinção. Disponível em: 

<http://viajeaqui.abril.com.br/materiais/fotos-de-animais-ameaçados-de-extincao-no-

brasil>. Acesso em: 3 abr. 2015. 

 

Manual do Professor- Orientações didáticas 

 

356 Manual do 

professor – 

Organização dos 

conteúdos na 

coleção 

Bloco temático Vida e ambiente: [...] É dada ênfase na interação entre os seres vivos e 

também à reflexão sobre questões contemporâneas e urgentes, como utilização 

consciente dos recursos naturais, impactos ambientais, sustentabilidade, manutenção e 

conservação dos ambientes e da diversidade da vida[...]. 

357 Manual do 

professor – 

Organização dos 

conteúdos na 

coleção 

Bloco temático Tecnologia e Sociedade: [...] Estudam-se, ainda, formas de energia, 

suas transformações, sua conservação, formas de transferência de energia [...]. 

376 Manual do 

professor – 

Debate 

[...] no volume do 8º ano, tecnologia para a conservação de alimentos (capítulo 4) [...] 

389 Manual do 

professor – 

Museus e outras 

instituições de 

interesse 

científico, por 

região 

Região norte - Zootropical Manaus 

Apresenta um programa de educação ambiental que estimula a conscientização dos 

visitantes em relação à conservação da fauna local. 
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390 Manual do 

professor – 

Museus e outras 

instituições de 

interesse 

científico, por 

região 

Rio Grande do Norte – Museu Câmara Cascudo – Procura estimular a conservação, 

investigação, exposição e divulgação do patrimônio histórico, natural e cultural do Rio 

Grande do Norte. 

392 Manual do 

professor – 

Museus e outras 

instituições de 

interesse 

científico, por 

região 

Região Sudeste – Espírito Santo – Museu de Biologia Professor Mello Leitão 

Dedica-se à pesquisa e a difusão da biodiversidade do Espírito Santo, além de 

desenvolver ações para a conservação do ambiente. 

391 Manual do 

professor – 

Museus e outras 

instituições de 

interesse 

científico, por 

região 

Região centro-oeste -  Jardim Botânico de Brasília 

Desenvolve pesquisas em botânica e ecologia para ampliar o conhecimento e a 

preservação do cerrado.  

392 Manual do 

professor – 

Museus e outras 

instituições de 

interesse 

científico, por 

região 

Região sudeste – Museu de Biologia Professor Mello Leitão 

Dedica-se à pesquisa e a difusão da biodiversidade do Espírito Santo, além de 

desenvolver ações para a conservação do ambiente. 

393 Manual do 

professor – 

Museus e outras 

instituições de 

interesse 

científico, por 

região 

Região sudeste – Jardim botânico Municipal de Santos “Chico Mendes” 

Além da vegetação, há nele uma estrutura para práticas esportivas e lazer em geral. 

Dedica-se à preservação de espécies nativas e desenvolve cursos e oficinas. 

 

Orientações específicas para o 7º ano 

 

399 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Descrição da 

unidade 

[...] O Brasil é um país que apresenta grande diversidade de ecossistemas e o tema da 

preservação/conservação da natureza está presente na mídia e no dia a dia dos 

educandos [...]. 

A preservação dos ecossistemas brasileiros e o desenvolvimento sustentável devem 

ser temas de discussão permanente na escola, envolvendo professores de diversas 

áreas. 

400 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Descrição da 

unidade 

[...] Se os educandos perceberem que os seres vivos apresentam adaptações, ou seja, 

características intimamente relacionadas à sobrevivência em um ambiente, poderão 

compreender que desequilíbrios ambientais drásticos, muitos deles provocados por 

ações humanas, poderão levar à extinção de espécies. Um grande número de espécies 

de seres vivos que ocorrem no Brasil está ameaçado de extinção, sendo a principal 

causa desta ameaça a perda do hábitat [...]. 

Como tais atividades humanas têm afetado os biomas brasileiros e quais são os 

principais desafios em sua preservação é outro ponto fundamental e ser refletido e 

discutido nas aulas de ciências da natureza. 
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402 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

O assunto é Guará, o grande lobo do Cerrado – A seção traz uma breve descrição do 

nicho ecológico ocupado pelo lobo-guará, uma das espécies símbolo da luta pela 

preservação da biodiversidade no Brasil. Era considerada uma espécie ameaçada de 

extinção pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (sigla em inglês para 

União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais) até o 

ano de 2004 [...]. 

[...] As rodovias margeiam muitas unidades de conservação do Cerrado brasileiro, e 

motoristas frequentemente não respeitam os limites de velocidade[...]. 

405 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

[...] A partir do momento em que há o entendimento da complexidade dessas relações, 

fica clara também a necessidade de conservação de cada espécie de ser vivo. [...] 

410 Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

Biomas – Amazônia – 1. Busquem mais informações a respeito do que o texto discute 

e acrescentem uma pesquisa sobre a importância da preservação de florestas, em 

especial da floresta amazônica, no ciclo da água. 

412 e 

413 

Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

Parque de 13 mil hectares preserva araucárias no oeste de Santa Catarina  

O Parque Nacional das Araucárias, localizado no oeste de Santa Catarina, ocupa uma 

extensão de quase 13 hectares. 

[...] A floresta ombrófila mista, conhecida como Mata de Araucárias, produz o pinhão, 

principal alimento da dieta das aves, e também por isso, precisa ser preservada. [...] A 

floresta também revela outras raridades do parque, como a canela-preta, os xaxins e a 

imbuia, todos ameaçados de extinção, assim como a Araucária. 

De acordo com as informações do Parque Nacional, a floresta está reduzida a menos 

de 1% da área original e sobrevive nos planaltos do Rio Grande do Sul, de Santa 

Catarina e do Paraná. 

[...] Um dos principais projetos desenvolvidos no parque é para a conservação de 

papagaios-de-peito-roxo. 

[...] Medidas de preservação firmes e urgentes são necessárias para conseguir 

proteger o que ainda resta dessa formação florestal. 

413 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

Zona costeira 

413 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

Apesar do nome “formigueiro-do-litoral”, esta ave alimenta-se de outros insetos, 

como lagartas, grilos e mariposas, que captura no solo, na folhagem ou mesmo em 

voo. Ela está ameaçada de extinção [...]. 

414 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

Ela (lagartinho-branco-da-areia) está ameaçada de extinção, em função da perda de 

seu hábitat devido à urbanização de muitas áreas costeiras do Rio de Janeiro [...]. 
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atividades 

propostas 

414 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

Proposta de atividade: 

2. Representem no caderno uma teia alimentar da qual participe o formigueiro-do-

litoral. 
Resposta: Segundo o texto o formigueiro-do-litoral alimenta-se de lagartas, grilos e 

mariposas [...]. A teia deve apresentar vegetação como produtores, os insetos como 

consumidores primários e o formigueiro-do-litoral como consumidor secundário. 

414 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

Proposta de atividade: 

4. Resposta: Para esse item 4, apenas como exemplo podem ser citadas as seguintes 

espécies: 

Nome popular: maria-da-restinga 

Nome científico: Phylloscartes kronei 

Estado de conservação: vulnerável (ameaçada de extinção) 

 

Nome popular: cacto 

Nome científico: Melocactus violaceus. 

Estado de conservação: vulnerável (ameaçada de extinção) 

415 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

[...] no litoral brasileiro o manguezal se desenvolve em desembocaduras de rios, em 

locais onde a água doce se mistura coma água do mar, tornando-se salobra. 

415 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

[...] Muitos dos peixes que constituem o estoque pesqueiro das águas costeiras 

dependem das fontes alimentares do manguezal [...]. 

Os manguezais fornecem uma rica alimentação proteica para a população litorânea 

brasileira [...]. 

416 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

Em tempos de aquecimento global, a capacidade de absorver carbono da atmosfera e 

estoca-lo acrescentou mais uma etiqueta de preço ao valor desse ecossistema costeiro 

que no Brasil existe ao longo de quase todo litoral. 

[...] essa situação corresponderia a encontrar essas florestas (manguezais) no litoral 

gaúcho perto de Porto Alegre [...]. 

418 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Sugestões de 

atividades e 

recursos 

complementares 

para a unidade 

Montagem de pacote turístico imaginário – [...] comentem a respeito de frutas e pratos 

típicos da região, se há unidades de conservação (parques nacionais, reservas e 

outras) ou qualquer tipo de organização voltada para a conservação da natureza [...]. 

419 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Sugestões de 

atividades e 

Sugestões de avaliações – Qual é o bioma e qual é o ecossistema predominante na 

região onde fica a escola? Qual é o estado de preservação desse ambiente? 

 

Encerramento desta unidade – 1. Fósseis são vestígios preservados de formas de vida 

que existiram em períodos passados [...] 
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recursos 

complementares 

para a unidade 

421 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Sugestões de 

leituras, sites e 

filmes. 

Site pela União Internacional pela Conservação da Natureza [...] contendo a Lista 

Vermelha de Espécies Ameaçadas. Digitando o nome científico de uma espécie, é 

possível saber o grau de ameaça de extinção sob o qual se encontra essa espécie. 

Sites do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais (IBAMA), e do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), onde se encontram informações atualizadas a respeito de 

leis e medidas públicas para conservação de biomas e ecossistemas brasileiros, além 

da lista de espécies ameaçadas de extinção. 

443 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

Técnicas de conservação de alimentos e sua ação sobre os fungos. 

448 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Descrição da 

Unidade 4 

[...] as espécies com importância econômica e as plantas ameaçadas de extinção. 

456 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Sugestões de 

atividades e 

recursos 

complementares 

para a unidade 

Saída a campo para observação de plantas – Organize uma visita a locais onde se 

possam observar diferentes tipos de plantas, como um jardim botânico ou parque 

municipal. 

462 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

<www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-

marinha/recifes-de-coral> 

463 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Conteúdos de 

aprendizagem e 

atividades 

propostas 

Os recifes existentes na costa no Brasil são, em sua maioria, recifes de pedra. Recifes 

coralíneos, na costa brasileira, ocorrem no Atol das Rocas (situado a cerca de 270 Km 

de Natal, RN), em Ilhéus (BA) e em Abrolhos (BA). 

