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APRESENTAÇÃO

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
constitui-se como uma importante iniciativa do governo federal para a forma-
ção inicial de professores das diferentes áreas do conhecimento. O Programa 
permite a permanência dos estudantes de Licenciatura nas escolas públicas 
de educação básica, auxiliando o professor regente, e sob a coordenação de 
docentes universitários. A relevância do PIBID está em proporcionar forma-
ção teórico-prática aos licenciandos que experienciam o cotidiano da sala de 
aula, planejando atividades de ensino inovadoras e diferenciadas em con-
junto com o docente da escola que o recebe. Em contato com o licenciando, 
supervisionando e colaborando no desenvolvimento das atividades de está-
gio, o professor da educação básica também está em formação continuada 
durante o processo e tem a oportunidade de construir, juntamente com os 
docentes coordenadores e alunos da universidade, novas formas de ensinar. 
Assim, o PIBID torna possível a presença efetiva e constante do estudante de 
graduação na escola, fazendo com que essa experiência de formação, poten-
cialmente, traga benefícios a todos os envolvidos, especialmente aos alunos 
das escolas públicas de educação básica que recebem os bolsistas.

A experiência da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
com o PIBID, descrita nesse livro, traz diferentes propostas de ensino, uni-
ficadas pela abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Tais pro-
postas têm como mote o tratamento de temas do cotidiano de forma crítica, 
ou seja, o olhar para o contexto atual, para os modos de vida humano, sob 
influência da Ciência e Tecnologia.

O Capítulo 1 aborda os objetivos gerais do projeto PIBID/BIOLOGIA-
UNIOESTE, seu histórico, e apresenta uma explanação teórica dos referen-
ciais que sustentam a concepção de ensino-aprendizagem e de formação de 
professores do projeto.

No Capítulo 2, o tema social abordado é “Conservação de alimentos”, 
o qual possibilita ao professor trabalhar com a questão do desperdício e da 
má distribuição de alimentos; da necessidade de conservação do alimento na 
sociedade atual e da produção de alimentos em larga escala. Como aspecto 
tecnológico, discutem-se as tecnologias que facilitam a conservação dos ali-
mentos, alimentos industrializados e as principais técnicas de conservação uti-
lizadas hoje em dia. Dentro da dimensão científica contemplam-se o conteúdo 
específico “Reino Fungi”, em que são propostas atividades relacionadas aos 
fungos, sua diversidade, estrutura, organização e aplicações na decomposição, 
na alimentação, em medicamentos e a sua importância no ambiente.
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O módulo didático exposto no Capítulo 3, “Enteroparasitoses são ca-
pazes de causar a morte de seres humanos?”, tem como principal objetivo 
enfatizar como nós somos suscetíveis às enteroparasitoses e como podemos 
evitar que contaminações ocorram. Para enfocar um tema social, foi utiliza-
da uma reportagem sobre a possível morte de uma criança por contaminação 
parasitária por ascaridíase. 

O Capítulo 4 contém o módulo didático intitulado “O que causa a 
gripe?” e traz as implicações culturais da doença, o modo em que ela afeta 
o nosso organismo e como isso se reflete na sociedade. Nele se aborda con-
teúdos como: vírus, sistema imune, farmacologia, um breve histórico das 
pandemias da gripe, além de aspectos referentes a tratamento e profilaxia 
da doença. 

O tema proposto no Capítulo 5, “A perda auditiva devido ao uso incor-
reto de fones de ouvido”, surgiu devido às reportagens sobre a temática e a 
observação de que muitos alunos na escola estão sempre com o fone. Dessa 
forma, o módulo didático buscou, junto com os alunos, uma reflexão sobre 
como utilizar essa tecnologia sem que ela cause prejuízos. 

O módulo didático apresentado no Capítulo 6, “Árvores na zona urba-
na: uma interação harmônica?”, possui como objetivo discutir sobre as in-
terações que ocorrem no ambiente, mais precisamente aquelas dos seres hu-
manos com as árvores no meio urbano, as quais, por diversas vezes, podem 
ser tratadas apenas como prejudiciais por destruírem as calçadas, causarem 
alergias pela polinização, entre outros eventos. Entretanto os benefícios da 
arborização urbana devem ser discutidos na educação básica, para a tomada 
de consciência dos alunos, possibilitando que esses opinem sobre a retirada 
e poda indiscriminada de árvores no ambiente em que vivem. 

No Capítulo 7, “Enchentes: um problema socioambiental urbano 
agravado pela impermeabilização do solo”, propõe-se a discussão sobre 
a ocorrência de enchentes e os danos que elas causam ao meio ambiente. 
Além disso, indicam-se estratégias, por meio de tecnologias existentes – 
como, por exemplo, casas em palafitas, redes pluviais, pavimentos permeá-
veis, telhado ecológico e aproveitamento de água de chuva –, para prevenir 
e reduzir estes impactos decorrentes das enchentes em centros urbanos. 

O Capítulo 8, “O convívio do ser humano com outros animais: confli-
tos com tubarões e piranhas”, foi desenvolvido acerca do tema ataques de 
tubarões e de piranhas, com base na abordagem CTS. Um dos objetivos que 
permeia este módulo é a intenção de levar os alunos a entender que tubarões 
e piranhas fazem parte de uma cadeia alimentar e que são importantes para 
o meio ambiente. 
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O Capítulo 9 tem como título “O DNA é a chave da vida? Revela pas-
sado e futuro?” e objetiva trabalhar os conteúdos da composição química do 
modelo da molécula de DNA e a lei dos fatores independentes, que consiste 
na primeira lei de Mendel. Ao recorrer a episódios históricos da construção 
do modelo de DNA pode-se auxiliar na compreensão dos alunos de que a 
ciência está em constante transformação, portanto não é algo pronto e acaba-
do. Também se relaciona o conhecimento científico com tecnológico, com o 
exemplo do exame de DNA, discutindo as implicações dessa tecnologia na 
sociedade em geral.

Já o Capítulo 10, “Engenharia genética e eugenia”, apresenta como 
problemática inicial a questão: “Se existisse uma forma de melhorar geneti-
camente a população humana, qual seria sua posição a respeito?”. O objetivo 
do módulo foi oferecer, a partir de um estudo contextualizado, uma visão 
crítica da ciência, apresentando o tema social da “manipulação genética”, 
relacionando-o  a  conceitos  científicos  e  a  aspectos  históricos  da  eugenia, 
permitindo aos alunos refletirem sobre a influência da ciência e da tecnologia 
na sociedade. 

O Capítulo 11, “Alimentação na adolescência: uma proposta articu-
lada à abordagem ciência-tecnologia-sociedade”, desenvolve discussões 
sobre a temática “alimentação”. Considerando que o alimento é nossa prin-
cipal fonte de energia e sobrevivência, se nos alimentamos erroneamente 
podemos aumentar significativamente o risco de aparecimento de doenças 
crônicas precocemente. Os temas desenvolvidos durante o módulo foram: 
alimentação saudável; nutrientes necessários para o funcionamento do corpo 
humano; sistema digestório; doenças desencadeadas pela má alimentação; 
tecnologias envolvidas na produção de alimentos; tratamento de doenças re-
lacionadas à má alimentação; escolhas alimentícias e consumo consciente. 

E no Capítulo 12, “HPV: quem deve tomar a vacina?”, o tema social 
contemplado no módulo está relacionado à “Educação e Saúde”. A tecno-
logia enfocada nessa parte refere-se à vacina de imunização do “Papiloma 
Vírus Humano – (HPV)” e o conteúdo científico nele inserido compreende o 
vírus, órgãos acometidos, prevenção, sintomas e tratamento. O HPV tornou-se 
amplamente conhecido, e resultou em polêmicas na sociedade brasileira, a 
partir de 2013/2014, devido ao lançamento da campanha de vacinação con-
tra o vírus do HPV, promovida pelo Ministério da Saúde, que objetivou va-
cinar meninas com idade entre 9 e 13 anos. 

Os módulos didáticos descritos ao longo deste livro trazem uma abor-
dagem curricular inovadora e interdisciplinar. Exemplificam uma nova for-
ma de ensinar, amparada na pesquisa educacional e em estudos teóricos, 
inspiradora para professores da educação básica, estudantes de licenciatura 

Lourdes Justina_erika.indd   11 15/01/2016   08:57:31



12

e pesquisadores em ensino de Ciências e Biologia. Essa organização dos 
conteúdos – centrada em temas do cotidiano, contextualizada e problemati-
zadora – pode tornar o ensino mais motivador para os alunos e proporcionar 
uma aprendizagem mais abrangente que se volta para uma visão crítica e 
reflexiva da realidade. 

Thaís Gimenez da Silva Augusto

Licenciada em Ciências Biológicas, Mestre em Educação Para 
a Ciência pela (UNESP), Doutora em Educação  pela (UNICAMP). 

Docente do curso de Ciências Biológicas na UNESP – Campus 
de Jaboticabal. Membro do Grupo de Pesquisa em Epistemologia 

da Biologia (UNESP) e do Formar-Ciências (UNICAMP).   
Maio de 2015.
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CAPÍTULO 1

O SUBPROJETO 
PIBID/BIOLOGIA - UNIOESTE: 

vivências no contexto 
ciência-tecnologia-sociedade1

Juliana Moreira Prudente de Oliveira
Eduarda Maria Schneider

Fernanda Aparecida Meglhioratti

Introdução

O atual contexto de desenvolvimento científico e tecnológico e seus im-
pactos na sociedade apontam à necessidade de reavaliação da educação cien-
tífica de modo a proporcionar o desenvolvimento de indivíduos capazes de 
participar criticamente das decisões que envolvem a ciência e a tecnologia. 
Ao considerar que o Ensino de Ciências deve possibilitar a educação científi-
ca dos cidadãos, é necessário rever os processos da formação de professores 
e investir em seu desenvolvimento profissional, pois apenas com professo-
res qualificados é possível melhorar o ensino (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002) e possibilitar aos alunos o estabelecimento de rela-
ções entre aspectos científicos, tecnológicos e sociais. 

As transformações culturais, econômicas e políticas que ocorrem na 
sociedade vêm exigindo mudanças na função das instituições escolares e dos 
profissionais da educação. Nesse contexto, é importante que a escola atenda 
as complexidades, contradições e proposições da atualidade, tendo em vista 
que, os fatos contemporâneos ligados ao desenvolvimento científico e tecno-
lógico, à globalização e às mudanças dos processos de produção trazem para 
a educação novas necessidades (SILVA, 2002). Terrazzan e Gama (2007) 
corroboram essa visão ao apontar que a rápida produção de conhecimen-
tos nas diferentes áreas e as mudanças ocorridas na sociedade atual exigem 
novas necessidades de formação inicial e continuada e a possibilidade de 

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos.
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construção e reconstrução de conceitos, bem como a integração destes em 
suas práticas profissionais.

Aos professores cabe o papel de assumirem-se como profissionais crí-
ticos/reflexivos,  comprometidos  com  processos  de  ensino  aprendizagem, 
centrados nos interesses dos alunos e da sociedade. Dessa forma, serão 
profissionais capazes de estabelecer o diálogo entre conhecimentos cientí-
ficos,  tecnológicos e experiências socioculturais nos quais os alunos estão 
inseridos e, assim, propor novas abordagens metodológicas. Nesse senti-
do, o ensino de ciências e biologia, centrado em uma abordagem Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS), permitiria contemplar, de maneira contex-
tual e significativa, os conhecimentos científicos e formar cidadãos com po-
sicionamentos críticos. Desse modo, fundamentam-se na abordagem CTS 
as ações desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), vinculadas ao curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Tal abordagem, 
bem como o contexto do PIBID, será melhor discutida na sequência.

A abordagem CTS e a alfabetização científica

As discussões sobre as relações CTS emergiram em meados do século 
XX, quando se notou a necessidade de julgar as implicações da ciência e 
tecnologia para o bem estar social (OLIVEIRA; RODRIGUES; SANTIN 
FILHO, 2005). Desse modo, a origem dos estudos que relacionam Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS), segundo Auler (2003), podem ser traça-
das a partir dos movimentos sociais de 1960 e 1970 ao evidenciarem, por 
exemplo, que o desenvolvimento científico,  tecnológico e  econômico não 
estava repercutindo em desenvolvimento do bem-estar social. Nesse contex-
to, a degradação ambiental ganhou destaque, bem como, as relações entre 
Ciência e Tecnologia com a guerra, evidenciando a necessidade de um olhar 
mais crítico sobre o contexto econômico-político-social. Santos e Mortimer 
(2002) destacam, ainda, que o movimento CTS surgiu em contraposição ao 
pressuposto cientificista que valorizava a ciência por si mesmo, depositando 
uma crença cega em seus resultados positivos. Para esses pesquisadores, a 
crítica a tais concepções levou a uma nova filosofia e sociologia da ciência, 
que passou a reconhecer as limitações, responsabilidades e cumplicidades 
dos cientistas, enfocando a ciência e a tecnologia como processos sociais.

Segundo Auler (2002), é preciso contextualizar e problematizar a 
Ciência e Tecnologia de maneira a evitar visões distorcidas sobre seu desen-
volvimento, bem como, buscar romper com o que o autor chama de visão 
reducionista sobre CTS, a qual tem como pressupostos a neutralidade da 
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ciência e o direcionamento da Ciência e Tecnologia sempre para um su-
posto “progresso” social. Para o autor, há alguns mitos envolvidos na visão 
reducionista CTS, e entre eles se destacam: visão salvacionista, na qual se 
entende que o desenvolvimento tecnológico sempre beneficia a sociedade; 
determinismo tecnológico, a qual entende a tecnologia como caminho para 
o desenvolvimento social; superioridade da ciência sobre outras formas de 
pensar o mundo, compreendendo-a como absoluta e inquestionável. O au-
tor admite que a visão reducionista CTS repercute no ensino, contribuindo 
para uma educação que não discute as questões sociais; prioriza um ensino 
baseado em conceitos, de forma descontextualizada e fragmentada; não en-
fatiza a postura crítica do aluno. Assim, Auler (2002) afirma que é necessário 
superar a visão reducionista CTS e construir uma visão ampliada, voltada à 
alfabetização científica e tecnológica.

O movimento CTS no âmbito educacional se concretiza associado à 
busca da alfabetização científica e formação para a cidadania. Contudo, é im-
portante discutir em que sentido se entende a alfabetização científica e como 
esta se relaciona à abordagem CTS no ensino. Para Sasseron e Carvalho 
(2011), as proposições pedagógicas  relacionadas à alfabetização científica 
se configuram em três grandes grupos de objetivos educacionais: 1) compre-
ensão básica de  termos,  conhecimentos  e  conceitos  científicos  fundamen-
tais, compreendendo conceitos-chave como forma de entender até mesmo 
pequenas informações e situações do dia a dia; 2) compreensão da natureza 
da ciência e dos fatores éticos, políticos, ideológicos, econômicos e sociais 
que circundam sua prática, destacando a ciência como corpo de conheci-
mentos em constantes transformações e como um empreendimento humano 
e social; 3) entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia e 
sociedade, enfatizando a identificação do entrelaçamento entre estas esferas 
e, portanto, a compreensão de que a solução imediata para um problema em 
uma destas áreas pode representar, mais tarde, o aparecimento de outro pro-
blema associado. Assim, assume-se, apoiado em Santos (2012), que a edu-
cação CTS, apesar de vinculada a todas as proposições elencadas na defesa 
da alfabetização científica, estabelece maior ênfase na terceira proposição, 
estando inclusa em um movimento de alfabetização científico mais amplo. 

Auler (2002), Freitas e Souza (2004) salientam que embora a ciência e a 
tecnologia façam parte da vida das pessoas, direta ou indiretamente, poucas 
vezes é apresentada aos alunos as relações CTS. A sociedade usufrui dos 
produtos da ciência muitas vezes sem conhecer ou refletir os prós e contras 
dos mesmos. Assim, para que haja essa reflexão Cachapuz et al. (2005) des-
taca que é necessário um mínimo de formação científica que torne possível 
a compreensão dos problemas e das opções para a resolução dos mesmos. 
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Ao longo das últimas décadas, é crescente o número de educadores 
que vêm defendendo a educação CTS para a formação para a cidadania 
(TEIXEIRA, 2003). Compreende-se que trabalhar as relações CTS no ensi-
no contribui para a aprendizagem das ciências e o enfrentamento de proble-
mas abertos, com participação do aluno na construção de soluções. A edu-
cação CTS é uma possibilidade para superar a falta de interesse e dedicação 
dos jovens em aulas, muitas vezes, devido à apresentação do conhecimento 
científico de maneira abstrata e complexa (CACHAPUZ et al., 2005). 

Em diversos países, a partir da década de 1980, aparecem iniciativas 
para introduzir nos currículos escolares de ciências tópicos relacionados à 
perspectiva CTS, possibilitando o encurtamento da distância entre o currícu-
lo escolar de ciências e as questões de natureza socioambientais decorrentes 
de impactos da ciência e tecnologia (CARVALHO et al., 2004) e a formação 
de cidadãos críticos, capazes de compreender a cidadania como participação 
social e política e reconhecer seus deveres e direitos nesta sociedade que va-
loriza cada vez mais o conhecimento científico e tecnológico (OLIVEIRA; 
RODRIGUES; SANTIN FILHO, 2005). Neste contexto, compreende-se que 
a Educação CTS é fundamental para a construção da cidadania e partici-
pação social (SANTOS, 2011), nesse sentido, a abordagem CTS norteia o 
desenvolvimento do subprojeto PIBID/BIOLOGIA-UNIOESTE.

A organização do PIBID/BIOLOGIA-UNIOESTE

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é 
financiado pela Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e tem 
por objetivo a inserção dos acadêmicos de licenciatura em escolas públi-
cas de Educação Básica, contribuindo com a valorização do magistério e a 
qualidade da formação inicial de professores, bem como com a integração 
do Ensino Superior e Educação Básica (SCHROEDER; RIBEIRO, 2014). 
Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, atualmente, desenvolve-se o 
segundo projeto institucional vinculado ao PIBID, com o envolvimento de 
20 subprojetos integrados a diferentes licenciaturas da instituição. Dentre os 
subprojetos mencionados está o de “Biologia” aqui apresentado. 

O subprojeto PIBID/BIOLOGIA-UNIOESTE esteve incluso no primei-
ro projeto institucional PIBID-UNIOESTE, que ocorreu entre 2010 e 2014. 
Nessa ocasião, o subprojeto “Biologia” apoiou-se no ensino por investigação 
para o desenvolvimento de suas ações (CARNIATTO et al., 2014). Em 2014, 
vinculado ao novo projeto institucional, foi realizada nova proposta de traba-
lho para o subprojeto PIBID/BIOLOGIA-UNIOESTE, desta vez, pautado na 
abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). O subprojeto atual conta 
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com 22 acadêmicos do curso de Ciências Biológicas Licenciatura, quatro 
docentes da rede estadual de ensino de Cascavel/PR, seis docentes universi-
tários, sendo duas coordenadoras e quatro professores colaboradores. 

Da mesma forma que o subprojeto anterior (CARNIATTO et al., 2014), 
o subprojeto atual desenvolve estudos teóricos, vivencia a realidade esco-
lar e planeja ações mediante a elaboração de Módulos Didáticos2 (MD), os 
quais são implementados nas escolas parceiras. Ressalta-se que, antes e após 
o desenvolvimento dos módulos didáticos nas escolas, são realizadas refle-
xões nas reuniões coletivas do grupo, que ocorrem semanalmente, a fim de 
socializar experiências e aprimorar o trabalho.

O subprojeto PIBID/BIOLOGIA-UNIOESTE, no ano de 2014, desen-
volveu-se por meio das seguintes etapas3: 

• Divulgação e apresentação da proposta nas escolas para adesão 
destas e seleção dos docentes da Educação Básica (denominados 
supervisores) para a participação no subprojeto;

• Apresentação do subprojeto para os acadêmicos regularmente ma-
triculados no curso de Ciências Biológicas Licenciatura para di-
vulgação e posterior seleção dos acadêmicos bolsistas de iniciação 
à docência;

• Organização de um grupo de estudos com os acadêmicos, docentes 
da Educação Básica e professores universitários para realização de 
estudos e reflexão quanto à prática pedagógica, a fim de subsidiar 
o trabalho nas escolas;

• Inserção dos acadêmicos no contexto escolar com o intuito de 
oportunizar a vivência deles em diferentes momentos do trabalho 
pedagógico, tais como: elaboração e discussão do projeto político 
pedagógico, planejamentos, regência de aulas, avaliação, conselho 
de classe e atividades extraclasse;

• Elaboração de módulos didáticos pautados na abordagem CTS;
• Desenvolvimento dos módulos didáticos nas Escolas de Educação 

Básica e posterior reflexão no grupo de estudos;
• Elaboração e apresentação de trabalhos em eventos técnico-cientí-

ficos da área de ensino em Ciências e Biologia, a fim de socializar 
os resultados efetivados no subprojeto;

• Elaboração de relatório anual, bem como construção de perspecti-
vas para o novo ano.

2  O termo Módulo Didático, no subprojeto, é utilizado para designar um conjunto de ações planejadas e sequenciadas para 
abordar determinada temática nas situações de ensino e aprendizagem. 

3  Algumas etapas são idênticas e/ou similares às do subprojeto anterior descritas em Carniatto et al. (2014).
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Destas etapas apresentadas, destaca-se o grupo de estudos que permite a 
reflexão conjunta, bem como o aprofundamento de conhecimentos mediante 
os estudos realizados. Esta etapa foi importante, principalmente, para que os 
acadêmicos compreendessem a proposta CTS e, a partir desse entendimento e 
das vivências no contexto escolar, para que elaborassem os módulos didáticos.

Proposições construídas no subprojeto a partir da abordagem CTS

Os Módulos Didáticos construídos no subprojeto PIBID Biologia - 
UNIOESTE foram organizados, assim como no trabalho de Santini et al. 
(2005), por temáticas e amparados em um modelo de organização. No PIBID/
BIOLOGIA-UNIOESTE o modelo de organização escolhido para nortear o 
trabalho foram os cincos passos sugeridos por Aikenhead (1994) e sintetizados 
por Santos e Mortimer (2002, p. 12), conforme mencionamos abaixo: 

(1) Introdução ao problema social; (2) Análise da tecnologia relacio-
nada ao  tema social;  (3) Estudo do conteúdo científico definido em 
função do tema social e da tecnologia introduzida; (4) Estudo da tec-
nologia correlata em função do conteúdo apresentado; (5) Discussão 
da questão social original.

Ressalta-se, porém, que estes passos permeiam os Módulos didáticos, 
podendo-se não seguir, de maneira rígida, esta sequência, uma vez que as re-
lações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade se articulam, de modo que nem 
sempre é possível reconhecer os limites de cada uma dessas esferas do conhe-
cimento. Contudo, nos Módulos Didáticos procurou-se tratar de todas as rela-
ções e aspectos apontados nos passos descritos por Santos e Mortimer (2002). 

Os Módulos Didáticos refletem uma construção coletiva dos acadêmicos, 
juntamente com o professor da Educação Básica (professor supervisor da 
escola em que exercia as atividades de iniciação à docência) e os professores 
universitários que os orientam. Assim, no ano de 2014 foram elaborados 
11 Módulos Didáticos, os quais compõem este livro. Os temas propostos 
para o desenvolvimento dos Módulos Didáticos foram: 1) Conservação de 
alimentos; 2) Enteroparasitoses; 3) Gripe; 4) Audição e a utilização de fones 
de ouvido; 5) Árvores em regiões urbanas; 6) Enchentes; 7) O ser humano e 
o convívio com outros animais; 8) DNA; 9) Engenharia genética e eugenia; 
10) Alimentação na adolescência; 11) HPV.

Todos os módulos desenvolvidos trabalham com conteúdos científicos, 
tecnológicos e sociais e iniciam pela problematização de uma situação social 
de interesse para as vivências dos alunos. Os conteúdos trabalhados com os 
alunos em cada módulo apresentam-se no quadro 1.
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Compreende-se, com o breve panorama apresentado no Quadro 1, que 
os módulos didáticos, com alguns desafios, conseguiram articular conteúdos 
científicos, tecnológicos e sociais. A proposta de cada módulo e as estraté-
gias metodológicas são explicitadas nos capítulos presentes neste livro. Vale 
ressaltar que todos os módulos partiam de uma problematização inicial, bus-
cando considerar as vivências dos alunos e exemplos concretos de situações 
cotidianas. Assim, o ensino de Ciências e Biologia passou a ser contextuali-
zado e integrado, superando um ensino memorístico e fragmentado. 