1.Existem no Brasil dois grandes parques nacionais marinhos que ajudam na proteção 

dos recifes de coral: Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e Parque 

Nacional Marinho de Abrolhos. 

b. Cada grupo deve pesquisar a respeito das condições de preservação da área e 

apresentar para o outro a situação dos parques nacionais nos locais pesquisados 

O Arquipélago de Fernando de Noronha pertence ao Estado de Pernambuco e é 

formado por 21 ilhas de origem vulcânica. Ele está protegido por duas unidades de 

conservação. O Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha (Parnamar-PN) foi 

criado em 1988 e garante proteção integral a grande parte do território do arquipélago. 

Existe também a área de proteção ambiental de Fernando de Noronha (APA-FN) 

[...]. 
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O Arquipélago de Abrolhos é formado por cinco ilhas de origem vulcânica [...] 

protegidas em uma área transformada em Parque Nacional Marinho em 1983 – foi a 

primeira unidade de conservação desse tipo criada no Brasil. 

Sendo um Parque nacional, a visitação ao arquipélago é controlada [...]. 

469 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

sugestões de 

atividades e 

recursos 

complementares 

para a unidade 

[...] Temos nossa parcela de responsabilidade na preservação do ambiente. 

473 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Descrição da 

unidade 6 

[...] atenção especial ao valor nutritivo dos peixes e a grande preocupação com a 

preservação dos rios. Além disso, convém lembrar que o Brasil é um país com mais 

de 7 mil quilômetros de litoral, com inúmeras espécies de peixes marinhos. 

477 Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Sugestões de 

atividades e 

recursos 

complementares 

para a unidade 

Discuta com os educandos a necessidade de haver animais preservados em museus, 

para que eles possam compreender que estes locais são centros de pesquisa para 

sistematas. 

Os educandos devem fazer um levantamento dos vertebrados ameaçados de extinção 

na região onde fica a escola [...] 

478 e 

479 

Orientações 

específicas para 

o 7º ano – 

Sugestões de 

avaliação 

A conservação de populações na natureza e a preservação de espécies são temas que 

merecem destaque no ensino de ciências da natureza[...]. 

No caso das iniciativas governamentais que enfrentam a extinção de espécies, existem 

as unidades de conservação (UC) de proteção integral [...]. 

O Refúgio da Vida Silvestre é um exemplo de UC. 

Proponha aos educandos que elaborem um projeto em grupo cujo objetivo seja 

desenvolver uma proposta de manejo de uma espécie animal brasileira ameaçada de 

extinção [...]. 

1. A escolha do animal brasileiro ameaçado de extinção: os educandos devem 

escolher um animal presente em algum dos ecossistemas brasileiros [...]. 

3. Elaboração da proposta de manejo da espécie. Nesta etapa os educandos utilizarão 

as informações obtidas anteriormente e deverão apresentar as características da UC de 

Refúgio de Vida Silvestre imaginada por eles. 

Fonte: Autora (2019) 

 

O contexto em que as palavras são citadas no material AE está descrito nos quadros abaixo: 

 

Quadro 4 - Contexto em que as palavras-chave aparecem no material AE.a, v.1. Livro do Professor, 

destinado ao 7o. ano do Ensino Fundamental das escolas municipais de Torres, RS 
AE.a – v.1 – Livro do Professor 

 

Página Contexto Trecho do material 

Sumário Sumário Diversidade, conhecimento e conservação....5 
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4 Texto Os autores do estudo destacam que a mais recente Lista Vermelha feita pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza e dos recursos Naturais, estima que 

19625 espécies estão classificadas como ameaçadas. 

4 Ícone 

hiperlink/glossário 

“Lista vermelha” criada pela União Internacional para a Conservação da Natureza 

e dos Recursos Naturais reúne os nomes de espécies ameaçadas de extinção em 

todo o mundo. Ela tem o objetivo de informar sobre a necessidade de medidas de 

conservação. 

5 Texto Como a conservação dos ecossistemas permite a continuidade das espécies? 

 

5 Título Diversidade, conhecimento e conservação. 

5 Ícone 

hiperlink/glossário 

“Áreas de proteção ambiental” – áreas de ecossistemas destinadas à preservação 

de recursos ambientais, culturais e da biodiversidade. São locais regulamentados 

por legislação específica, com ocupação disciplinada. 

7 Atividade Escreva um pequeno texto relacionando as palavras que constam no quadro: 

pesquisa, estudo das espécies, biodiversidade e conservação. 

17 Texto os estudos de classificação dos seres vivos são importantes para a conservação das 

espécies. 

30 Atividade “Preservar é um compromisso de todos” 

O cartaz mostra uma campanha relacionada à conservação do ambiente. Converse 

com seus colegas e professor e responda às seguintes questões: 

1.O cartaz divulga que preservar o ambiente é um compromisso de todos. Você 

concorda com essa afirmação? Por quê? 

2.Você lembra o que é sustentabilidade? Como a atitude das pessoas que vivem 

hoje pode influenciar a vida das futuras gerações? 

3.Você depende da biosfera para viver e realizar as suas atividades? Como? 

30 Texto Um exemplo são as carnaúbas (Copernicia prunifera), árvores nativas do Brasil 

que estão ameaçadas por uma planta trepadeira trazida da Ilha de Madagascar, 

pelo seu valor ornamental, chamada Cryptostegia grandiflora ou unha-de-diabo. 

Ela se enrola na carnaúba e a comprime, impedindo a circulação de sua seiva.  

Fonte: Autora (2019) 

 

Quadro 5 - Contexto em que as palavras-chave aparecem no material AE.b, v.1. Orientações 

Metodológicas, destinado ao 7o. ano do Ensino Fundamental das escolas municipais de Torres, RS. 
AE.b – v.1 – Orientações metodológicas  

 

Página Contexto Trecho do material 

4 Concepção de 

ensino 

O ensino de ciências permite a inserção dos alunos no mundo moderno, 

desenvolvendo neles a compreensão do que os cerca e da importância que possuem 

na conservação da natureza. 

7 Conteúdos 

privilegiados 

Eixo ambiente e biodiversidade. Abrange os seguintes conhecimentos: 

[...] 

- Ecologia, preservação e conservação ambiental; 

13 Habilidades Identificar métodos e técnicas de manejo para a conservação ambiental. 

17 Orientações de 

segurança nas 

aulas de campo 

Orientar para o fato de que, em parques, reservas ou outros ambientes, os animais 

estão em seu hábitat natural e podem aparecer em trilhas. Ao avistá-los deve-se 

evitar segui-los ou perturbá-los. 

 

20 Programação de 

Conteúdos  - 7º 

ano, volume 1. 

Eixo: Conhecendo a biodiversidade 

Diversidade, conhecimento e conservação. 
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25 Conteúdos 

privilegiados 

Diversidade, conhecimento e conservação. 

25 Orientações 

didáticas 

Com base na lista vermelha, o IBAMA elabora e divulga as listas nacionais e 

regionais de espécies ameaçadas. Por meio desta lista as espécies ameaçadas de 

extinção podem ser identificadas, facilitando a adoção de medidas voltadas à sua 

conservação.  

26 Orientações 

didáticas 

Resposta da questão 1, letra c, da página 7: Nessa questão pode ser explorada a 

relação entre as características dos seres vivos e a sua sobrevivência no ambiente. A 

conservação de plantas e dos fatores ambientais do ecossistema permite que as 

espécies continuem se desenvolvendo, ressaltando a importância de conservar para 

garantir a biodiversidade. 

26 Orientações 

didáticas 

Resposta da questão 3, letra b, da página 7: Os indivíduos da espécie não 

conseguiriam se deslocar. Com pouco alimento ou sem parceiros para a reprodução, 

provavelmente a espécie estaria ameaçada de extinção. 

31 Sugestão de 

vídeos para 

alunos 

GRANDES cientistas brasileiros – Graziela Maciel Barroso, Programa Globo 

Ciências, exibido em 8 de março de 2009. 

O vídeo apresenta várias espécies que foram nomeadas em homenagem à botânica 

Graziela Maciel Barroso, mostrando detalhes de seus trabalhos e de sua vida pessoal. 

Ex-alunos, que também trabalham em sistemática vegetal, falam da importância da 

classificação das espécies para a conservação da biodiversidade e ainda sobre como 

uma espécie vegetal é identificada, descrita e classificada. 

32 Habilidades 

desenvolvidas 

nesta unidade 

HAV 10 – Identificar métodos e técnicas de manejo para a conservação ambiental. 

 

32 Orientações 

didáticas 

Resposta da questão 8, da página 30, do livro do professor: Propor aos alunos que 

realizem uma pesquisa sobre as reservas da biosfera, áreas reconhecidas como 

promotoras de desenvolvimento sustentável, por conciliarem a conservação da 

diversidade biológica e cultural ao desenvolvimento econômico e social. Um 

exemplo de reserva da biosfera que pode ser pesquisado é o Pantanal. 

34 Resposta de 

questão. 

(Questão 7 da página 30) Essa questão inicia a discussão sobre a responsabilidade de 

cada pessoa pela preservação do ambiente. Questões como uso da água e geração de 

lixo e o destino de resíduos podem ser comentados. 

34 Resposta de 

questão 

(Questão 8 da página 30) Propor aos alunos que realizem uma pesquisa sobre as 

reservas da biosfera, áreas reconhecidas como promotoras de desenvolvimento 

sustentável, por conciliarem a conservação da diversidade biológica e cultural ao 

desenvolvimento econômico e social.  

35 Sugestões de sites 

para o professor 

Site Ministério do meio Ambiente – consta no site a relação das reservas da biosfera 

Brasil (entre outras informações atuais sobre ações de conservação do meio 

ambiente). 

Fonte: Autora (2019) 

 

Quadro 6 - Contexto em que as palavras-chave aparecem no material AE.d, v.2. Livro do Professor, 

destinado ao 7o. ano do Ensino Fundamental das escolas municipais de Torres, RS 
AE.d– v. 2 - Livro do professor  

 

Página Contexto Trecho do material 

16 Atividade 1. Regiões da costa dos estados da Bahia e de santa Catarina já tiveram a venda e o 

consumo de mariscos e ostras interrompidos algumas vezes devido à grande 

proliferação de algas de grupo dinoflagelados na água do mar. 

a)Qual a relação entre a presença das algas na água e a proibição do consumo de 

mariscos e ostras? 

18 Imagem Alga do gênero Sargassum, encontrada no litoral brasileiro. 
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32 Texto Comuns em todo litoral brasileiro, exceto no RS, os manguezais são protegidos por 

lei federal, mas estão perdendo espaço para estradas, condomínios residenciais e 

indústrias, e ganhando poluição.  

33 Atividades 1.Os manguezais são comuns em todo litoral brasileiro, exceto no RS. Você sabe 

alguma coisa sobre eles? Já esteve em alguma área de manguezal? 

33 Atividades 3.Quais são as principais ameaças para a conservação dos manguezais?  

38 Texto No Brasil, a biodiversidade de pteridófitas é grande. Algumas espécies são mais 

conhecidas, como a Dicksonia sellowiana, chamada popularmente de xaxim ou 

samambaiaçu. Ela se desenvolve principalmente na floresta Atlântica. Tem seu corte 

proibido pois está ameaçada de extinção.  

Fonte: Autora (2019) 

 

Quadro 7 - Contexto em que as palavras-chave aparecem no material AE.f, v.2. Orientações 

Metodológicas, destinado ao 7o. ano do Ensino Fundamental das escolas municipais de Torres, RS. 
AE.f – v. 2 – Orientações metodológicas  

 

Página Contexto Trecho do material 

3 Orientações 

metodológicas 

O objetivo principal desta unidade é a compreensão da importância do conhecimento 

sobre micro-organismos, como os protozoários, para a prevenção de doenças e 

conservação da biodiversidade. 

5 Sugestão de 

atividade 

Ao trabalhar o texto acima sobre a composição nutricional das algas, pode-se 

ressaltar a questão dos hábitos culturais na alimentação, como o caso das populações 

litorâneas, que possuem maior facilidade em adquirir alimentos como algas, peixes, 

mariscos, entre outros. Relacionar também, o custo dos produtos nas regiões 

litorâneas e em cidades do interior 

8 Sugestão de 

atividade 

Para fechar a atividade, você pode comentar com os alunos ou propor uma pesquisa 

sobre a conservação de alimentos e os fungos. 

11 Orientações 

didáticas 

A Araucaria angustifólia faz parte da lista oficial de espécies da flora brasileira 

ameaçadas de extinção. 

11 Orientações 

didáticas 

Se os alunos morarem em regiões onde haja Mata de Araucárias e houver 

possibilidade, pode ser programada uma visita às áreas de conservação ou parques 

estaduais. 

12 Sugestões de 

leitura para o 

professor 

FURLAN, Sueli Angelo. Plantas da Amazônia: aprendendo com a natureza. São 

Paulo: Horizonte, 2008.  

Trata-se dos dois primeiros volumes da coleção destinada a auxiliar na educação 

ambiental dos alunos do Ensino Fundamental, abordando os principais biomas 

brasileiros. 

Fonte: Autora (2020) 

 

Quadro 8 - Contexto em que as palavras-chave aparecem no material AE.g, v.3. Livro do Professor 

e Material de apoio, destinado ao 7o. ano do Ensino Fundamental das escolas municipais de Torres, 

RS 
AE.g – v. 3 – Livro do professor e Material de apoio  

 

Página Contexto Trecho do material 

07 Texto De norte ao sul do país, no litoral como no interior, encontra-se na redondeza de 

cada habitação sertaneja a presença constante do mandiocal... 

22 Texto Populações litorâneas, desde a Antiguidade, retiravam-nas do mar, secavam e 

usavam para banho e limpeza [esponjas do mar]. 
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25 Texto Mesmo que você more longe das regiões litorâneas, já deve ter visto alguns 

cnidários em vídeos, livros, filmes, etc. 

26 Imagem Água-viva da espécie Chiropsalmus quadrumanus, encontrada no litoral brasileiro. 

28 Texto Os corais estão presentes em vários locais do litoral brasileiro e estendem-se da 

costa do Maranhão à costa do Rio de Janeiro. 

29 Atividade Os recifes de corais estão localizados em diferentes pontos do litoral brasileiro. 

Realize uma pesquisa em livros, jornais e internet sobre a localização e importância 

dessas formações para o ecossistema marinho e para as comunidades litorâneas. 

36 Imagem Platelminto marinho da espécie Pseudobiceros evelinae, que pode ser encontrado no 

litoral de São Paulo. 

42 Texto O Brasil possui um extenso litoral. Na areia das praias, podem ser encontradas, 

trazidas pelas ondas, várias conchas. 

42 Imagem Conchas de moluscos encontradas ao longo de todo litoral brasileiro, espécie foto 

(A) Argonauta nodosa, (B) Terebra taurina. 

48 Atividade O minhocuçu Rhinodrilus alatus é um anelídeo gigante, que pode chegar a mais de 

60 centímetros, encontrado apenas na região do Cerrado, no estado de MG. Muito 

utilizado como isca para pesca amadora, há mais de 70 anos vem sendo extraído do 

solo para ser comercializado. Em 2003, foi incluído na lista de espécies ameaçadas 

de extinção. 

Sabendo da importância das minhocas no solo, que implicações a extinção desses 

animais pode acarretar? 

Fonte: Autora (2020) 

 

Quadro 9 - Contexto em que as palavras-chaves aparecem no material AE.h, v.4. Livro do Professor 

e Material de apoio, destinado ao 7o. ano do Ensino Fundamental das escolas municipais de Torres, 

RS. 
AE.h– v. 4 – Livro do professor e Material de apoio (48 páginas) 

 

Página Contexto  

7 Texto Os crustáceos são muito importantes nos ecossistemas por servirem de alimento para 

várias espécies, como tartarugas, baleias e, também, para os seres humanos. No 

Brasil, sua captura é regulamentada, pois existem algumas espécies em risco de 

extinção. 

7 Imagem Espécie de lagosta encontrada no litoral brasileiro chamada Panulirus argus. 

9 Atividade No Brasil, existem pessoas cuja principal fonte de renda é o comércio dos 

caranguejos que catam no mangue. Porém, se a extração for excessiva e não 

considerar os períodos de reprodução e o tamanho dos animais para a retirada, as 

espécies de caranguejo podem ficar ameaçadas, reduzindo muito o seu número. 

Com base nas informações do texto que você acabou de ler, indique as 

consequências da redução desses animais no mangue. 

17 Texto [...] Pouco tempo atrás descobri que aquele esqueleto da sala pertencia à espécie 

Oreaster reticulatus [...] descobri algo triste: esta espécie está ameaçada de extinção 

na natureza. 

18 Atividade 2. Quais motivos pelos quais a espécie Oreaster reticulatus está ameaçada de 

extinção? 

21 Texto O grupo dos peixes é o que possui maior biodiversidade entre os vertebrados e pode 

ser encontrado nos mais diversos ambientes aquáticos. Mesmo assim, muitas 

espécies estão ameaçadas de extinção. 

22 Imagem Peixe da espécie Holocentrus adscensionis, chamado de Jaguareçá, encontrado no 

litoral do nordeste do Brasil. 
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30 Imagem Tartaruga marinha, chamada de tartaruga-de-pente, encontrada no litoral brasileiro e 

criticamente ameaçada de extinção. 

41 Atividade O tamanduá-bandeira (Mymecophaga tridactyla) vive em regiões do cerrado 

brasileiro e está ameaçado de extinção. As fêmeas têm um filhote por gestação e, 

sendo amamentado e cuidado por ela, permanece agarrado às suas costas por 

aproximadamente um ano. Explique a importância do filhote permanecer com a mãe 

durante esse período. 

Fonte: Autora (2020) 

 

Percebe-se que ambos materiais abordam as palavras-chave em diferentes contextos das 

obras, indicando que a temática Conservação da Natureza é considerada em diferentes ocasiões e 

de forma integrada ao texto. Com isso, a partir da análise dos dados, estabeleceu-se três categorias 

emergentes para melhor compreensão dos resultados: 1) Conservação da Natureza e Ações 

Humanas, 2) Conservação da Natureza e Ambiente Natural e 3) Conservação da Natureza: 

Atividades Locais e Zonas de Vazio. 

 

3.1.1 Conservação da Natureza e Ações Humanas 

 

Considerando o conceito para a “Conservação da Natureza” proposto por Soulé (1985 apud 

FRANCO, 2013, Doc. Eletrôn.) como “um novo estágio na aplicação da ciência, voltado para a 

biologia de espécies, comunidades e ecossistemas perturbados direta ou indiretamente pela 

atividade humana, ou seja, uma disciplina voltada para tratar da crise da perda de diversidade no 

planeta”, ambos materiais convergem adaptando textos e questões que apontam para a 

responsabilidade humana sob a destruição de habitat e perda de biodiversidade. 

LD (p.33) ressalta que a captura excessiva de indivíduos de diferentes espécies para uso 

humano pode levá-las à extinção. O livro aborda o tráfico de animais silvestres como ameaça à 

preservação da fauna em todos os biomas brasileiros (p. 85) e cita a arara-amarela, Ararajubas, 

espécie ameaçada de extinção devido à captura para o tráfico de animais silvestres (p. 56), o 

desmatamento do cerrado para criação de cidades e estradas (p.64), a exploração da samambaiaçu 

para obtenção do xaxim (p. 74), a caça indiscriminada às lontras (p. 90), a pesca excessiva de 

esturjões (p. 312), a caça à ema (p.336) e os motoristas que não respeitam os limites de velocidades 

nas rodovias próximas às unidades de conservação (p.402). 
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AE indicam que os “manguezais estão perdendo espaço para estradas, condomínios 

residenciais e indústrias” (AE.d, p. 32), comenta que desde a antiguidade as populações litorâneas 

retiravam do mar as esponjas e as utilizavam para banho e limpeza (AE.g, p. 22), a extração do 

minhocuçu, do solo, para comercialização (AE.g, p.48), a captura de crustáceos para consumo 

humano (AE.h, p. 7), a introdução de espécies exóticas, como a unha-de-diabo (AE.a, p.30) e 

sugere ao professor abordar “questões como o uso da água, geração de lixo e destino de resíduos” 

como responsabilidade de cada pessoa pela preservação do ambiente (AE.b, p. 34). 