É importante considerar que os Módulos Didáticos descritos neste 
livro foram construídos e organizados com o objetivo de constituir-se em 
materiais de apoio para o professor, que poderá utilizá-los na íntegra em 
suas aulas e/ou adaptá-los conforme houver necessidade. Apenas ressalta-se 
que a abordagem CTS propõe que o contexto científico, tecnológico e social 
deve ser trabalhado de forma articulada, não devendo, portanto, retirar-se, ou 
menosprezar-se, um aspecto em função do outro.

Considerações finais

A Educação CTS contribui para a formação de cidadãos críticos e que 
entendem a ciência e a tecnologia de forma articulada às questões sociais, 
econômicas, políticas, éticas e ideológicas. Apesar da importância de se 
pautar as relações CTS, em especial no ensino de Ciências e Biologia, os 
professores, muitas vezes, sentem-se despreparados para trabalhar de modo 
contextualizado nas suas aulas. Assim, como modo de oferecer a eles um 
material que traz uma abordagem diferenciada, e provoque reflexões deles e 
de seus alunos, foram construídos os módulos didáticos aqui apresentados. 

Destaca-se que os Módulos Didáticos descritos nesse livro foram 
aplicados nas escolas de Educação Básica parceiras do subprojeto PIBID/
BIOLOGIA-UNIOESTE ao longo do ano de 2014. A aplicação desses 
Módulos permitiu a reflexão conjunta entre alunos da educação básica, aca-
dêmicos pibidianos, professores supervisores e professores orientadores a 
respeito da relação CTS. 

É importante destacar o PIBID como um programa de formação inicial 
de professores, no qual os acadêmicos dos cursos de licenciatura podem in-
tegrar  teoria e prática, além de refletir sobre sua formação profissional. O 
desenvolvimento e aplicação dos Módulos Didáticos, no caso do subprojeto 
aqui referido, permitiram o desenvolvimento de saberes docentes, como os 
de planejamento; conhecimento da realidade escolar; prática de ensino e in-
teração entre professor e aluno.
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CAPÍTULO 2

CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS: 
como seria seu dia a dia sem geladeira?4

Adrieli Gorlin Toledo
Fabiana Brandelero Cezar

Fernanda Aparecida Meglhioratti
Juliana Moreira Prudente de Oliveira

Cecilia Barradas Kraut

Introdução

Na atualidade a ciência e a tecnologia estão presentes nas diversas ativi-
dades que o homem realiza. Os avanços nessas grandes áreas acarretam con-
sideráveis mudanças socioculturais, políticas e econômicas, as quais influen-
ciam, inclusive, nos valores dos indivíduos. Contudo, não apenas a ciência e 
tecnologia  influenciam nos aspectos  sociais,  como  também a  sociedade, de 
maneira geral, e seu contexto de produção político, econômico e ideológico 
determinam os caminhos da produção científica e tecnológica. Assim, compre-
ende-se a existência de diferentes interações entre ciência, tecnologia e socie-
dade, sendo difícil estabelecer limites rígidos entre esses diferentes elementos.

Apesar da intensa relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), 
muitas vezes, perpassa uma ideia unidirecional e salvacionista da ciência 
na sociedade, na qual a mesma é vista como capaz de resolver todos os 
problemas que nos são impostos (SANTOS; MORTIMER, 2002; AULER; 
DELIZOICOV,  2001).  Esse  entendimento,  segundo  Bazzo,  Linsingen  e 
Pereira (2003), remete-se a uma concepção tradicional, na qual a produção 
científica é percebida de forma racional e objetiva, desconsiderando todos os 
aspectos sociais nela envolvidos.

Embora a concepção tradicional de ciência seja trabalhada e aceita ainda por 
muitos professores, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica em Ciências 
do Paraná (2008) desmistificam esse pensamento, embasadas no contexto das 
relações entre ciência e sociedade, em que se consideram as implicações sociais, 
políticas, econômicas e culturais envoltas no conhecimento científico. Bazzo, 
Linsingen e Pereira (2003) também argumentam que a própria história da ciên-
cia se contrapõe à visão tradicional que se consolidou sobre ela.

4 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos.
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Ao pensar sobre as relações CTS, compreende-se que o ensino de ciên-
cias deve levar em consideração a valorização social, cultural e histórica que 
compõe o aprendizado do aluno. O espaço escolar é um ambiente em que 
os mesmos se relacionam, promovendo uma construção mental mediante 
acontecimentos cotidianos. Assim, o ensino de ciências deve utilizar as vi-
vências e os conhecimentos prévios dos alunos sobre os diferentes processos 
e fenômenos, a fim de tornar suas percepções de mundo mais complexas e/
ou modificando-as  à medida que  empreende  significado  ao  conhecimento 
construído (SCHROEDER; FERRARI; MAESTRELLI, 2009).

A tecnologia, assim como a ciência, apresenta-se como um paradigma 
na educação, sendo considerada como neutra e subjugada pelos aspectos 
científicos que envolvem a confecção de produtos  tecnológicos. Contudo, 
atualmente, as pesquisas acerca da tecnologia no âmbito escolar, essencial-
mente no ensino de ciência, aludem não somente à produção e à utilização 
de um aparato tecnológico, mas também às implicações dos mesmos na so-
ciedade, promovendo a postura crítica dos alunos frente a essa perspectiva 
(SANTOS; MORTIMER, 2002; BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003).

A vista das considerações citadas, expõe-se que os conhecimentos cientí-
ficos estudados nas disciplinas não devem ser desconsiderados, mas propiciar 
o Letramento Científico e Tecnológico, partindo de problemas formados his-
toricamente no desenvolver das atividades na perspectiva CTS. Essa perspec-
tiva propõe o uso de temáticas que permitem utilizar de questões-problemas 
relevantes ao âmbito social em que o aluno está inserido, proporcionando uma 
discussão e análise crítica, as quais têm como objetivo sua resolução. No de-
senvolvimento dessa abordagem, o aluno consegue se posicionar frente aos 
acontecimentos sociais, ao mesmo tempo em que o professor desenvolve as 
atividades de forma interdisciplinar, utilizando as concepções científicas como 
modo de oportunizar uma aprendizagem crítica (AULER, 2003; AULER; 
DELIZOICOV, 2006; SANTOS; MORTINER, 2002).

Em vista disso, dentro da perspectiva CTS, objetiva-se promover o letra-
mento científico e tecnológico, o qual contribui para a formação de cidadãos 
críticos, ativos e modificadores da sociedade (SANTOS, 2012; ROEHRIG; 
ASSIS; CZELUSNIAKI,  2011).  Essa  visão  oportuniza  desenvolver  ativi-
dades de cunho social, exigindo do aluno uma postura perante a tomada de 
decisão em relação ao domínio da ciência e tecnologia em sua vida diária. 
Dentro desse contexto CTS, propõe-se um Módulo Didático sobre a temática 
“Conservação de alimentos” com o objetivo de relacionar os conteúdos com 
os  aspectos  científicos,  tecnológicos  e  sociais. O público  alvo do módulo 
proposto são os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.

Lourdes Justina_erika.indd   26 15/01/2016   08:57:31



ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NO CONTEXTO DO PIBID: 
propostas didáticas na abordagem ciência-tecnologia-sociedade 27

No Módulo Didático proposto a partir da temática “Conservação de 
alimentos”  discutem-se  questões  sociais,  abordando  os  aspectos  científi-
cos e tecnológicos relacionados à temática. Dentro da dimensão científica, 
contempla-se o conteúdo específico “Reino Fungi”, em que são propostas 
atividades relacionadas aos fungos, sua diversidade, estrutura, organização e 
aplicações (na decomposição, na alimentação, em medicamentos e na sua im-
portância no ambiente). Em relação aos aspectos tecnológicos, discute-se so-
bre as tecnologias que facilitam a conservação dos alimentos, bem como as 
principais técnicas de conservação para manter o alimento viável por maior 
tempo para consumo, mantendo-o longe de contaminação, principalmente, 
dos fungos. Quanto aos aspectos sociais, são discutidos assuntos como: o 
desperdício de alimentos; a necessidade de conservação do alimento na so-
ciedade atual, dado que antigamente os alimentos eram produzidos para se-
rem utilizados diariamente e hoje, mediante as técnicas de conservação, eles 
podem ficar armazenados por longos períodos; e a importância da escolha de 
uma alimentação saudável. 

Compreende-se que a aplicação do Módulo proposto pode contribuir para 
que  os  alunos  dos  anos  finais  do  Ensino  Fundamental  possam  realizar  suas 
atividades sociais de forma crítica, por exemplo, compreendendo que as escolhas 
que fazem em relação à segurança alimentar deve levar em consideração o tempo 
de duração do alimento, o tempo que vai ser gasto no consumo, a qualidade do 
mesmo e a existência ou não de aditivos químicos para sua conversão, além dos 
aspectos positivos e negativos em relação a essa adição.

Estratégias metodológicas

Esse Módulo  tem como fundamentação a perspectiva CTS a fim de 
tornar os alunos sujeitos ativos tanto no processo de ensino e aprendi-
zagem quanto em suas atuações na sociedade. Assim, procura-se desper-
tar a curiosidade e interesse dos alunos acerca do ensino de ciências para 
instigá-los  à  busca  por  um  aprendizado  que  denote  significado  em  suas 
ações cotidianas. O Módulo é proposto em seis etapas que, a seguir, estão 
descritas e discutidas. 

Primeira Etapa

Na primeira etapa do Módulo Didático propõe-se que os alunos se-
jam divididos em grupos para discutir o seguinte questionamento: Como 
seria seu dia a dia sem geladeira? Os alunos devem apontar aspectos dessa 
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discussão na elaboração de cartazes para a apresentação à turma. Durante a 
apresentação dos cartazes, os alunos devem expressar-se sobre as posições 
que cada grupo chegou. O professor, após essa apresentação inicial, deve co-
locar questões problemas que orientem o debate sobre a temática proposta. 
Algumas dessas questões estão elencadas no quadro 1. 

Quadro 1: Questões propostas para a problematização inicial do Módulo Didático

“Como vocês acham que era a conservação dos alimentos na pré-história?”
“Como vocês acham que era na época das navegações?”

“Como seus avós e bisavós conservavam o alimento?”

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A discussão inicial tem como propósito avaliar o conhecimento prévio 
dos alunos em relação ao tema. Vitorasso (2010, p. 8), aponta que “os conhe-
cimentos prévios são um dos principais aspectos que devem ser levados em 
conta no processo educativo, tendo fundamental importância tanto para os alu-
nos quanto para os professores.” Diante disso, compreender as relações que os 
alunos constroem entre o conhecimento prévio, oriundo do cotidiano deles, e 
entre o conhecimento científico, que é ensinado, é o principal ponto de partida 
do professor para se chegar ao processo de ensino-aprendizagem efetivo. 

Como continuidade ao questionamento inicial, o professor pode propor 
novas questões referentes à temática e registrar na lousa os principais co-
mentários dos alunos. Algumas questões são sugeridas no Quadro 2. 

Quadro 2: Questões norteadoras do debate sobre a 
conservação de alimentos na sociedade atual

“Por que é importante conservar os alimentos?”
“Que tipos de alimentos estragam?”

“Todos os alimentos estragam?”
“Como as grandes indústrias conservam os alimentos? Por exemplo, o morango?”

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O registro dos comentários dos alunos pode vir acompanhado da cons-
trução de uma tabela na lousa com a indicação dos alimentos que os alunos 
acreditam que estragam rapidamente e aqueles alimentos que eles acreditam 
terem maior duração. Essa tabela pode ser registrada no caderno dos alunos 
e pode ser utilizada para a discussão e análise em outros momentos ao longo 
do Módulo Didático.
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Além disso, sugere-se, como complementação dessa primeira etapa, 
que o professor pesquise  a fim de encontrar  algumas  reportagens  sobre o 
processo de industrialização dos alimentos para utilizá-las em uma discussão 
com os alunos, evidenciando as técnicas de conservação descritas nas repor-
tagens. Outra atividade que pode ser realizada é a análise de embalagens de 
produtos alimentícios trazidas pelos alunos para a investigação em sala de 
aula. Pode-se solicitar a descrição das substâncias adicionadas nos alimentos 
e fazer uma pesquisa na internet sobre a função das mesmas. Essa atividade 
torna-se ainda mais significativa se as embalagens analisadas forem de ali-
mentos que são divulgados com frequência pela mídia. A seguir indica-se 
um texto de apoio para finalizar o desenvolvimento dessa primeira etapa do 
Módulo Didático (Quadro 3). 

Quadro 3: Texto de apoio sobre o processo de conservação dos alimentos

Texto de apoio

Porque conservamos os alimentos?
A preservação é geralmente definida como o método utilizado para preservar 

um estado já existente ou para evitar possíveis danos devido à ação de agentes 
químicos (oxidação pelo ar), físicos (temperatura, luz) ou biológicos (microrganismos). 
A preservação dos alimentos permitiu que o homem pudesse manter alimentos de 
colheita inalterados até o ano seguinte. Portanto, a função primária da conservação 
é atrasar a deterioração dos alimentos e evitar as alterações no seu sabor, ou, 
em alguns casos, na sua aparência. Isto pode ser alcançado de diversas formas, 
graças aos processos de tratamento, como em conserva, através da desidratação 
(secagem), fumagem, congelamento, utilização da embalagem e à utilização de 
aditivos alimentares, como conservantes ou antioxidantes. Os conservantes são 
usados principalmente para produzir alimentos mais seguros para os consumidores, 
impedindo a ação de agentes biológicos. Para o consumidor, a maior ameaça vem 
da deterioração ou mesmo da toxicidade dos produtos alimentares, devido à ação de 
microrganismos nocivos (por exemplo, bactérias e fungos). Alguns destes organismos 
podem secretar substâncias tóxicas (“toxinas”), perigosas para a saúde humana e que 
podem ser fatais.

Como são conservados os alimentos e quais as substâncias utilizadas?
Para atrasar a deterioração dos alimentos por microrganismos, são utilizadas 

substâncias antimicrobianas para inibir, retardar ou prevenir o crescimento e 
proliferação de bactérias, leveduras e bolores.

Fonte: Adaptado do texto “Conservantes para aumentar a duração e segurança dos 
alimentos”. Disponível em: <http://www.eufic.org/article/pt/seguranca-e-qualidade-alimentar/

saude-animal/artid/Conservantes-para-aumentar-a-duracao-seguranca-alimentos/>.
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Podem-se discutir os aspectos positivos e negativos da conservação 
de alimentos, enfatizando a importância de uma vida saudável e a com-
posição (aditivos adicionados) e armazenamento dos alimentos, possibili-
tando um momento de reflexão para os alunos com relação às atividades 
realizadas diariamente.

Segunda Etapa

Utilizando-se as hipóteses sobre duração e conservação dos alimentos 
levantadas da etapa anterior, pode-se propor a realização de experimentos para 
testá-las. Farias e Assis (2012) apontam que as aulas práticas contribuem para 
a aquisição de novos conceitos, apropriação de novas vivências no contexto de 
ensino-aprendizagem e constituem novos desafios para os alunos. 

O experimento A (Quadro 4) tem como objetivo promover a construção 
de hipóteses pelos alunos sobre os métodos de conservação. Além disso, 
procura-se relacionar os métodos de conservação com situações cotidianas. 
Ao fim do experimento eles devem confrontar seus resultados com suas hi-
póteses iniciais, bem como comparar os resultados obtidos pelos diferentes 
grupos de alunos, destacando os fatores que contribuíram para a obtenção 
dos resultados.

Quadro 4: Experimento sobre técnicas de conservação dos alimentos

Experimento A: Quanto tempo dura o mingau?

Materiais: Amido de milho, Óleo, Plástico Filme, Água, Sal, Vinagre, 5 copos plásticos.

Procedimentos: Para a execução do experimento, deve-se preparar um mingau com 
amido de milho e água, misturando-os e levando ao fogo até engrossar. Esse mingau 
será distribuído igualmente em copos, enumerados de 1 a 5. O copo nº 1 ficará aberto 
e em contato com o ambiente e o ar. O copo nº 2 será vedado com plástico filme. O 
copo nº 3 terá o mingau coberto com uma camada de óleo. O copo nº 4 terá o mingau 
coberto por vinagre. O copo nº 5 ficará aberto igual ao copo de nº 1, porém será 
colocado na geladeira. 

continua...
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continuação

Experimento A: Quanto tempo dura o mingau?

Resultados: Os resultados podem ser observados após uma semana. No copo 
nº 1 o alimento tende a se decompor mais rapidamente, devido ao contato com os 
microrganismos presentes no ar e a temperatura ambiente – em dias quentes, com 
temperatura de aproximadamente 30° Celsius, a proliferação de microrganismos é mais 
propícia. No copo nº 2 o plástico filme cria uma barreira que impede parcialmente a 
proliferação de microrganismos. No copo nº 3 o óleo atua como uma barreira, impedindo 
a entrada de microrganismos presentes no ar. No copo 4 o vinagre também impede 
a proliferação de microrganismos e devido a sua acidez é muito utilizado para fazer 
conserva. No copo nº 5 a geladeira mantém o alimento refrigerado e conservado por 
maior tempo, pois a temperatura baixa retarda a proliferação de microrganismos.

Fonte: Adaptado do experimento “Como ensinar microbiologia, com ou 
sem laboratório”. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/

pratica-pedagogica/como-ensinar-microbiologia-426117.shtml>.

Nesse experimento podem-se discutir as técnicas de conservação de 
alimento pela investigação das diferentes situações em que cada copo com 
mingau de amido se encontra. Por exemplo, os copos de nº 1 e nº 5 ficam 
abertos, porém, em temperaturas diferentes. Já os copos de nº 2, nº 3 e nº 4 
estão cobertos com substâncias diferentes e que formam uma camada prote-
tora para o alimento, o que impedirá o mingau de entrar em contato com o 
ambiente externo.  Além disso, sugere-se aos alunos que pesquisem sobre as 
técnicas antigas e as modernas de conservação de alimentos.

Vale ressaltar, ainda, que o professor deve considerar que o mingau será 
cozido em temperatura alta, promovendo a morte dos possíveis microrga-
nismos presente nele. Além disso, sugere-se que o desenvolvimento desse 
experimento não ocorra no inverno, ou em dias frios, pois é mais difícil a 
visualização dos microrganismos pelos alunos. Com os resultados obtidos, 
sugerem-se os questionamentos presentes no Quadro 5. 

Quadro 5: Questões norteadoras do debate sobre o experimento A
 

“Como aconteceu o aparecimento dos fungos?”
“Quais condições foram necessárias para o crescimento dos fungos?”

“Quais são as formas morfológicas dos fungos que apareceram? São todos iguais?”
“Qual é a importância dos fungos encontrados para o meio ambiente?”

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Com base nos questionamentos e no experimento, orienta-se ao pro-
fessor contextualizar o conteúdo científico sobre os fungos com a temática, 
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podendo discutir com os alunos sobre os alimentos congelados, enlatados e 
em conserva, abordando sua validade e suas diversas formas de armazena-
mento. Por  exemplo,  alimentos  perecíveis  geralmente ficam na  geladeira, 
devido à necessidade de resfriamento para mantê-los conservados por um 
maior período e isso retarda a proliferação de microrganismos. Pode-se falar 
também da má distribuição dos alimentos e do desperdício em escala mun-
dial e  individual. Assim, esse momento possibilita uma reflexão perante a 
quantidade de alimentos consumidos pelos alunos, como também sobre a 
postura que os mesmos terão quando for comprá-los. Essa discussão promo-
ve a inter-relação entre ciência, tecnologia e sociedade.

O experimento B (Quadro 6) tem como propósito comparar os alimen-
tos industrializados e caseiros quanto ao crescimento de microrganismos em 
determinadas condições de umidade.

Quadro 6: Experimento B com comparação entre alimentos 
industrializados e caseiros em determinadas condições de umidade

Experimento B: Porque os alimentos estragam?

Materiais: Pão caseiro, Pão industrializado, Água e Placas de Petri.

Procedimento: Para a execução do experimento, as fatias dos pães devem ser divi-
didas ao meio e distribuídas em placas de Petri previamente enumeradas. Na placa nº 
1 é colocada meia fatia de pão caseiro. Na placa nº 2 é colocada a outra metade do 
pão caseiro, umedecido com água. Na placa nº 3 é colocada meia fatia do pão indus-
trializado. Na placa nº 4 é colocada a outra metade do pão industrializado, umedecido 
com água. 

Resultado: Os resultados podem ser observados após uma semana. Na placa nº 1 o 
pão caseiro, que não foi umedecido, apresentará uma consistência dura, porém ain-
da não terá microrganismos. Deve-se comentar com os alunos que se manter o pão 
nessas condições por maior tempo, ele certamente ficará mofado. Na placa nº 2 o pão 
caseiro umedecido está mais propenso a criar fungos, pois o ambiente úmido é apro-
priado para eles. Na placa nº 3 o pão industrializado, provavelmente não apresentará 
diferentes características físicas, pois contém conservantes que promovem um maior 
prazo de validade, consequentemente um maior período viável para consumo. Na pla-
ca nº 4 o pão industrializado umedecido, pode ser que já apresente microrganismos, 
devido ao ambiente ser propício ao seu crescimento.

Fonte: Adaptado do experimento “Por que os alimentos estragam?”
Disponível em: <http://pontociencia.org.br/gerarpdf/index.php?experiencia=531>.

A partir dos  resultados do experimento, discute-se  sobre a  influência 
da água no desenvolvimento e crescimentos dos seres vivos. Partindo do 
pressuposto que os fungos se reproduzem por esporos, e que estes então no 
ar, constata-se que como a Placa de Petri fica exposta ao ar, no mesmo lugar 
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e durante certo tempo, os esporos ao caírem sobre os alimentos podem se 
proliferar. Pode-se contextualizar essa situação ao discutir com os alunos 
a questão do mofo, que ocorre, geralmente, em locais úmidos. Enuncia-se 
também sobre a questão do pão que fica armazenado em casa, qual a forma 
correta, porque alguns estragam mais rápido que outros e o ambiente em 
que eles se encontram. Conjuntamente, destaca-se que a maioria das rea-
ções químicas que acontecem nas células é dependente de um meio aquo-
so e, assim, a falta de água dificulta o desenvolvimento dos fungos. Dessa 
maneira, faz-se referência à desidratação como uma forma de conservação 
dos alimentos. Para finalizar, comenta-se sobre a existência de fungos que 
conseguem sobreviver em ambientes altamente secos, enfatizando que sua 
proliferação se dá de forma mais lenta que aqueles presentes em ambiente 
úmido. Salienta-se, ainda, que a temperatura influência no desenvolvimento 
e reprodução dos fungos, portanto, em dias mais frios se torna mais difícil a 
visualização dos mesmos.

A partir dessa prática, os alunos devem observar as mudanças ocorridas 
com o material da experiência após uma semana e anotar os resultados obti-
dos. Para nortear a discussão dos dados, sugere-se ao professor as questões 
indicadas no Quadro 7. 

Quadro 7: Questões norteadoras para a discussão do experimento B

“Como aconteceu o aparecimento dos fungos?”
“Quais condições foram necessárias para o crescimento dos fungos?”

Fonte: Elaborado pelas autoras.

 
Ressalta-se que o resultado dessa prática vai depender das caracterís-

ticas apresentadas tanto pelo pão caseiro quanto pelo pão industrializado. 
Ademais, sugere-se que a partir desse experimento seja fomentada uma dis-
cussão sobre os produtos industrializados e os aditivos e/ou conservantes 
adicionados a eles. Também se pode comentar sobre o tempo de duração 
do alimento para consumo e sobre a alimentação saudável, incentivando os 
alunos a se posicionarem frente ao consumo de alimentos. 
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Terceira Etapa

Para a terceira etapa do desenvolvimento do Módulo sugere-se a apre-
sentação do vídeo a “História da Conservação dos Alimentos”5. O vídeo ini-
cia com vários questionamentos relacionados à conservação dos alimentos, 
e nele o locutor aborda a necessidade de conhecer a história da conservação 
dos alimentos. O mesmo inicia fazendo referência ao período pré-histórico 
e constrói uma linha do tempo que vai até aos dias atuais. Após esse breve 
histórico, o vídeo relata os diversos métodos de conservação dos alimentos 
(câmaras frigoríficas, enlatamento, congelamento, secagem ao sol, conser-
vantes, entre outros), finalizando com o histórico do surgimento da geladeira.