Ter a consciência de que as ações humanas podem acarretar em consequências danosas ao 

ambiente é fundamental para haver a mudança de atitudes e o maior cuidado ambiental para a 

permanência das espécies. LD (p. 33) ressalta que “cidadãos que somos, nossas atitudes em relação 

ao ambiente são importantes na preservação da vida” e converge com AE que destacam que 

“preservar é um compromisso de todos” (AE.a, p.30). 

Ambos materiais apresentam propostas de atividades que promovem a reflexão do aluno 

sobre a conservação da biodiversidade considerando o seu conhecimento empírico, como em 

“escolham uma das espécies [ameaçadas de extinção que o aluno conheça] e escrevam um panfleto 

a respeito dela, mostrando a importância de preservá-la e algumas ações que possam ajudar na sua 

conservação” (LD, p. 34) e “Você sabe alguma coisa sobre eles [manguezais]? Já esteve em alguma 

área de manguezal? ” (AE.d, p.33).  

Na pedagogia relacional de ensino-aprendizagem proposta por Levinski e Enricone (2004), 

a qual destaca que “o aluno só constrói algum conhecimento novo se agir e problematizar sua ação. 

Tudo que o aluno construiu até hoje em sua vida serve de patamar para continuar a construir 

conhecimento” enfatiza a importância de considerar o conhecimento empírico como trampolim ao 

conhecimento científico. 

É possível perceber uma divergência sobre a importância da conservação da biodiversidade 

entre LD e AE. Em AE percebe-se a visão antropocêntrica da biodiversidade, como no texto em 

que há a explicação da importância do minhocuçu para a pesca amadora e depois questiona o aluno 

“que implicações a extinção desses animais pode acarretar? ” (AE.g, p. 48) e “Você depende da 

biosfera para viver e realizar suas atividades? Como? ” (AE.a, p. 30).  

Já em LD a visão é mais direcionada ao biocentrismo, pois há os questionamentos “Qual é 

a importância de preservar os seres vivos da caatinga para a manutenção da biodiversidade 
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brasileira? ” (LD, p.69), “Os tubarões são, em sua maioria, predadores nos ambientes em que 

ocupam. Qual é a importância de preservá-los e protegê-los”? (LD, p. 311) e “A partir do momento 

em que há o entendimento da complexidade dessas relações [interações entre os seres vivos], fica 

clara também a necessidade de conservação de cada espécie de ser vivo” (LD, p. 405). 

A visão antropocêntrica considera o ser humano como centro de todas as coisas e, sob uma 

perspectiva utilitarista, tudo que há no mundo existe em função dele e para ele.  Já o biocentrismo, 

desvincula as conotações utilitárias e considera a natureza como sujeito, não mais como objeto 

(BONOTTO; SEMPREBONE, 2010). Em ambas correntes o radicalismo afasta homem e natureza, 

o que não é o ideal. Conforme Leis e D’amato (1995) uma postura ética mais apropriada situar-se-

ia no meio entre a ética antropocêntrica e a biocêntrica, respeitando cada ser em seu nível de 

existência.  

LD cita parte da biografia de Chico Mendes ressaltando a sua luta pela preservação da 

Floresta Amazônica e propõem aos alunos realizarem uma pesquisa sobre o Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (LD, p. 55), propõe o documentário Margaret Mee e a Flor da 

Lua, também sobre a luta da preservação da Amazônia (p.234) e cita Maathi que “dedicou a sua 

vida ao reconhecimento do direito das mulheres africanas e à preservação do meio ambiente” (p. 

231). Estas atividades, além de apresentarem histórias de pessoas que acreditaram na importância 

da conservação da natureza, induzindo a interpretação de que a atitude de uma pessoa pode ser 

muito significativa na proteção ambiental, também promove a autonomia do aluno na busca por 

conhecimento. Já em AE este tipo de atividade não está presente. 

Considerar o aluno como cidadão crítico e reflexivo, torna-o sujeito em sua aprendizagem, 

pois “uma das funções mais importantes da educação é transformar o ser humano em líder de si 

mesmo, líder de seus pensamentos e emoções” (CURY, 2003, p. 148). 

Outras ações humanas ressaltadas como positivas em LD, são os Projetos de Conservação 

e o acesso as Listas Vermelhas. LD aborda os Projetos Tamar e Baleia-franca e instiga o aluno a 

trocar informações com os colegas sobre projetos de preservação da natureza (p. 34), o Projeto dos 

Papagaio-charão e Papagaio-de-peito-roxo (p.76), o Projeto Tartarugas da Amazônia (p.324) e cita 

que no Brasil há projetos de conservação de mamíferos e propõe que o aluno faça uma pesquisa 

sobre um que gostaria de conhecer e repasse aos colegas as informações obtidas (p.342). No manual 

do professor tem a orientação para acessar os sites da União Internacional pela Conservação da 
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Natureza (IUCN), do IBAMA e do ICMBio para informações atualizadas sobre leis e medidas 

públicas sobre conservação da biodiversidade e listas de espécies ameaçadas (p. 421). 

As AE não citam nenhum projeto de conservação da biodiversidade, mas no material do 

aluno é citada a Lista Vermelha de espécies ameaçadas de extinção feita pela IUCN (AE.a, p. 4) e 

no material do professor é reforçada a importância de identificar as espécies ameaçadas e adotar 

medidas voltadas à sua conservação (AE.B, p.25).  

Com isso, considera-se essencial promover a compreensão do aluno sobre a importância da 

consciência de suas próprias ações, além das ações humanas coletivas em prol da conservação 

ambiental. Trajber (2011) cita ponderações a cerca de cinco “casas”, cada qual considerada como 

um ambiente físico e também simbólico. Começando pela casa “corpo” e seguindo, em ordem, 

pelas casas “casa”, “cidade”, “território” e “planeta”. Com isso, é promovida a cogitação sobre as 

atitudes de cada um, iniciando pelo cuidado do próprio corpo, seguindo pelas relações afetuosas 

com pessoas do cotidiano, a atenção com o lar, o local de trabalho, indo até a mitigação dos 

impactos no planeta.  

 

3.1.2 Conservação da Natureza e Ambiente Natural 

 

A abundância e diversidade de organismos estão fortemente ligadas à complexidade 

estrutural do ambiente em que a comunidade vive, e, em partes, essa complexidade é promovida 

bioticamente pelos próprios organismos da comunidade (ROCHA et al., 2004). Assim, cada 

organismo tem a capacidade de influenciar na dinâmica do ecossistema em que vive (MARCHINI, 

2011). Com isso, ao promover a conservação de uma espécie in situ, concomitantemente promove-

se a conservação do ecossistema, e vice-versa.  

Em LD é inserido no texto, em diferentes momentos, o pressuposto de que conservando o 

ambiente é possível conservar as espécies que nele vivem e, agindo para a conservação de uma 

espécie, diretamente o ambiente que ela habita também é beneficiado. Para proteger as baleias-

francas, além da proibição da caça, “a manutenção e a conservação dos locais de reprodução são 

considerados vitais para a sobrevivência da espécie” (p. 34), “quando agimos para a preservação 

de uma espécie, estamos na verdade contribuindo com a conservação do bioma onde ela ocorre e 

com a biodiversidade do planeta” (p.85), há o incentivo a uma discussão sobre a importância da 
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preservação dos corais (p.257), “para preservar uma espécie é necessário preservar todo o ambiente 

do qual ela faz parte (p. 342).  

Nas orientações ao professor, em LD, é salientado que se os alunos perceberem que os seres 

vivos apresentam adaptações ao ambiente onde vivem, desequilíbrios e alterações a esse ambiente 

poderão levar à extinção de espécies (LD, p.400) e ainda afirma que “a conservação de populações 

na natureza e a preservação de espécies são temas que merecem destaque no ensino de ciências da 

natureza (LD, p.478).  

As AE convergem com esta ideia através do questionamento: “Como a conservação dos 

ecossistemas permite a continuidade das espécies? ” (AE.a, p.5) e no material do professor há 

sugestões para respostas de atividades, como em AE.b (p.26) “Nessa questão pode ser explorada a 

relação entre as características dos seres vivos e a sua sobrevivência no ambiente [...] ressaltando 

a importância de conservar para garantir a biodiversidade”. 

Nas AE é perceptível a carência de informações sobre áreas naturais protegidas. Apenas 

em AE.a (p.5) há o conceito de “áreas de proteção ambiental” e o professor é orientado em AE.b 

(p.32) a propor aos alunos uma pesquisa sobre as reservas da biosfera, as quais são “áreas 

reconhecidas como promotoras de desenvolvimento sustentável” mais uma vez evidenciando a 

visão antropocêntrica da conservação da Natureza. 

Em contrapartida, LD apresenta de forma conexa ao texto a importância da existência de 

áreas protegidas e apresenta diversos exemplos, tornando evidente a visão biocêntrica. Explica que 

“em toda estratégia de conservação de biomas, a criação de unidades de conservação é fundamental 

para a proteção de áreas naturais e consequentemente manutenção dos processos ecológicos” 

(p.70), questiona “qual é a importância de uma área de proteção para as araucárias e para a fauna 

associada? ” (p.76), propõe como resposta de atividade que a pouca quantidade de área preservada 

em unidades de conservação sejam uma das causas de degradação do bioma Campos Sulinos (p.78) 

e que a criação de áreas de preservação do bioma Mata Atlântica seja uma das medidas de proteção 

das samambaiaçus (p.201), apresenta um artigo sobre a conservação da grande barreira de corais 

na Austrália (p.268), orienta o professor sobre as categorias de unidades de conservação (p.478) e 

propõe uma sugestão de atividade para os alunos montarem um pacote turístico imaginário com 

visita às unidades de conservação (p.418). 
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Além disso, LD apresenta o Parque Nacional da Serra da Capivara, PI, destacando a 

preservação da biodiversidade e dos sítios arqueológicos (p. 69) e o Parque Nacional das 

Araucárias, SC, com a reintrodução de aves silvestres e a interação com a flora (p.76). Através de 

fotos exibe o Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia (p. 39), o Parque Nacional da Serra da 

Canastra, MG (p.60), o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, MG (p.61), o Parque Nacional 

das Emas, GO (p.63), o Parque Estadual de Itaúnas, ES (p.80) e o Parque da Cascata, MG (p.82). 