Mediante a discussão do vídeo, e das atividades anteriormente desen-
volvidas, o professor pode aprofundar a discussão sobre o “Reino Fungi”, 
abordando a sua estrutura, função biológica, aplicações na sociedade, entre 
outros e aproveitando para esquematizar no quadro alguns aspectos mais im-
portantes do diálogo sobre o tema. Sugere-se que o professor traga exempla-
res de fungos, tais como: orelhas de pau e fungos utilizados na alimentação 
(fermento biológico, shiitake, champignon). O professor pode utilizar, ainda, 
os recursos do Laboratório de Ciências e Biologia – conforme subsídios dis-
poníveis na escola – para visualização de lâminas das hifas e estruturas dos 
fungos. Destaca-se, também, a importância do professor orientar os alunos a 
desenhar as amostras de fungos como forma de registro e de comparação da 
grande diversidade desse grupo. 

Alguns materiais de apoio são indicados, a seguir, para aprofundar o 
conhecimento sobre o processo de conservação dos alimentos.  

Quadro 8: Texto de apoio sobre a história da conservação dos alimentos

Material de Apoio

No período Paleolítico, o homem caçava e coletava alimentos para satisfazer 
sua fome imediata. A disponibilidade de alimentos estava intimamente relacionada 
com a maneira na qual ele vivia. Era nômade, buscava regiões onde a caça e a coleta 
eram mais abundantes. Mesmo assim, havia necessidade de armazenar alimentos, 
pois em alguns dias, a caça não era tão boa e em alguns períodos, os alimentos não 
eram abundantes. A princípio, o homem primitivo procurava apenas recolher alimen-
tos e utilizava a parte mais fria e escura da caverna para estocá-los. 

continua...

5  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iSgXKep_tcY>. 
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continuação

Material de Apoio

A descoberta do fogo foi o primeiro passo para uma conservação mais eficien-
te. O homem pendurava sua caça próximo ao fogo para assar a caça, pois ela demo-
rava mais a se deteriorar. Surgiu, então, um novo modo de conservação: a defumação.

No período conhecido como Neolítico, o homem fixou-se em uma região onde 
plantava, criava animais e passou a se relacionar com indivíduos da mesma espécie. 
A partir daí, foi chamado de produtor. É então que surge o excesso de produção e 
inicia-se o escambo, ou seja, a troca de produtos por parte de alguns grupos. Surgiu 
a necessidade de conservar o excedente de produção. 

Novos tipos de conservação foram surgindo, por exemplo, os índios brasileiros 
cozinhavam suas caças e as deixavam imersas em gordura. A imersão na gordura é 
uma técnica muito utilizada em fazendas ou em locais onde há carência de refrigera-
ção e do congelamento. Esse método consiste em uma barreira física. 

Na época das grandes navegações, algumas destas técnicas foram funda-
mentais para a sobrevivência e o sucesso das expedições. Tripulações inteiras mor-
riam por falta de alimentos ou pelo péssimo estado de conservação destes. 

Nessa mesma época, a multiplicação dos meios de transporte (que possibilitou 
o grande intercâmbio de alimentos) e o avanço da tecnologia na área agrícola e na pe-
cuária levaram ao aumento da produção de alimentos. Surge, então, uma necessida-
de de conservação mais eficiente já que o produto viajaria para regiões cada vez mais 
distantes. Por exemplo, utilizava-se muito o sal, o açúcar, o cravo-da-índia e a canela.

Com as mudanças sociais, a conservação de alimentos ganhou um papel fun-
damental, pois estava ligada à sobrevivência humana. Surgiram os centros urbanos, 
distantes da área de produção dos alimentos. Assim, para aumentar a durabilidade, 
melhorar a aparência e o sabor dos alimentos, muitas substâncias são adicionadas. 
Estes aditivos são conhecidos popularmente como conservantes, estabilizantes, co-
rantes, antioxidantes, espessantes, emulsificantes, agentes quelantes, flavorizantes, 
edulcorantes, acidulantes e umectantes.

Os alimentos processados industrialmente carregam nas suas embalagens, 
obrigatoriamente, o nome ou o código do aditivo utilizado, bem como sua quantida-
de, entre outras informações. Esta regulamentação é feita pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). Os aditivos químicos, inicialmente usados para a con-
servação dos alimentos, assumiram novos papéis. Por exemplo, são usados para o 
aprimoramento da aparência, do sabor e do odor.

Os conservantes atuam  para impedir ou retardar as ações provocadas por 
micro-organismos ou enzimas nos alimentos. Nesse caso, são muito usados os áci-
dos orgânicos, como os ácidos sórbico, benzoico, propanoico e acético, e também 
nitratos e nitritos.

Como vimos, a conservação de alimentos tem como principal objetivo manter 
as características dos alimentos pelo maior tempo possível e muitos métodos evolu-
íram em função das mudanças que o homem e a sociedade passaram ao longo dos 
anos. Entretanto devemos ficar atentos às informações contidas nos rótulos das em-
balagens, para buscar uma alimentação saudável, identificar a qualidade do alimento 
e refletir sobre o seu consumo. 

continua...
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continuação

Material de Apoio

A legislação brasileira obriga os produtores a identificar nos rótulos diversas 
informações, tais como: características dos produtos; origem do produto; quantidade 
ou volume do produto presente na embalagem; número de registro no Ministério da 
Saúde (com exceção dos itens em que a legislação dispensa esse registro) e carimbo 
de inspeção do Ministério da Agricultura (para bebidas e produtos de origem animal); 
lista de ingredientes e aditivos; instruções para uso e preparo, quando necessário; 
modo de conservação, quando necessário; prazo de validade e número do lote; infor-
mações nutricionais; informações em português; advertências obrigatórias - para pro-
dutos que contêm substâncias prejudiciais a pessoas portadoras de certas doenças, 
como diabetes, hipertensão, alergias, ou que possam comprometer a dieta dos que 
precisam perder peso. Essas informações propiciam ao consumidor fazer escolhas 
conscientes e utilizá-las de forma adequada.  

Fonte: Adaptado dos textos “Conservação de Alimentos” e 
“Guia de Alimentos e Vigilância Sanitária”.

Disponível em: <http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20
Leitura/conteudos/SL_conservacao_de_alimentos.pdf e http://www.anvisa.

gov.br/ALIMENTOS/guia_alimentos_vigilancia_sanitaria.pdf>.

Quadro 9: Texto de apoio sobre Reino Fungi

Material de apoio

Os fungos já foram classificados como vegetais e também como protistas. 
Atualmente são agrupados num reino à parte, chamado Reino Fungi. Este grupo inclui 
organismos diversos, que vivem em quase todos os ambientes terrestres e apresen-
tam uma grande variação de formas e tamanhos.

Ao reino dos fungos pertencem todos os seres conhecidos por mofos, bolores, 
cogumelos e leveduras. São organismos heterótrofos (não tem clorofila), ou seja, não 
produzem o próprio alimento, dependem da ingestão de matéria orgânica, viva ou 
morta, para sobreviver. As espécies que se alimentam de matéria orgânica morta pos-
suem um papel importante na decomposição de animais e vegetais e são chamadas 
de saprófagas. São importantes na alimentação (decompositores e comestíveis), na 
produção de medicamentos (Penicilina), para o ambiente (mutualismo) e podem ser 
causadores de doenças. 

Fonte: Adaptado dos textos “Fungos: O que são e qual é a importância dos fungos”, “Fungos” e 
“Reino Fungi (Fungos, cogumelos)”. Disponível em: <http://www.todabiologia.com/microbiologia/

fungos.htm>, <http://www.infoescola.com/biologia/reino-fungi-fungos-cogumelos/> e
<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/fungos-o-que-

sao-e-qual-e-a-importancia-dos-fungos.htm>.
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Quadro 10: Texto de apoio sobre a história da conservação dos alimentos

Material de Apoio

Até agora, falamos de métodos que evoluíram em função das mudanças que o 
homem e a sociedade passaram ao longo dos anos. Foram surgindo necessidades que 
levaram ao desenvolvimento de novas técnicas. Tanto a embalagem quanto as condi-
ções de estocagem passaram a ter um papel de destaque neste processo evolutivo. 

A utilização de embalagens adequadas para cada tipo de alimento está cada 
vez mais criteriosa. Aumentar durabilidade, impedir que haja danos durante o trans-
porte e facilitar o armazenamento nos pontos de venda são seus principais objetivos.

Atualmente, a preocupação ambiental nos faz voltar os olhos para o destino 
destas embalagens. Nelas, encontramos informações valiosas e cabe a nós, consu-
midores, verificarmos, a cada compra, a data de validade do produto, como ele deve 
ser estocado, como os alimentos devem ser conservados nos pontos de vendas e a 
sua aparência. 

A má conservação dos alimentos tem como consequência um grande desper-
dício. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura constata 
que existem alimentos suficientes para todos, mas a distribuição não é igualitária. 
Além disso, há pouca conscientização quanto ao desperdício que é praticado incons-
cientemente. A estocagem e a conservação, tanto nos pontos de venda como em 
nossas casas, também são responsáveis pelo aumento desse desperdício.

No nosso dia a dia, podemos adotar diversas atitudes que evitam o desperdí-
cio, desde a aquisição dos alimentos até o preparo final. Por exemplo, podemos fazer 
uma lista de compras, o que garante que compremos exatamente aquilo que neces-
sitamos; sempre observar a validade do alimento; acondicionar em locais corretos os 
alimentos comprados; reaproveitar as sobras dos alimentos; entre outras atitudes.

Pode-se dizer, então, que a busca por métodos de conservação mais eficien-
tes e mais seguros passou ao longo da História por várias modificações devido às 
necessidades dos diferentes modos de vida do homem. Com o crescimento popula-
cional, o consumo de alimentos aumentou e, muitas vezes, a produção não atende 
as necessidades, levando a uma busca de melhor aproveitamento de alimentos já 
disponíveis além de se evitar, ao máximo, o desperdício. 

Devemos nos informar cada vez mais para que não haja tanto desperdício de 
alimentos e a conservação deles é uma etapa fundamental para evitar esta perda. 
Além disso, a falta de cuidado contribui para o crescimento de micro-organismos que 
podem causar intoxicações alimentares e levar até mesmo à morte.

Atualmente, com o aumento da população e a diminuição do tempo disponível 
para o preparo dos alimentos, cada indivíduo busca suprir suas necessidades alimen-
tares com uma quantidade maior de alimentos industrializados. Estes, por sua vez, são 
preservados por métodos especiais e comercializados numa variedade de condições e 
de etapas de preparação, muitas vezes desconhecidas pelo consumidor. Independente 
da fase do processamento em que se encontram (crus, pré-cozidos, prontos, conge-
lados, enlatados, desidratados etc.), estes alimentos merecem os mesmos cuidados 
daqueles feitos de forma artesanal pelos nossos antepassados. Devemos ter cuidado 
especial com o consumo exagerado de produtos contendo conservantes e corantes que 
podem provocar processos alérgicos e alterações fisiológicas no indivíduo.

Fonte: Adaptado do texto “Conservação de Alimentos”. Disponível em: <http://web.ccead.puc-rio.
br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_conservacao_de_alimentos.pdf>.
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Como modo de sistematizar o conhecimento, o professor pode condu-
zir as discussões sobre: as dificuldades para a conservação de alimentos em 
lugares que ainda não possuem energia elétrica; o desperdício de alimentos 
no processo de distribuição e mesmo nas nossas casas; os principais métodos 
de conservação de alimentos; o motivo pelo qual é necessário conservar os 
alimentos. Nesse momento, retoma-se a problemática inicial “Como seria o 
dia a dia sem geladeira?”. Como forma de finalização do Módulo Didático 
pode-se construir um caderno educativo com informações sobre a durabi-
lidade dos alimentos, cuidados na compra (data de validade, qualidade da 
embalagem), modos mais eficazes de conservação de diferentes alimentos 
(verduras, carnes, massas, geleias) e explicações sobre o motivo dos alimen-
tos se decomporem e a importância ecológica desse processo. 

Avaliação

A avaliação é realizada de maneira contínua, mediante os seguintes 
instrumentos: cartazes confeccionados pelos alunos; anotações e observa-
ções das vivências e diálogos dos alunos; desenhos e registros dos alunos 
nas aulas; relatórios das atividades práticas realizadas e o caderno educativo 
construído. Compreende-se que a avaliação se volta tanto para análise do 
processo de ensino como da aprendizagem do aluno, propiciando refletir so-
bre a abordagem pedagógica utilizada pelo professor. Nesse sentido, Júnior 
e Batista (2008, p. 17) destacam que a avaliação é: 

[...] parte do processo, ela pode nos mostrar que caminhos percorre 
o entendimento dos alunos e sua apropriação dos conhecimentos. 
Serve como retroalimentação para o trabalho docente, por isso, ao se 
utilizar dela, o professor vê como anda o progresso de seus alunos 
e a partir desses resultados, pode fazer os ajustes necessários para 
melhorar a aprendizagem.