No material de apoio ao professor o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e o Parque 

Nacional Marinho de Abrolhos são citadas como importantes áreas de preservação marinha 

(p.463). No texto de apoio, o Mosaico de Unidades de Conservação de Carajás é também 

mencionado no contexto do manejo sustentável da folha de jaborandi, uma espécie ameaçada de 

extinção (p. 57). 

Constata-se que LD é composto com mais informações relacionadas à conservação da 

natureza em ambientes naturais, abastecendo professores e alunos com informações que 

descortinam sobre a importância de áreas protegidas. Contudo, apenas uma unidade de conservação 

do Sul do Brasil é mencionada (Parque Nacional das Araucárias, SC), demonstrando a necessidade 

de materiais mais específicos para as diferentes regiões do país.   

 

3.1.3 Conservação da Natureza: Atividades Locais e Zonas de Vazio 

 

Entende-se por aula o momento de encontro e socialização de diferentes culturas, 

compreendida como uma teia de significados, práticas e desafios se faz e se refaz na relação com 

seus protagonistas [...] numa relação dialógica, investigativa e emancipatória LEVINSKI, 2004). 

Ainda, BIZZO (2002) garante que reais oportunidades de aprendizagem implicam troca de ideias, 

conversa e trabalho cooperativo. Expor ideias próprias é, em si, uma capacidade que deve ser 

estimulada e desenvolvida. A educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para 

a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para 

a preservação da natureza (BRASIL, 2013). 

Com isso, considera-se de fundamental importância que o aluno signifique a sua 

aprendizagem a partir da sua realidade local. LD apresenta poucas atividades que promovem a 

conexão com a realidade do aluno. Propõe: “descubra se há na região onde você mora alguma 
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Instituição Governamental ou ONG que desenvolva projetos de educação ambiental” (p.49), “na 

região onde você mora existe algum projeto de conservação de plantas?”, “escolham um peixe 

ósseo [...] que ocorra na região onde vocês moram” para construir um cartaz e apresentar aos 

colegas (p.314) e nas orientações metodológicas há a proposta de atividade onde “os educandos 

devem fazer um levantamento dos vertebrados ameaçados de extinção na região onde fica a escola” 

(p.479). Como sugestão de atividades e recursos complementares, é apontado ainda à realização de 

uma saída a campo para observação de plantas em um jardim botânico ou parque municipal (p. 

456). 

Já em AE há somente nas orientações metodológicas a seguinte proposta de atividade: “se 

os alunos morarem em regiões onde haja Mata de Araucárias e houver possibilidade, pode ser 

programada uma visita às áreas de conservação” (AE.f, p.11) e em AE.g (p.26) há a imagem da 

água-viva de espécie Chiropsalmus quadrumanus, encontrada no litoral brasileiro, evidenciando a 

falta de propostas pedagógicas, informações e incentivo à conexão com a realidade dos alunos. 

A busca por “espécie ameaçada” também apresentou resultados insatisfatórios. No total, 

são citadas sete espécies de plantas e 18 de animais ameaçadas de extinção (Quadro 10 - Espécies 

da Fauna e Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção mencionadas nos materiais didáticos 

destinados ao 7o. ano do Ensino Fundamental do município de Torres, RS). Além dessas espécies, 

é citado o esturjão, um peixe que não ocorre em águas brasileiras (LD, p. 312).  

 

Quadro 10 – Espécies da Fauna e Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção mencionadas nos 

materiais didáticos destinados ao 7o. ano do Ensino Fundamental do município de Torres, RS. 
Nome comum Nome científico Livro Didático  Apostilas Educacionais 

Fauna    

Invertebrados    

Minhocuçu  Rhinodrilus alatus  X 

Estrela-do-mar Oreaster reticulatus  X 

Répteis    

Lagartinho-branco-da-areia  Liolaemus lutzae X  

Tartaruga-cabeçuda** Caretta caretta X  

Tartaruga-de-pente** Eretmochelys imbricata X X 

Mamíferos     

Leão-baio* Puma concolor X  

Lobo-guará Chrysocyon brachyurus X  

Tamanduá-bandeira Mymecophaga tridactyla  X 

Lontra** Lontra longicaudis X  

Peixe-boi Trichechus inunguis X  

Baleia-franca** Eubalaena australis X  
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Aves    

Gralha-azul* Cyanocorax caeruleus X  

Ararajuba Guaruba guarouba X  

Papagaio-charão Amazona pretrei X  

Papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea X  

Ema* Rhea americana X  

Formigueiro-do-litoral Formicivora littoralis X  

Maria-da-restinga** Phylloscartes kronei X  

Flora    

Pteridófitas    

Xaxim** Dicksonia sellowiana X X 

Gimnospermas     

Araucária** Araucaria angustifolia X X 

Angiospermas    

Cactos Melocactus violaceus X  

Carnaúba  Copernicia prunifera  X 

Imbuia* Ocotea porosa  X  

Canela-preta** Ocotea catharinensis X  

Jaborandi Pilocarpus microphyllus X  

* Espécies com ocorrência na região do litoral norte do Rio Grande do Sul. 

** Espécies com ocorrência confirmada no município de Torres. 

Fonte: Autora (2020) 

 

Dentre as espécies da Fauna e Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção mencionadas nos 

materiais didáticos, o Livro Didático apresenta apenas cinco animais com ocorrência confirmada 

em Torres (tartaruga-cabeçuda, tartaruga-de-pente, lontra, baleia-franca e maria-da-restinga) e três 

plantas (xaxim, araucária e canela-preta). Em Apostilas Educacionais a carência é ainda maior, 

pois apenas um animal (tartaruga-de-pente) e duas plantas (xaxim e araucária) classificadas como 

ameaçadas de extinção e possuem ocorrência confirmada no município de Torres, são citadas no 

material.  

Ao considerar o Brasil como um país com extensa faixa litorânea, com mais de 7000 

quilômetros, o assunto “litoral” ou “zona costeira” é pouco abordado, e de modo generalizado, sem 

evidenciar as riquezas e diferenças regionais.  

Ademais, o termo educação ambiental foi citado em ambos materiais, porém não há 

explicação sobre suas diversas correntes, suas possibilidades e sua poderosa força de atuação para 

mediar o conhecimento em sala de aula.  

Considerada como uma política pública de educação prevista na Política Nacional de 

Educação Ambiental – PNEA (Lei 9.795/99) a Educação Ambiental instiga à ambientalização 

curricular, definida por Kitzmann e Asmus (2012) como um “processo de inovação que realiza 
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mudanças no currículo através de intervenções que visam integrar temas socioambientais aos seus 

conteúdos e práticas”. Berlinck e Lima (2007) salientam que os processos educativos que envolvem 

a discussão da conservação ambiental, necessitam ultrapassar a pura sensibilização e contribuir 

para o desenvolvimento da responsabilidade ambiental, corroborando com Pegoraro e Sorrentino 

(1998) que enfatizam  

 

O conhecimento sobre as espécies da fauna e flora pode ser mais convenientemente 

enfocado quando encarado como um elemento indicador da convivência e intimidade com 

tais elementos da natureza. Como esse conhecimento tende a emanar gradativa e 

dinamicamente, envolvendo situações cognitivas e afetivas, poderia então fornecer 

indícios de quanto a temática está presente no cotidiano, que, por sua vez é determinado 

pelo modo de vida. Com efeito, programas educativos envolvendo a fauna e a flora não 

podem se furtar de refletir sobre o modo de vida (PEGORARO; SORRENTINO, 1998, p. 

34). 

 

Em vista dos limites dos materiais analisados, a busca por recursos didáticos alternativos 

que contemplem a importância da conservação da natureza com a valorização da biodiversidade 

local, fica na incumbência do professor. A transposição didática do professor para os seus alunos 

faz-se fundamental frente a esta situação observada. Conforme Chevallard (1991, p. 16) a 

transposição didática é o ato feito pelo professor mediador do conhecimento, onde “o saber 

apresentado sofre transformações com o objetivo de se tornar compreensível ao público”. 

 

3.2 OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE TORRES E A 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 

 

Em vista da importância do professor para o descortinar do conhecimento sobre a 

conservação da biodiversidade local através da transposição didática, buscou-se, como etapa 

complementar a esta pesquisa, conhecer o professor torrense e a sua satisfação com os materiais 

didáticos utilizados nas instituições de ensino. 

Com isso, o questionário semiestruturado foi respondido por oito professores de Ciências 

da Natureza de escolas públicas (estaduais e municipais) e privadas do município de Torres, RS. A 

maioria é composta por mulheres, com titulação de especialista, que leciona há menos de 10 anos 
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com carga horária de 20 horas semanais. Os detalhes das informações encontram-se nos gráficos a 

seguir: 

Gráfico 1 - Perfil dos professores de Ciências da Natureza que lecionam nas turmas do 

Ensino Fundamental do município de Torres, RS. 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Gráfico 2 - Tempo em que os professores do Ensino Fundamental do município de Torres, 

RS, lecionam Ciências da Natureza. 

 

Fonte: Autora (2020) 
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Gráfico 3 - A rede de ensino em que lecionam os professores de Ciências da Natureza do Ensino 

Fundamental do município de Torres, RS. Optou-se por apresentar em porcentagem porque há 

professores que lecionam em mais de uma rede.  

 

Fonte: Autora (2020) 

 

 

Gráfico 4 - Carga horária em sala de aula dos professores de Ciências da Natureza do Ensino 

Fundamental do município de Torres, RS. 