Dessa forma, nessa proposta didática, sugere-se ao professor realizar 
a avaliação continuamente, observando os principais pontos a serem al-
cançados pelos alunos dentro das atividades desenvolvidas. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013) arti-
culam que a avaliação deve proceder de forma contínua e formativa. Nesse 
aspecto, o professor deve promover um espaço que possibilita avaliar todo o 
processo de construção do conhecimento, analisando as interações em gru-
po, a autonomia individual perante a tomada de decisão e toda a produtivida-
de e potencialidade do aluno no decorrer das atividades realizadas em sala.
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Considerações finais

A perspectiva CTS permite ao aluno tornar-se sujeito ativo, fomentan-
do uma mudança de postura frente à Ciência e Tecnologia e uma sociedade 
pautada no consumo excessivo. Ademais, permite ao aluno questionar a ideia 
salvacionista da ciência e a concepção tradicional de que a ciência e a tecno-
logia geram apenas benefícios para a sociedade, reconhecendo que esta pode 
permitir, em algumas situações, a qualidade de vida, mas que em outras pode, 
inclusive, ser prejudicial à saúde. Desse modo, o desenvolvimento do Módulo 
Didático proposto promove uma reflexão acerca dos avanços científicos e tec-
nológicos, avaliando as consequências, por exemplo, dos aditivos químicos 
nos alimentos, para que o aluno possa tomar atitudes conscientes e responsá-
veis frente às técnicas de conservação, consumo e desperdício de alimentos.
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Introdução

Atualmente a maioria das doenças parasitárias é facilmente identificada por 
exames laboratoriais de métodos simples, além de serem tratadas e/ou cura-
das. Há, na indústria farmacêutica, medicamentos disponíveis que abran-
gem grande parte dos diferentes tipos de parasitas causadores de doenças 
principalmente em humanos. De acordo com Chieffi e Amato Neto (2003), 
a  prevalência  dessas  doenças  reflete  nas  condições  de  vida  de  diferentes 
comunidades, ocorrendo com intensidades variáveis de acordo com alguns 
fatores como, por exemplo, saneamento básico, educação sanitária, habita-
ção e higiene alimentar. Frequentemente a contaminação ocorre por via oral 
– pela ingestão de água contaminada e outros alimentos – ou tegumentar 
(penetração na pele) – pelo contato físico desprotegido com o solo. 

As parasitoses mais comuns e seus respectivos agentes etiológicos 
são: ascaridíase (Ascaris lumbricoides); teníase e cisticercose (Taenia so-
lium e Taenia saginata); esquistossomose (Schistossoma mansoni); ancilos-
tomose, popularmente, “amarelão”, (Ancylostoma duodenale); enterobiose 
(Enterobius vermicularis), sendo todos helmintos.

O fato é que, por menos acometida que seja uma população, doenças 
parasitárias sempre estarão presentes. Ambientes escolares, quando se tor-
nam alvos por contaminações, podem gerar um grande problema de saúde 
pública. Sendo assim, nota-se que o melhor tratamento é a prevenção. Saber 

6 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos.
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que nós estamos expostos a diversas doenças, não apenas as parasitárias, 
torna-se muito importante para entender de que forma estamos suscetíveis e 
como agir para evitar possíveis contaminações.

Para Vasconcelos et al. (2011), a incidência de parasitoses prevalentes 
em escolas pode estar associada a fatores como: alterações ambientais, ele-
vada concentração populacional e falta de higiene. Todas essas são condições 
propícias para multiplicação do parasito junto a uma população suscetível.

Além de compreender os problemas sociais ocasionados por doenças 
parasitárias, é importante conhecer aspectos biológicos desses helmintos. 
Nesse  sentido,  primeiramente,  é  relevante  diferenciá-los  e  identificá-los 
como vermes parasitários que dependem de um hospedeiro para garantirem 
sua sobrevivência e, após isso, entender como ocorre o seu ciclo biológico e 
como o mesmo irá interagir com os seres humanos, causando contaminações 
e posteriores infecções gastrointestinais e outras patogenias. As formas de 
contaminação e transmissão devem ser reconhecidas pelas pessoas para po-
derem prevenir-se. Não menos importantes são os aspectos tecnológicos que 
envolvem o diagnóstico de pacientes contaminados, exames laboratoriais, 
principalmente, e o tratamento, ou seja, quais medicamentos via oral são 
utilizados e são de fácil acesso aos pacientes.

No  contexto  escolar,  a  identificação  do  entorno  social  pelos  alunos 
auxilia  na  profilaxia  das  doenças  e  na  mudança  de  seus  hábitos  diários. 
Entender o quanto estamos expostos a doenças parasitárias e perceber como 
é simples se prevenir delas – desde uma lavagem de mãos mais adequada, 
até saber que medicamentos são aconselháveis serem ingeridos a cada seis 
meses – já faz com que esses alunos atuem de maneira ativa no controle 
dessas doenças. Além disso, informações como essas podem ser distribuídas 
para suas famílias e seus bairros, por meio de folders ou outros recursos 
didáticos. Educação sanitária sempre se mostra presente em textos como 
uma profilaxia, logo, compreende-se o quanto é importante saber da existên-
cia e das implicações acarretadas por essas verminoses. 

Os principais conteúdos a serem abordados no desenvolvimento do pre-
sente Módulo são as principais doenças parasitárias que acometem os seres 
humanos, como: Ascaris lumbricoides (ascaridíase, popularmente conheci-
do com lombrigas); Taenia solium e Taenia saginata (teníase e cisticercose); 
Enterobius vermicularis (enterobiose); Schistossoma mansoni (esquistosso-
mose, popularmente “barriga d’água”); Ancylostoma duodenale (ancilosto-
mose, popularmente “amarelão”). 

Para introduzir esse tema social, utiliza-se, nesse contexto, uma repor-
tagem sobre a possível morte de uma criança, causada pela contaminação 
parasitária por ascaridíase. Com esse recurso, busca-se um levantamento so-
bre o que os alunos já conhecem em relação ao tema. 
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Os principais aspectos tecnológicos apresentados ao longo das ativi-
dades são os diagnósticos laboratoriais. Neles se enfoca aspectos referente 
a como são realizados esses exames, quais as técnicas utilizadas, que pro-
fissionais os fazem e quais são os princípios éticos envolvidos nesses pro-
cedimentos. Além disso, faz-se também uma abordagem aos medicamentos 
utilizados para tratamentos: quais são eles, quem os produz, como devem ser 
administrados e disponibilizados para a população.

No decorrer das atividades desenvolvidas, são abordadas diferentes en-
teroparasitoses, procurando destacar, principalmente, as formas de contami-
nação, patogenias, sintomas e profilaxias. O ciclo biológico desses helmintos 
estará intimamente ligado às contaminações, sendo, então, este o aspecto a 
ser mais ressaltado durante as explicações. Os conceitos científicos presentes 
nesse módulo foram colocados com base em Neves (2006).

Algumas figuras são apresentadas para a observação da morfologia ex-
terna dos vermes. Com relação à patogenia, são especificados, juntamente 
com os alunos ao longo das explicações de cada parasitose, quais os danos 
que esses parasitas causam no organismo do hospedeiro e o reflexo de tais 
danos, ou seja, quais os sintomas apresentados pelo indivíduo contaminado.

Para finalizar, é sugerida uma discussão sobre as profilaxias – como é 
possível se prevenir de parasitoses –, abordando aspectos importantes como: 
saneamento básico, tratamento de esgotos e instalações sanitárias, trazendo 
alguns dados próximos a eles, do município de Cascavel/PR.

Estratégias metodológicas

Atividade 01

A atividade é iniciada com uma breve discussão introdutória sobre 
um dos principais helmintos que acometem o ser humano que é o Ascaris 
lumbricoides, conhecido popularmente como “lombriga”. Dessa maneira, o 
Módulo começa com a discussão sobre a ascaridíase.

Para as discussões iniciais, sugerem-se alguns questionamentos – como 
expostos abaixo – os quais podem ser ampliados: 

Você sabe o que é uma lombriga?
Você já teve “lombriga”?
O que sua mãe fala sobre lombrigas?
Você acha que alguém pode morrer por causa de lombrigas?
Será que tem como nos prevenirmos desse parasita?
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 As respostas dos alunos são consideradas como hipóteses que, poste-
riormente, serão analisadas por eles mesmos. Após esses questionamentos à 
turma, entrega-se aos alunos a reportagem sobre a morte de uma criança em 
Matelândia- PR, por contaminação parasitária, conforme quadro apresenta-
do na sequência.

Quadro 1: Reportagem sobre a morte de uma criança em 
Matelândia- PR supostamente por contaminação parasitária

Criança morre engasgada com lombriga em Matelândia- PR

Uma menina de 2 anos faleceu na madrugada desta quinta-feira (24), após 
atendimento médico no Hospital Padre Tezza, em Matelândia. Segundo informações 
do Hospital, a criança teria falecido de causas desconhecidas “em vias”, ou seja, an-
tes de chegar ao hospital.

O pai da criança discorda do atestado de óbito, segundo ele, a criança teria 
chegado ao hospital com os batimentos cardíacos fracos, mas ainda com vida.

Segundo o pai, ao ouvir a criança tossindo na noite de ontem, foi ver a meni-
na em sua cama e percebeu que ela estava com dificuldades respiratórias, ele ime-
diatamente pegou a criança no colo e saiu correndo em direção ao Hospital Nossa 
Senhora de Caravaggio, sendo alcançado pelo seu vizinho que estava de carro. Ao 
perceber que o hospital que estava de plantão era o Hospital Padre Tezza, pediu aju-
da aos enfermeiros do SAMU, que prestaram socorro e levaram-os até o hospital de 
plantão. “Mas ela chegou viva lá e o médico de plantão não tentou reanimar a minha 
filha”, contou Geferson Oliveira dos Santos, pai da menina Gisele Eduarda Bueno dos 
Santos, de 2 anos.

Após isto, o médico teria se recusado a preencher o atestado de óbito da crian-
ça, pedindo que o corpo fosse enviado para o IML de Cascavel para que emitissem lá 
o atestado. “Ao chegar no IML, o médico legista disse que não poderia emitir o atesta-
do de óbito porque não se tratava de morte violenta”, disse Geferson. “Ele disse ainda 
que o médico sabia que não era pra ter mandado pro IML, todos os médicos sabem 
que o IML só atende quando é morte violenta”, disparou.

Ainda no hospital, os pais perceberam que na cavidade bucal da menina havia 
um verme (lombriga), e acreditam que o caso da morte pode ter sido asfixia. Segundo 
eles, a menina estava sendo tratada da verminose há alguns dias, neste período ela 
teria sido levada duas vezes para consulta médica no Posto de Saúde e estava to-
mando o medicamento receitado pela pediatra.

O pai da menina registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia 
Civil de Matelândia, alegando que o médico plantonista não prestou o devido atendi-
mento de urgência e recusou-se a assinar o atestado de óbito.

O Hospital Nossa Senhora de Caravaggio, procurado pela nossa reportagem, 
reforçou que os hospitais de Matelândia trabalham em sistema de rodízio de plantão e 
não tinha, portanto, condições de atender na noite de ontem, uma vez que o hospital 
de plantão era o Padre Tezza.

No Hospital Padre Tezza, os funcionários plantonistas do período noturno já 
haviam saído do turno, portanto o hospital não pôde se pronunciar sobre o assunto.

Fonte: <http://www.rgl.com.br/noticia/policial-regiao/crianca-
morre-engasgada-com-lombriga-em-matelandia>.
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Em primeiro momento, deve-se fazer uma leitura da reportagem, apon-
tando os principais aspectos da mesma. Porém a reportagem não deve ser 
utilizada como uma verdade absoluta. Os alunos devem pesquisar sobre ela, 
ou seja, o que ocorreu de fato, como e porque essa criança pode ter vindo a 
falecer por uma contaminação parasitária, utilizando também as hipóteses 
trazidas anteriormente, ou seja, seus conhecimentos prévios com relação à 
ascaridíase. Sugere-se que a pesquisa seja realizada no laboratório de infor-
mática da escola com a orientação do professor, para os alunos aprofunda-
rem o conhecimento na busca de respostas acerca das hipóteses inicialmente 
elencadas nessa atividade. A pesquisa pode ser realizada individualmente 
ou em grupo. Eles farão anotações e entregarão no final da aula. Essas ano-
tações serão direcionadas com um Roteiro de Pesquisa, conforme quadro 
apresentado na sequência.

Quadro 2: Atividade de pesquisa: 
sugestão de roteiro de questões para pesquisa

ROTEIRO DE PESQUISA
Sobre as lombrigas:

1. Quais são suas principais características?
2. Porque precisam de um hospedeiro para garantir sua sobrevivência?
3. Que danos podem causar ao seu hospedeiro?
4. Quais os sintomas que uma pessoa contaminada pode ter?
5. Tem como uma pessoa saber se está contaminada?
6. Existe tratamento?
7. Elabore uma explicação se você acredita que essa criança pode ter vindo 

a óbito por contaminação parasitária.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Atividade 02

Essa atividade é iniciada com discussões a partir das hipóteses da per-
gunta 07 do roteiro de pesquisa realizada na Atividade 01.

Após isso, sugere-se que o professor faça uma aula expositiva dialo-
gada sobre a ascaridíase, recorrendo à pesquisa realizada pelos alunos e in-
troduzindo, então, os conceitos científicos sobre a doença: o ciclo biológico 
do parasita; como podemos nos contaminar analisando esse ciclo; quais as 
patogenias que o verme pode causar no hospedeiro, relembrando, nesse mo-
mento, quais os sintomas descritos na reportagem e que a criança apresentou 
ao longo do desenvolvimento do seu quadro clínico. Não se esquecer de 
ressaltar o motivo do verme se instalar no hospedeiro, que é para garantir sua 
sobrevivência. Para reconhecimento dos ovos e vermes adultos, podem-se 
demonstrar algumas imagens de parasitas, como se apresenta na Figura 1.
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Na figura abaixo, é demonstrado o ciclo que mostra detalhes do trânsito 
do parasita no nosso organismo (Figura 1).

Figura 1: Ciclo Biológico Ascaris lumbricoides

Fonte: Desenho elaborado pelas autoras. 

 
O ciclo biológico tem início com as fezes contaminadas com ovos. Os 

ovos no ambiente sofrerão embrionamento, formando o ovo com a larva na 
forma infectante. O ovo é ingerido e eclode no intestino delgado, liberando 
as larvas que, por sua vez, perfuram a parede do intestino e caem na circula-
ção, vasos linfáticos/ sanguíneos. Na circulação, passam pelo fígado, coração 
e pulmão, sobem pela traqueia e retornam pelo esôfago, chegando ao intestino 
delgado novamente, onde ocorrerá o desenvolvimento da fase adulta (macho- 
20 a 30 cm e fêmea- 30 a 40 cm) e posterior ovoposição das fêmeas.
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Algumas Patogenias podem ser abordadas durante a explicação do ciclo: 
1) Larvas: Principalmente por causa da sua migração pelos órgãos, que pode 
causar lesões no fígado e no pulmão; 2) Adultos: Expoliação - competição 
pelos nutrientes; Mecânica - principalmente obstrução, o verme irá ocupar 
espaço no intestino delgado; Tóxica - irá produzir antígenos, nosso corpo 
tentará combater, consequente irritação na parede do intestino; Ectópica - 
migração do verme adulto para outros lugares, ocasionada pela grande infes-
tação, ou seja, quantidade de vermes presentes.

Alguns sintomas são a Síndrome de Loeffler (edema nos alvéolos, tos-
se, febre, bronquite e pneumonia) e no intestino delgado (dores abdominais, 
perda de apetite e irritabilidade).

Atividade 03

Essa atividade é destinada para uma explicação sobre as várias parasi-
toses que podem acometer o ser humano, durante as explicações, os ciclos 
biológicos são associados com as formas de transmissão, suas patogenias, 
sintomas e diagnósticos.

Para demonstrar os ciclos sugere-se que sejam construídos esquemas 
no quadro pelo professor. Para os alunos devem-se disponibilizar, para cada 
um, figuras dos ciclos biológicos das diferentes doenças para que as colem 
no caderno (Figuras 2, 3, 4, 5). Assim, durante a explicação, poderão ir ano-
tando e completando cada um dos ciclos disponibilizados. O primeiro ciclo 
a ser discutido será o da Taenia sp., seguido pelos ciclos de Enterobius ver-
micularis, Schistossoma mansoni, finalizando com Ancylostoma duodenale.

Teníase e cisticercose:

O agente etiológico é Taenia solium e o suíno é o hospedeiro interme-
diário. No caso da cisticercose (forma larvária), pode ser o ser humano. Na 
Taenia saginata o hospedeiro intermediário é o bovino.
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Figura 2: Ciclo Biológico Taenia sp

Fonte: Desenho elaborado pelas autoras. 

Ciclo biológico da teníase:

Boi ou porco (carne contaminada por cisticercos), cuja carne, ingerida 
mal passada, pode conter cisticercos; Taenia, na forma adulta, libera as pro-
glótes grávidas, cheias de ovos, no intestino, estes ovos saem pelas fezes, 
podendo contaminar novamente os animais.

 Sintomas: sem sintomas ou dor epigástrica, perca de peso e diarreia.
 Autocontaminação: (péssimas condições de higiene) ocorre por 

ingestão dos ovos da Taenia, tornando-se o indivíduo, acidental-
mente, o hospedeiro intermediário, adquirindo a cisticercose.

 Autoinfestação: a pessoa é a fonte de infestação, ex: vômitos, 
mãos contaminadas.

 Heteroinfecção: quando a fonte não é própria, alimentos ou água.
 Apresenta duas formas clínicas.
 Neurocisticercose: cisticerco se aloja no sistema nervoso central. 
 Sintomas da cisticercose: crises convulsivas, alterações com-

portamentais. Hipertenção craniana, dor de cabeça, vômitos, 
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sonolência, alterações cardíacas, respiratórias.
 Oftalmocisticercose: nos olhos.
 Diagnóstico da teníase: exame parasitológico de fezes (procurar 

proglótides7 grávidas).
 Diagnóstico da cisticercose: diagnóstico clínico, raios-X, tomografia.
 OBS: quando é destruído o cisticerco ocorre calcificação no local 

(não se indica remédios que matem o cisticerco). Tratamento cirúr-
gico em alguns casos se faz necessário.

Enterobiose
Agente etiológico: Enterobius vermicularis “Oxíuros”

Figura 3: Ciclo Biológico Enterobius vermicularis

Fonte: Desenho elaborado pelas autoras. 

7 A proglótide é um dos segmentos do corpo de uma Taenia sp. Cada uma delas apresenta em seu interior os órgãos 
reprodutores masculinos e femininos e elas são chamadas de proglótides grávidas quando estão maduras e repletas de 
ovos. As proglótides grávidas localizam-se na extremidade oposta do animal e elas se desprendem do corpo da tênia, 
sendo eliminadas com as fezes do hospedeiro.
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Ciclo biológico:

Inicia-se com a ingestão dos ovos, que por sua vez vão para o intestino 
delgado e lá eclodem, as larvas saem dos ovos, após vão para a região do 
ceco e se transforma em vermes adultos, fêmeas vão para a região perianal, 
onde morrem e eliminam seus ovos que ficam aderidos na pele. A transmis-
são então poderá ocorrer pela ingestão de ovos nos alimentos, ou através 
das mãos, da região perianal para a boca. A principal patogenia será ação 
mecânica e irritativa na região perianal. O Diagnóstico laboratorial será pelo 
método de Gaham, que corresponde a uma fita adesiva específica para este 
fim que é colocada na região perianal, na qual há a adesão dos ovos, se se 
tratar de um indivíduo portador de tal verminose.

Esquistossomose “barriga da água”

 Agente etiológico: Schistossoma mansoni

Figura 4: Ciclo Biológico Schistossoma mansoni.

Fonte: Desenho elaborado pelas autoras.
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Ciclo biológico: 

A contaminação ocorre pela entrada da cercária via tegumento (perde 
a cauda) ou então pela mucosa. Cercária cai na circulação e se desenvolve 
em esquistossomulos, que passam pelo pulmão, coração. No sistema porta-
-hepático se desenvolvem em adultos e vão até o intestino, onde macho e 
fêmea copulam, depositam os ovos, que saem, posteriormente, pelas fezes. 
Estas, na água, desenvolvem a larva miracídio que penetra no caramujo 
Biomphalaria. Essa larva, dentro do caramujo, desenvolve-se em cercária, 
que é a forma infectante para o homem, iniciando novamente o ciclo.

Sintomas:

 Cercárias: dermatite cercariana - irritação no local de penetração 
da cercária. 

 Esquistossômulos: é uma forma intermediária entre a cercária e 
o verme adulto. A cercária penetra pela pele corporal ou mucosas, 
perde a sua cauda e se transforma em esquistossômulo. Logo após, 
esse migra para o pulmão. Uma semana depois para os vasos san-
guíneos do fígado, onde se transformará em verme adulto. Nessa 
fase os sintomas são: febre, mal estar, cefaleia, dores abdominais.

 Vermes adultos: causam expoliação quando vivos e lesões nos 
órgãos quando mortos.

 Diferenciação de macho e fêmea: macho com fenda “canal do 
ginecóforo” no corpo para abrigar a fêmea na reprodução.

 Diagnóstico: clínico, exame parasitológico de fezes, biopsia retal.

Ancilostomose, “Amarelão” Jeca Tatu

Agente etiológico: Ancylostoma duodenale
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Figura 5: Ciclo Biológico Ancylostoma duodenale 

Fonte: Desenho elaborado pelas autoras. 

Ciclo biológico

Penetração da larva (L3) na pele, causando lesões pela sua migração. Ao 
caírem na circulação sanguínea/ linfática, passam pelo coração e pulmão, onde 
podem causar a síndrome de Loeffler. Também sobem pela traqueia e retor-
nam pelo esôfago, chegando ao intestino delgado, onde causam úlceras. No 
intestino delgado se desenvolvem em adultos (macho e fêmea), onde se repro-
duzem sexuadamente. As fêmeas, então, liberam os ovos que saem pelas fezes.

Diferenciação de macho e fêmea: macho com bolsa copuladora e fêmea 
com espinho no fim da cauda.

Diagnóstico laboratorial: exame parasitológico de fezes.

Após o término das explicações, é proposta uma batalha de perguntas 
e respostas. A turma deve ser divida em dois grupos, os quais terão que 
responder perguntas propostas pelas professoras sobre o conteúdo, cada per-
gunta valerá um ponto. O grupo terá, aproximadamente, 2 minutos para res-
ponder, caso não saiba, o outro grupo tem a chance de responder a questão.
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Quadro 3: Perguntas elaboradas para a “Batalha” – 
atividade planejada para este Módulo Didático

• Como ocorre a contaminação por Ascaridiase?
• Em que lugar do corpo os ovos com a larva L3 eclodem?
• Em quais órgãos as larvas de Ascaris lumbricoides podem passar?
• Em que local do corpo humano as fêmeas irão depositar seus ovos?
• Porque um verme adulto pode migrar para outros locais?
• Quais os principais sintomas da Ascaridiase?
• Como podemos evitar a contaminação por Teníase?
• O que ocorre se nos autocontaminarmos com ovos de Taenia sp.?
• Quais os principais sintomas da teníase?
• Quais os sintomas da cisticercose?
• De que forma ocorre a contaminação da Esquistossomose, popular-

mente “barriga d’água”?
• Por que a Esquistossomose é conhecida popularmente como “barri-

ga d’água”?
• Por qual animal o miracídio tem que passar para se desenvolver?
• De que forma a larva de Ancilostomose, popularmente “amarelão”, 

invade o organismo?
• Por que a Ancilostomose é conhecida, popularmente, como 

“amarelão”?
• Qual o principal sintoma da enterobiose?
• Como podemos prevenir as parasitoses?
• Por que a água tratada é um direito da população?
• Como é feito o diagnóstico de parasitoses?
• Qual é o principal tratamento contra as verminoses?