 
 Fonte: Autora (2020) 

 

Os professores foram questionados sobre o nível de satisfação com os Livros Didáticos e 

Apostilas Educacionais utilizados em sala de aula, e também, se consideram o nível dos conteúdos 

adequados ou inadequados à realidade dos seus alunos. Um respondente considerou apenas a 
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apostila educacional utilizada na instituição privada de ensino em que trabalha, e por esse motivo, 

suas respostas não foram consideradas para esta análise a seguir: 

 

Gráfico 5 - Nível de satisfação com as AE utilizadas na rede municipal de ensino e adequação dos 

conteúdos à realidade dos alunos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Fonte: Autora (2020) 

 

Solicitados a comentar as suas respostas, os professores que se consideram satisfeitos com 

as Apostilas Educacionais utilizadas na rede municipal de ensino, e também, consideram que o 

nível dos conteúdos é adequado à realidade dos alunos, responderam: “aproveito os exercícios e 

complemento com vídeos” e “faltam alguns conteúdos e o enunciado das atividades é complicado 

para o entendimento dos alunos”. Frente a isto, constata-se que mesmo considerando-se satisfeitos 

com o material utilizado, ainda sentem a necessidade de complementar as suas aulas com outros 

recursos didáticos e reconhecem a falta de autonomia dos alunos para a compreensão das 

atividades. 

Àqueles respondentes que se consideram insatisfeitos com as Apostilas Educacionais 

utilizadas na rede municipal de ensino e também consideram que o nível dos conteúdos não é 

adequado à realidade dos alunos, comentaram: “os alunos não conseguem realizar as atividades 

com autonomia, por falta de compreensão” e “é muito preso ao livro, temos que segui-lo”. Estes 
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depoimentos, ressaltam o engessamento da autonomia do professor em sala de aula frente a 

exigência da utilização das AE. 

 

Gráfico 6 - Nível de satisfação com os LD utilizados na rede estadual de ensino e adequação dos 

conteúdos à realidade dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Autora (2020) 

 

Solicitados a comentar as suas respostas, os professores que se consideram satisfeitos com 

os Livros Didáticos utilizados em suas escolas estaduais, e também consideram que o nível dos 

conteúdos seja adequado à realidade de seus alunos, responderam: “conteúdo é bom, de fácil 

compreensão”, “exercícios fáceis” e “imagens ilustrativas atuais”. Àqueles que são insatisfeitos 

com o Livro Didático e consideram o conteúdo inadequado à realidade de seus alunos, 

comentaram: “não há número suficiente para os alunos” e “não foi o livro escolhido pela escola”. 

Segundo Lajolo (1996), o livro didático é também importante por seu aspecto político e 

cultural, na medida em que reproduz e representa os valores em relação a uma dada visão da 

ciência, da história, da interpretação dos fatos e do próprio processo de transmissão de 

conhecimento. Com isso, a satisfação com as obras disponíveis ao professor para subsidiar as suas 

aulas é essencial para que o mesmo realize o seu trabalho com dignidade, considerando o fato de 

que muitas vezes o livro didático é o único recurso pedagógico disponível ao professor.  
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Ademais, dois problemas graves foram relatados pelos professores: a falta de livros 

didáticos para atender a todos os alunos e a escola receber livros diferentes dos que foram 

escolhidos pelos docentes. As duas situações são recorrentes em várias instituições estaduais de 

ensino no Rio Grande do Sul, e foram tema de reportagem há pouco tempo, sendo anunciada uma 

auditoria no Programa Nacional do Livro pela Controladoria-Geral da União (GRIZOTTI, 2019). 

Na sequência, os professores foram questionados sobre o fato de realizarem atividades 

extraclasse com seus alunos, e, 75% afirmaram que realizam atividades extraclasse, como: “visitas 

a museus”, “feira de ciências”, “trilhas ambientais”, “visitas a Universidades”, “construção de horta 

e plantio de flores na escola” e “práticas em Porto Alegre e Beto Carrero”. Porém, 25% dos 

respondentes não realizam atividades extraclasse, e como justificativa responderam: “falta de 

tempo e oportunidade” e “a escola não permite”. 

De acordo com Heineck (1999, p. 2) “a ciência ganha sentido se estudada, vivida e 

incorporada pelo aluno nos fenômenos que vê, constata e manipula no seu dia-a-dia”. Com isso, a 

possibilidade de realizar uma atividade fora dos padrões da sala de aula engrandece o ensino-

aprendizagem e possibilita a transposição didática de forma leve e significativa. É quando deixam 

de receber conceitos prontos e aprendem a buscar soluções e respostas para os problemas 

propostos, desenvolvendo sua autonomia e construindo seu poder de argumentação que a 

aprendizagem acontece (GALIAZZI, 2007).    

As dificuldades apresentadas pelos professores são reais e tornam-se obstáculos ao 

desenvolvimento de uma prática docente substancial. A falta de apoio aos professores por parte da 

gestão de algumas escolas, a distribuição da carga horária do profissional beneficiando 

primeiramente a instituição de ensino, sem planejamento entre as escolas que o profissional atue e 

a falta de incentivo, motivação e formação profissional inviabilizam a prática docente em suas 

amplas possibilidades.  

Posteriormente os professores foram indagados se incluem elementos da fauna e flora de 

Torres, RS, em suas aulas de Ciências e todos responderam positivamente, sendo que 62% 

responderam buscar informações para incluir e 38% incluem elementos da fauna e flora quando 

tem conhecimento sobre o assunto por ser morador local. 

Também, todos os professores afirmaram que o município de Torres possui Unidades de 

Conservação, no entanto, nenhum soube citar corretamente as quatro Unidades existentes no 
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município, conforme mostra o quadro 11 (Quadro 11 – Unidades de Conservação do município de 

Torres, RS, citadas pelos professores de Ciências da Natureza). Ainda, 50% dos professores 

citaram equivocadamente o Parque da Guarita como uma UC.  

 

Quadro 11 – Unidades de Conservação do município de Torres, RS, citadas pelos professores de 

Ciências da Natureza. 
 Parque Estadual 

de Itapeva 

Revis Ilha dos 

Lobos 

APA da Lagoa 

de Itapeva 

RPPN Recanto 

do Robalo 

Parque da 

Guarita* 

Professor(a) 1 x x    

Professor(a) 2 x    x 

Professor(a) 3 x x    

Professor(a) 4 x x   x 

Professor(a) 5 x  x x x 

Professor(a) 6 x x   x 

Professor(a) 7 x x x   

Professor(a) 8 x x    

* O Parque da Guarita não é uma Unidade de Conservação, trata-se de uma Área Especial de Interesse Turístico criada 

no Município de Torres pelo Decreto nº 30.377, de 14 de outubro de 1981 (RIO GRANDE DO SUL, 1983). 

Fonte: Autora (2020) 

 

Conhecer o local que se vive é fundamental para amá-lo, cuidá-lo e preservá-lo. Conforme 

Silva e Leite (2008) a percepção inadequada da realidade promove a utilização dos recursos 

ambientais de maneira insustentável. Ao considerar o professor como mediador do conhecimento, 

é ressaltada a importância deste abastecer-se de conhecimento sobre o ambiente em que vive para 

transpor aos alunos. Bizzo (2002) salienta que o professor precisa constantemente se renovar e se 

aprimorar. 

Ainda, em conformidade com os produtos desta pesquisa, os professores foram 

questionados se utilizam algum aplicativo para Smartphone com fins didáticos e 50% dos 

professores responderam de forma positiva e 50% de forma negativa. Os aplicativos utilizados 

atualmente pelos professores são: “Substâncias químicas”, “WhatsApp”, “Evobook” e 

“GoogleMaps”. 

Com isso, percebe-se que os aplicativos elaborados durante esta pesquisa vêm a contribuir 

para suprir a lacuna deixada pelos materiais didáticos utilizados nas escolas, auxiliando o professor 

a encharcar-se de informações sobre a fauna e flora locais, visto que o mesmo é a peça elementar 

como mediador do ensino-aprendizagem.  
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3.3  APLICATIVOS PARA SMARTPHONES: UM RECURSO À CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA? 

 

Como processo para obtenção ao título de mestre em Ambiente e Sustentabilidade no 

mestrado com modalidade profissional, deve-se apresentar um produto somado a esta dissertação. 

Com isso, foram elaborados dois aplicativos para smartphones, em parceria com alunos e 

professores da UERGS e da UFRGS, formando uma rede de apoio entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

Para reinventar as aulas e transpor o conhecimento empírico ao científico, o professor pode 

contar com o auxílio das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) como caminho para 

o significativo ensino-aprendizagem.  Como parte das TICs, têm-se a modalidade mobile learning, 

a qual se constitui por uma possibilidade educacional mediada por dispositivos móveis, como 

smartphones e tablets (NICHELE; SCHLEMMER, 2013). 

 Conforme Moran (2008), as crianças e jovens acostumaram-se a expressar-se de forma 

polivalente, utilizando a dramatização, o jogo, a paráfrase, o concreto, a imagem em movimento. 

A imagem mexe com o imediato, com o palpável. Segundo Prado (2011) o papel do professor na 

construção do processo de aprendizagem de seus alunos é fundamental. Como facilitador do 

processo ensino-aprendizagem, ele cria situações que favoreçam ao aluno sua participação ativa e, 

consequentemente, sua aprendizagem significativa. 

Sendo assim, instrumentos pedagógicos inovadores no formato mobile learning, que 

contém informações e sugestões de atividades sobre a fauna e flora da região em que se vive, 

auxiliam professores da área de Ciências da Natureza em seus desafios pedagógicos, mobilizam os 

alunos a aprenderem significativamente e de modo diferenciado, e ainda, os estimulam a agir 

criticamente na sociedade em prol da conservação da biodiversidade. 

Nesse contexto, é importante mencionar que em ambos os materiais didáticos analisados, 

existem proposições da realização de atividades in loco com os alunos em jardins botânicos ou 

áreas de conservação (LD, p. 456; AE.f, p.11). Contudo, as atividades propostas são bastante 

superficiais, sendo fundamental que o professor busque informações específicas sobre as áreas a 

serem visitadas.  
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Com a intenção de suprir os vazios identificados nos materiais didáticos, apontados através 

desta pesquisa, e valorizar a biodiversidade local, criou-se dois aplicativos para smartphones. Para 

destacar a importância do Parque Estadual de Itapeva, o “Itapeva app” proporciona informações 

gerais sobre o Parque, como importância, localização, atividades possíveis de serem realizadas e 

contato, além de apresentar uma lista com 19 plantas e 20 animais residentes e/ou migratórios 

(APÊNDICE B - Lista da fauna e flora descritas no aplicativo “Itapeva App”), com imagens, 

características gerais, nomes científicos e status de conservação, assim como os mapas da Trilha 

da Mata do Morro e da Trilha das Dunas, com a descrição da atividade, extensão e grau de 

dificuldade. A seguir, tem-se imagens das interfaces do aplicativo “Itapeva App” (Figuras 3 a 7): 

 

          Figura 3 - Interface inicial do aplicativo “Itapeva App” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Autora (2020) 
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   Figura 4 - Interface do “Itapeva App” sobre a flora do Parque Estadual de Itapeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Autora (2020) 

 

    Figura 5 - Interface do “Itapeva App” sobre a fauna do Parque Estadual de Itapeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Autora (2020) 
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Figura 6 - Interface do “Itapeva App” sobre a Trilha do Morro do Parque Estadual de Itapeva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Autora (2020) 

 

 Figura 7 - Interface do “Itapeva App” sobre a Trilha das Dunas do Parque Estadual de Itapeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Autora (2020) 

 

Neste aplicativo, o usuário tem acesso às possibilidades que o Parque Estadual da Itapeva 

oferece, antes de conhecer fisicamente o local. Isto apresenta múltiplas facilidades, como auxiliar 

o professor no planejamento de suas atividades pedagógicas, como uma trilha interpretativa a ser 

realizada no Parque com os alunos, por exemplo.  
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O provimento de trilhas interpretativas vem a somar com aulas reinventadas. Devido a seus 

atributos naturais, as áreas protegidas são muito procuradas para o turismo e, ainda, como 

ferramenta de ensino para os professores, pois por meio de trilhas que interpretam a natureza é 

possível que o aluno tenha a oportunidade para a reflexão sobre os seus valores (TABANEZ, 1996). 

A elaboração deste aplicativo ocorreu em parceria com a mestranda Talita Dewes, os 

professores Dr. Juçara Bordin e Dr. Paulo H. Ott do mesmo programa de pós-graduação, com o 

professor Dr. Celso Maciel da Costa e seu aluno Matheus Luiz Debom Karr do curso de graduação 

em Engenharia de Computação, da UERGS, unidade Guaíba e pode ser acesso através do link 

https://drive.google.com/open?id=14_xj60S0-ENVMGzTarwjT_enQPUalpzG .  

O segundo aplicativo, o “Tu em Torres”, possui duas vias de acesso: uma para professor e 

outra para aluno, cadastradas no primeiro acesso. O aplicativo é composto com um jogo no formato 

Quiz com questões de múltipla escolha sobre a fauna e flora que podem ser encontradas em Torres. 

A cada acesso, o usuário responderá 10 questões, optando por questões apenas sobre a fauna, 

apenas sobre a flora ou ambos, além de escolher o nível de dificuldade das questões (todas, fáceis, 

médias ou difíceis). O usuário possui 50 segundos para responder cada questão.  

Além do jogo, o aplicativo oferece um mapa interativo que mostra a localização de 12 

animais e 10 plantas distribuídos pelo município (APÊNDICE C – Lista da fauna e flora descritas 

no aplicativo “Tu em Torres”), com imagens, características gerais, nomes científicos e status de 

conservação de cada espécie. Com o acesso via professor, o mesmo poderá conhecer a pontuação 

que seus alunos fazem no Quiz e assim, de uma maneira inovadora e divertida, o ensino-

aprendizagem acontece. A seguir, têm-se as imagens das interfaces do aplicativo “Tu em Torres”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=14_xj60S0-ENVMGzTarwjT_enQPUalpzG
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  Figura 8 - Interface inicial do Aplicativo “Tu em Torres” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Autora (2020) 

                              

          Figura 9 - Aplicativo “Tu em Torres” na interface do mapa interativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Autora (2020) 
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 Figura 10 - Aplicativo “Tu em Torres” na interface “Aprenda sobre Torres” onde o usuário tem 

informações sobre a fauna e a flora encontradas na cidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Autora (2020) 

 

Figura 11 - Aplicativo “Tu em Torres” com detalhe para as interfaces com informações sobre a 

fauna e a flora. 
 

 

 

 

   Fonte: Autora (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fonte: Autora (2020) 
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Figura 12 - Aplicativo “Tu em Torres” com detalhes para as interfaces do Quiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Figura 13 - Aplicativo “Tu em Torres” com detalhes para as interfaces das pontuações que os 

alunos podem fazer no Quiz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Autora (2020) 
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Figura 14 - Interface do Aplicativo “Tu em Torres” em que o usuário professor tem acesso a 

pontuação de seus alunos no Quiz. 
 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Todas as interfaces do aplicativo “Tu em Torres” (mapa interativo, fauna, flora e Quiz) são 

interligadas, permitindo, por exemplo, que o usuário visualize no mapa uma espécie, leia 

informações sobre ela e, após, responda uma questão a respeito, ou, se o usuário preferir, poderá 

acessar cada interface separadamente.  

Este aplicativo foi desenvolvido em parceria com a aluna Bhárbara Sophia da Silva Amaro 

Cechin, de graduação do curso em Ciências da Computação, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, sob orientação do professor Dr. Marcelo Soares Pimenta. Este aplicativo pode ser 

acessado pelo link https://drive.google.com/open?id=14t-2MIuamOWSD6RPoJm7Q6rxwGXX8NoS ou 

https://drive.google.com/open?id=1g4HQvtsQBjEtfoBsS4bXnEgAjlW5TC0U. 

O sistema Android protege os usuários contra a instalação e o download de aplicativos 

desconhecidos ou de fontes diferentes do Google Play. O Google Play exige que os 

desenvolvedores paguem para que possam distribuir seus aplicativos na plataforma, mas como este 

trabalho desenvolvido é não-lucrativo, optou-se por distribuir o “Tu em Torres” e o “Itapeva App” 

por e-mail, ao menos por enquanto. Sendo assim, é preciso que o usuário, habilite a instalação de 

aplicativos desconhecidos em seu smartphone. Para isso, é necessário seguir os passos: 1) 

Configurações; 2) Segurança; 3) Fontes desconhecidas; e 4) Ativar. 

 Os instrumentos pedagógicos no formato mobile learning, como os aplicativos elaborados, 

contribuem com a formação dos sujeitos da aula, e segundo Brandão (2014), as TICs oferecem aos 

estudantes, em meio digital e interativo, acesso ao conhecimento, à interatividade e a construção e 

https://drive.google.com/open?id=14t-2MIuamOWSD6RPoJm7Q6rxwGXX8NoS
https://drive.google.com/open?id=1g4HQvtsQBjEtfoBsS4bXnEgAjlW5TC0U
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difusão de suas próprias ideias e criações. Com isso, um material que envolve a fauna e flora 

existentes ao alcance dos olhos (e dos dedos) dos alunos, o ensino-aprendizado da área de Ciências 

da Natureza ganhará mais significado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisas na área da Conservação da Natureza tornam-se essencialmente relevantes frente à 

crise ambiental que se vive, e, diagnosticar como essa temática é abordada em Livros Didáticos e 

Apostilas Educacionais de Ciências da Natureza é conhecer como esse assunto é considerado na 

formação da sociedade. 

Nesta pesquisa, pode-se observar que as obras didáticas analisadas contemplam a temática 

Conservação da Biodiversidade, possibilitando relacionar “conservação” com as ações positivas e 

negativas dos seres humanos para com a biodiversidade e “conservação” com a importância de 

áreas naturais protegidas. Ao considerar o contexto histórico, ocorreu um avanço significativo na 

abordagem do tema nos materiais didáticos clássicos (livros e apostilas). Porém, em ambos 

materiais a temática é abordada de forma generalista em nível nacional e insatisfatória em nível 

local. 

Ainda, ressalta-se que o LD aborda a temática de maneira articulada ao texto e de modo mais 

abrangente comparado às AE. As editoras responsáveis pelas AE prometem qualidade superior de 

ensino e valorização regional. No entanto, isso não foi percebido nesta pesquisa e, sendo assim, 

sugere-se que a compra de AE pelas redes municipais de ensino seja melhor avaliada, para que não 

haja gasto de dinheiro público de maneira equivocada e não fomente a mercantilização da 

educação. 

Apesar da maioria dos professores entrevistados estarem satisfeitos com os materiais 

didáticos utilizados em suas escolas, a falta de elementos locais nos materiais didáticos provoca 

lacunas no conhecimento e sobrecarrega o professor no seu ato de ensino-aprendizagem. O 

professor, como mediador do conhecimento, torna-se encarregado de realizar a transposição 

didática, do conhecimento sobre a conservação da biodiversidade local para seus alunos 

transcenderem aos seus conhecimentos empíricos.  

Uma maneira inovadora de valorizar a biodiversidade local é através do uso de aplicativos 

para smartphones como o “Itapeva App” e o “Tu em Torres”, ambos possíveis de serem utilizados 

gratuitamente por professores e alunos em uma prática pedagógica diferenciada e significativa. 
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O professor, como peça elementar para instigar o conhecimento sobre a Conservação da 

Biodiversidade local, precisa de incentivo para participar de cursos de formação profissional 

constantemente, que abordem e o atualizem sobre a biodiversidade local. 

Como continuidade a esta pesquisa, aponta-se a avaliação da temática Conservação da 

Biodiversidade nos recentes materiais didáticos elaborados a partir da nova BNCC, homologada 

em dezembro de 2017, distribuídos para uso nas escolas a partir de 2020. Além disso, os oito 

professores entrevistados receberão os links dos aplicativos para utilizarem com seus alunos, no 

intuito de testá-los e avaliá-los, proporcionando um feedback sobre os produtos, visando a melhoria 

em futuras versões. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Questionário semiestruturado respondido por professores da área de 

Ciências da Natureza no município de Torres, RS. 

 

Esta pesquisa está associada ao curso de Mestrado Profissional em Ambiente e 

Sustentabilidade e tem como pesquisadora principal Letícia Hoehne. 

Título do projeto de pesquisa: Retrato da conservação da biodiversidade nos livros 

de ciências: uma análise no município de Torres, RS. 

Você está sendo convidado a responder este questionário, e, dessa forma, irá contribuir para 

a elaboração de uma cartilha com atividades de Ciências destacando a fauna e flora locais de Torres, 

por isso a sua opinião é muito importante.  

Público-alvo: Professores de Ciências no município de Torres, RS. 

Para responder, poderá utilizar o tempo que julgar necessário. 

 

Responda o questionário assinalando um “x” no local indicado: 

 

1) Sexo: 

(     )Feminino (     )Masculino 

 

2) Sua titulação é: 

(     )Ensino Médio/Magistério (     )Mestrado 

(     )Graduação   (     )Doutorado 

(     )Especialização   (     )Outra. Qual?_____________________ 

 

3) Há quantos anos leciona Ciências? 

(     )Menos de 5 anos.  (     )Entre 11 e 20 anos. 

(     )Entre 5 e 10 anos.  (     )Há mais de 21 anos. 

 

4) Em quantas escolas leciona atualmente? 

(    ) 1  (    ) 3 

(    ) 2  (    ) 4 ou mais 

 

5) A escola em que leciona é: (assinale mais de uma alternativa se for preciso) 

(     ) Municipal  (     ) Particular 

(     ) Estadual   (     ) Outra. Qual?_________________ 
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6) Em qual ano escolar leciona atualmente? (assinale mais de uma alternativa se for 

preciso). 

(     )6º ano do Ens. Fundamental  (     )1º ao 3º ano do Ensino Médio. 

(     )7º ano do Ens. Fundamental  (     )Ensino Superior. 

(     )8º ano do Ens. Fundamental  (     )Ensino de Jovens e Adultos - EJA 

(     )9º ano do Ens. Fundamental 

 

7) Sua carga horária em sala de aula é: 

(     ) 20 horas  (     ) 60 horas 

(     ) 40 horas   (     ) Outra. Qual?__________ 

 

8) Você usa livro didático ou apostila em sala de aula? Caso positivo, qual é o livro 

didático/apostila? Caso negativo, pule para a questão 11.________________________________ 

 

9) Nível de satisfação em relação aos livros didáticos/apostila adotados pela escola (assinale 

uma alternativa): 

(     ) Completamente satisfeito 

(     ) Satisfeito 

(     ) Nem satisfeito nem insatisfeito 

(     ) Insatisfeito 

(     ) Completamente insatisfeito 

Comente a sua resposta: __________________________________________________ 

 

10) Você considera o nível dos conteúdos presentes nos livros didáticos/apostila adequados 

para a realidade de seus alunos? (assinale uma alternativa) 

(     ) Considero totalmente adequado 

(     ) Considero adequado 

(     ) Nem adequado nem inadequado 

(     ) Considero inadequado 

(     ) Considero totalmente inadequado 

 

11) Siga a legenda para numerar as metodologias utilizadas em sua didática: 

(5)Utilizo muito  (4)Utilizo regularmente  ( 3 )Não sei opinar  ( 2 )Utilizo raramente ( 1 )Não utilizo 

 

(    )Livro didático ou apostila 

(    )Aula com slides 

(    )Vídeos/filmes 

(    )Perguntas descritivas 

(    )Perguntas objetivas 

(    )Cruzadinhas 

(    )Caça-palavras 

(    )Ligar colunas 

(    )Completar espaços nas frases 

(    )Solicita aos alunos trabalhos de pesquisa na internet ou livros 

(    )Solicita que os alunos montem cartazes ou slides. 
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(    )Jogos didáticos (memória, dominó, trilhas) 

(    )Jogos didáticos no computador 

(    )Quadra de esportes 

(    )Aulas a campo dentro da escola 

(    )Aulas a campo fora da escola 

(    )Laboratório de ciências 

(    )Biblioteca da escola 

(    )Assinalar verdadeiro ou falso 

(    )Expressão corporal (mímica, dança, teatro) 

(    )Músicas/ Paródias 

(    )Maquetes 

(    )Outra. Qual(is)_______________________________________________________ 

 

12)Que atividades extraclasse desenvolve? 

(     )Visitas a Universidades 

(     )Visitas a museus 

(     )Feira de ciências 

(     )Trilhas ambientais 

(     )Outro. Qual(is)?______________________________________________________ 

(    ) Não desenvolvo atividades extraclasse. Motivos: ____________________________ 

 

13) Você inclui em suas aulas de Ciências elementos da fauna e flora de Torres, RS?  

(     ) Sim e busco informações para incluir. 

(     ) Sim, quando tenho conhecimento sobre o assunto por ser morador local. 

(     ) Não incluo porque não sei onde encontrar subsídios.  

(     ) Não incluo porque não está no conteúdo programado. 

(     ) Nunca fiz isso e não acho relevante. 

(     ) Outro. Qual?______________________________________________________ 

 

14) Se houvesse uma cartilha de ciências com atividades para utilizar em aula, que 

abordassem elementos da fauna e flora locais, você utilizaria com seus alunos? 

(     ) Com certeza 

(     ) Provavelmente sim 

(     ) Não sei 

(     ) Provavelmente não 

(     ) Não, pois não está no planejamento 

 

15) Você sabe se o município de Torres possui alguma Unidade de Conservação? 

(     ) Sim, possui. 

(     ) Não sei responder. 

(     ) Não possui. 

 

16) Se acredita que Torres possui alguma Unidade de Conservação, sabe dizer quantas e 

qual(is)? Caso contrário, deixe em branco essa questão. _________________________________ 
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17)Você já visitou o Parque Estadual de Itapeva? (assinale mais de uma alternativa se for 

preciso) 

(    )Já visitei a praia de Itapeva à lazer 

(    )Já visitei o Parque a passeio 

(    )Já visitei o Parque para formação profissional 

(    )Já visitei o Parque levando alunos para fazer trilha guiada e/ou palestra 

(    )Nunca fui ao Parque Estadual de Itapeva 

(    )Outro. Qual?_________________________________________________________ 

 

18) Está ciente das alterações na área de Ciências da Natureza estabelecidas na nova Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC) de 2018? 

(    ) Sim e minha escola já aderiu à BNCC neste ano de 2019, ou seja, já estou trabalhando 

com meus alunos seguindo os novos conteúdos curriculares. 

(    ) Sim e minha escola está atualizando seu plano de estudos conforme a nova BNCC, 

para, a partir de 2020, iniciar com os alunos o novo currículo de estudos.  

(    ) Não estou ciente dessas alterações. 

(    ) Outro. Qual?______________________________________________________ 

 

19) Nível de satisfação com a nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC) com relação 

a área de Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental: 

(    ) Muito satisfeito 

(    ) Satisfeito 

(    ) Nem satisfeito e nem insatisfeito 

(    ) Insatisfeito 

(    ) Muito insatisfeito 

Comentários:_____________________________________________________________ 

 

20)Você utiliza algum aplicativo de celular com fins didáticos? 

Qual?___________________________________________________________________ 

 

21)Comentários adicionais:__________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE B - Lista da fauna e flora descritas no aplicativo “Itapeva App” 

 

 Nome popular Nome científico 

Fauna Bagre branco Genidens barbus 

Fauna Baiacu - 

Fauna Baleia franca do sul Eubalaena australis 

Fauna Biguá Phalacrocorax brasilianus 

Fauna Bolacha da praia Mellita quinquiesperforata  

Fauna Caranguejo maria-farinha Ocypode quadrata 

Fauna Coruja buraqueira Athene cunicularia 

Fauna Cupim Cornitermes cumulans 

Fauna Garça branca grande Ardea alba 

Fauna Gato do mato pequeno Leopardus tigrinus 

Fauna Leão-marinho-do-sul Otaria flavescens 

Fauna Lobo-marinho-sul-americano Arctocephalus australis 

Fauna Macaco prego Sapajus nigritus  

Fauna Mexilhão Perna perna 

Fauna Piru-piru Haematopus palliatus 

Fauna Sapinho da barriga vermelha Melanophryniscus dorsalis  

Fauna Tamanduá mirim Tamandua tetradactyla 

Fauna Tartaruga verde Chelinia mydas 

Fauna Toninha Pontoporia blainvillei 

Fauna Urubu de cabeça preta Coragyps atratus 

Flora Amora do mato Rubus rosaefolius 

Flora Araçá Psidium cattleyanum 

Flora Aroeira-vermelha Schinus terebinthifolius 

Flora Banana do mato Bromelia antiacantha 

Flora Bredo-de-praia Blutaparon portulacoides 

Flora Canela preta Nectandra megapotamica 

Flora Capim das dunas Panicum racemosum 

Flora Capororoca Myrsine laetevirens 

Flora Erva-baleeira Varronia curassavica 

Flora Gelol da praia Polygala cyparissias 

Flora Jerivá Syagrus romanzoffiana 

Flora Jurubeba Solanum variabile 

Flora Mamica de cadela Zanthoxylum rhoifolium 

Flora Margarida da praia Senecio crassiflorus 

Flora Orquídea da praia Epidendrum fulgens 

Flora Palmeira-juçara Euterpe edulis 

Flora Pitangueira Eugenia uniflora 

Flora Samambaia preta Rumohra adiantiformis 

Flora Xaxim-petiço Neoblechnum brasiliense 
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APÊNDICE C - Lista da fauna e flora descritas no aplicativo “Tu em Torres” 

 

 Nome popular Nome científico 

Fauna Bagre branco Genidens barbus 

Fauna Baleia franca do sul Eubalaena australis 

Fauna Biguá Phalacrocorax brasilianus 

Fauna Caranguejo maria-farinha Ocypode quadrata 

Fauna Coruja buraqueira Athene cunicularia 

Fauna Garça branca grande Ardea alba 

Fauna Leão-marinho-do-sul Otaria flavescens 

Fauna Lobo-marinho-sul-americano Arctocephalus australis 

Fauna Piru-piru Haematopus palliatus 

Fauna Sapinho da barriga vermelha Melanophryniscus dorsalis  

Fauna Tartaruga verde Chelinia mydas 

Fauna Toninha Pontoporia blainvillei 

Flora Aroeira-vermelha Schinus terebinthifolius 

Flora Bredo-de-praia Blutaparon portulacoides 

Flora Butiá Butia capitata 

Flora Cravos do mato Tillandsia sp. 

Flora Figueira Ficus cestrifolia 

Flora Jambolão Syzygium cumini  

Flora Orquídea chuva de ouro Oncidium sp. 

Flora Orvalinha Drosera sp. 

Flora Jerivá Syagrus romanzoffiana 

Flora Palmeira-juçara Euterpe edulis 

 