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Atividade 04

Essa atividade tem como objetivo a amostragem de algumas figuras de 
cada uma das parasitoses discutidas na atividade anterior: Ascaris lumbricoi-
des (Figuras 6, 7, 8), Taenia solium (Figuras 9, 10), Schistossoma mansoni 
(Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16), Enterobius vermicularis (Figuras 17, 18, 
19) e Ancylostoma duodenale (Figuras 20, 21, 22). Para apresentar as figu-
ras pode-se recorrer a Tv pen drive ou outro recurso tecnológico. Durante a 
exposição de tais figuras devem-se relembrar os aspectos principais de cada 
um dos ciclos, sendo eles: a contaminação, os sintomas e o diagnóstico e 
aproveitar também para diferenciar, morfologicamente, o macho e a fêmea 
de cada espécie.
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  Figura 6: Ovo A. lumbricoides            Figura 7: A. lumbricoides fêmea e macho

      
Fonte: <http://ascarislumbricoides.org/>.            Fonte: <http://ascarislumbricoides.org/>.

        Figura 8: A. lumbricoides              Figura 9: Taenia solium.

   

     Fonte: <http://ascarislumbricoides.org/>.   Fonte: <http://www.biologia.seed.pr.gov.br/>.

 Figura 10: Taenia solium        Figura 11: Foto do ovo S. mansoni

Fonte: <http://www.biologia.seed.pr.gov.br/>.              Fonte: As autoras.
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           Figura 12: Ovo S. mansoni      Figura 13: Foto cercária S. mansoni

                          Fonte: As autoras.     Fonte: <http://www.biologia.seed.pr.gov.br/>.

  Figura 14: Foto fêmea S. mansoni Figura 15: Foto macho S. mansoni

    Fonte: As autoras.           Fonte: As autoras.
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Figura 16: Foto fêmea e macho S. mansoni

Fonte: As autoras.

Figura 17: Fotos de Ovos E. vermicularis com e sem corante

Fonte: As autoras.

 Figura 18: Adulto E. vermicularis       Figura 19: Ovo A. duodenale

Fonte: <http://www.biologia.seed.pr.gov.br/>. Fonte: <http://www.biologia.seed.pr.gov.br/>.
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Figura 20: Região anterior A. duodenale     Figura 21: Adulto A. duodenale

      

 Fonte: <http://www.cdc.gov/>.               Fonte: <http://parasite.org.au/>.

Após a apresentação das figuras, podem-se apresentar vídeos de como 
são feitos exames parasitológicos de fezes (EPF)8. Essa atividade permite 
esclarecer alguns pontos como, por exemplo, quais os cuidados necessários 
para serem feitos esses exames, quem são os responsáveis por esse diagnós-
tico laboratorial e quais são os códigos éticos exigidos nos laboratórios. 

Em relação à profilaxia, as medidas preventivas são: saneamento bási-
co, instalações sanitárias, higiene sanitária e educação sanitária.

Sobre o trabalho com os medicamentos, podem ser levadas as caixas 
de alguns utilizados, os mais comuns como, por exemplo, o Albendazol. 
Pode-se falar, brevemente, sobre pesquisas laboratoriais desenvolvidas por 
cientistas para a produção desses medicamentos, os quais podem durar anos 
antes de chegarem ao mercado para nosso consumo. Além disso, pode-se 
informar os alunos que esses medicamentos estão disponíveis no Sistema 
Único de Saúde (SUS) e que é importante ir ao médico, regularmente, e soli-
citar exame parasitológico de fezes, que é simples e de baixo custo.

Para uma melhor compreensão acerca das prevenções, apresentam-se al-
gumas imagens (Figura 22), com breves explicações sobre cada uma dessas 
profilaxias, finalizando com alguns dados sobre saneamento básico,  instala-
ção sanitária e mortalidade por algumas doenças parasitárias no município de 
Cascavel-PR. Esses dados serão demonstrados em anotações no quadro.

8 Sugestões de vídeos: Vídeo do método de Hoffmann: <https://www.youtube.com/watch?v=t4XECGahNuI>. Vídeo 
Técnica de Faust: <https://www.youtube.com/watch?v=ZFuSr4muPP0>.
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Figura 22: Folder elaborado pelas autoras com base 
nas referências indicadas na figura

Fonte: referências citadas na figura.
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Atividade 05

Essa última atividade tem como objetivo a avaliação final do entendi-
mento dos alunos com relação aos temas trabalhados ao longo do desenvolvi-
mento do Módulo. O objetivo principal desse Módulo foi propiciar aos alunos 
uma melhor compreensão acerca da susceptibilidade dos seres humanos a do-
enças parasitárias, ou seja, como nós podemos nos contaminar e, principal-
mente, como podemos evitar essa contaminação, com simples ações diárias.

Para o diagnóstico final da construção do conhecimento por parte dos 
alunos, propõe-se a realização de histórias em quadrinhos, desenhada por eles. 
A turma deve ser dividida em cinco grupos, sendo que cada um dos grupos as-
sumirá a responsabilidade da produção sobre uma das cinco enteroparasitoses 
discutidas. O desenvolvimento da história ficará a critério dos próprios alunos. 
Dessa maneira, pode-se avaliar, de forma concreta, as (re)construções deles 
nas atividades propostas durante o presente Módulo Didático.

Avaliação

Considerando que o principal objetivo desse Módulo é a tomada de 
consciência sobre a importância da prevenção de parasitoses e como os alu-
nos podem atuar de maneira efetiva para que contaminações desse tipo não 
ocorram, os critérios avaliativos são: (1) o envolvimento dos alunos com os 
conteúdos apresentados, ou seja, a participação deles durante os diálogos em 
sala de aula; (2) a pesquisa realizada por eles mesmos na busca de solucionar 
as hipóteses iniciais; e (3) a história em quadrinhos elaborada no término do 
Módulo. Nesta pode-se analisar o entendimento dos alunos em relação às 
doenças parasitárias estudadas. 

Considerações finais

Os conteúdos sobre parasitoses no ensino fundamental despertam mui-
tas curiosidades nos alunos, fato que torna mais interessante a administração 
das aulas, pois a turma tende a interagir e participar das discussões realizadas. 

Durante  o  desenvolvimento  das  aulas,  temas  sociais  e  científicos  se 
mostram  bem  evidentes,  afinal,  as  possíveis  doenças  caudadas  pelos  hel-
mintos, apresentadas durante o Módulo, estão diretamente associadas com 
a contaminação de nós mesmos, seres humanos. O principal objetivo des-
te Módulo é enfatizar como nós estamos suscetíveis às enteroparasitoses e 
como podemos evitar que contaminações dessa natureza ocorram. 
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A questão social mais relevante é a relação criada entre os meios de con-
taminação e a sociedade. Assim, quando não se possui condições adequadas 
de higiene e um saneamento básico eficaz e de qualidade, com certeza, a po-
pulação estará exposta a muitas doenças. Além disso, a associação dos ciclos 
biológicos desses animais e como ocorre à contaminação e a profilaxia cabí-
vel em cada um dos casos é imprescindível durante as explicações. A ciência 
se manteve explícita durante as explicações sobre a morfologia dos vermes 
e o ciclo de vida, além do conhecimento que possibilitou a produção dos 
medicamentos – que se tornam um produto tecnológico – e o conhecimento 
que possibilitou a criação dos métodos de diagnóstico, que serão, principal-
mente, os Exames Parasitológicos de Fezes, Método de Gaham seguidos de 
outros como: Raios-X, Tomografia, Ressonância Magnética, Biópsia, etc. 

Exames que possibilitam o diagnóstico dos pacientes são realizados por 
profissionais preparados e cientes da ética que envolve os procedimentos. É 
de suma relevância social compreender as éticas necessárias para cada uma 
das profissões. 

Por fim, conhecer a realidade social com relação à quantidade e quali-
dade dos serviços prestados à população, além das consequências que isso 
pode acarretar, torna-se muito interessante e importante no processo de ensi-
no, pois o foco da formação atual é de possibilitar a emergência de sujeitos 
conscientes, críticos e atuantes na sociedade. 

Para professores que pretendem trabalhar com a abordagem da Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS), sugere-se maior aproximação possível dos 
conteúdos com a realidade dos alunos, pois assuntos próximos a eles geram 
maior interesse e, consequentemente, boa participação em sala de aula. Com 
relação ao conteúdo apresentado, por serem ciclos diferentes, mas repeti-
tivos, sugere-se trabalhar, no máximo, dois ciclos por atividade, uma vez 
que vários ciclos lecionados consecutivamente, como o Módulo apresentou, 
torna-se cansativo para os alunos, resultando em uma considerável perda de 
atenção durante as atividades.
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CAPÍTULO 4

A GRIPE: 
agente etiológico, formas de 

prevenção e tratamentos9

Tayonara Georgiane Neppel
Fernanda Aparecida Meglhioratti

Juliana Moreira Prudente de Oliveira

Introdução

O tema “gripe” foi escolhido por constituir-se em um assunto de desta-
que no âmbito social e na mídia, sendo uma questão fundamental para a saú-
de. Contudo, apesar da grande disseminação dessa temática nos diferentes 
contextos sociais, grande parte da população apresenta concepções sobre a 
gripe que se distanciam das ideias científicas. Desse modo, concepções equi-
vocadas sobre os fatores que causam a gripe e sobre a evolução da doença 
estão presentes no imaginário social, sendo comum escutarmos que a gripe é 
causada por tomar chuva, andar descalço, por ausência de agasalhos em dias 
frios, por tomar sorvete no inverno, entre outras explicações. 

Nesse contexto, a “gripe” é um tema que deve ser enfatizado nas aulas 
de Ciências e Biologia, devendo ser problematizado nas situações de ensino. 
Algumas questões que podem problematizar a temática são: O que causa a 
gripe? Qual a relação da gripe com situações que propiciam sua prolifera-
ção? Como diminuir a incidência dessa doença? 

Considerando a importância dessa temática e os questionamentos que 
ela suscita, apresentamos, nesse capítulo, um Módulo Didático para os anos 
finais do Ensino Fundamental, nos quais diferentes aspectos da temática são 
explicitados. Ainda indicamos no módulo as possíveis articulações entre os 
conhecimentos científicos, tecnológicos e sociais que envolvem o tema.

Destaca-se a importância da temática para a Educação Básica de modo a 
possibilitar uma mudança atitudinal dos alunos quanto à gripe e formar multi-
plicadores desse saber, ao disseminar os conhecimentos construídos na escola 

9 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos
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para seus familiares e amigos, construindo um conhecimento sistemático sobre 
o tema gripe e auxiliando na conscientização quanto ao uso de medicamentos. 
Ainda, ao trabalhar-se com o tema “gripe” na perspectiva CTS, é possível 
abordar diferentes conteúdos científicos e motivar os alunos para a participa-
ção na aula, uma vez que a temática se aproxima de suas vivências cotidianas. 
Como modo de fundamentar a estruturação do Módulo e articular os diferentes 
conhecimentos que o professor pode trabalhar ao contemplar o tema “gripe”, 
destacam-se a seguir alguns aspectos sobre os conteúdos científicos, tecnoló-
gicos e sociais fundamentais para o desenvolvimento do Módulo. 

A gripe e o vírus Influenza

Os vírus são parasitas celulares obrigatórios, ou seja, não apresentam 
uma maquinaria celular responsável pelo metabolismo e multiplicação dos 
mesmos, dependendo da maquinaria celular do organismo parasitado. Como 
consequência, a classificação dos vírus como seres vivos é controversa, sen-
do que alguns pesquisadores defendem a posição de que os vírus são seres 
vivos, em função da sua capacidade de replicação e da existência de uma 
proteção para o material genético, enquanto outros afirmam que os vírus não 
são seres vivos, pois não são capazes de se replicarem dentro de uma célula 
(STEPHENS et al., 2009). 

Quando os vírus parasitam uma célula podem desencadear uma doen-
ça infecciosa. Contudo, os vírus, em geral, são reconhecidos pelos sistemas 
de defesa dos organismos que acabam por combater o processo infeccioso. 
Todavia, alguns vírus podem driblar o sistema imunitário de seu hospedeiro, 
uma vez que os anticorpos reconhecem proteínas específicas da cápsula viral 
e estas são codificadas por genes altamente mutáveis, ou seja, os vírus po-
dem ter suas proteínas alteradas e, por consequência, o anticorpo produzido 
pelo hospedeiro perde a funcionalidade (RODRIGUES et al., 2007).

A gripe possui como agente etiológico o vírus Myxovirus influenzae, 
também denominado influenza, que possui uma cápsula de proteína 
envolvendo sua fita de RNA. Este vírus é dividido em cepas10 A, B e C, em 
que A e B possuem grande relevância, por afetarem a espécie humana. O 
vírus influenza tipo A possui alta taxa de variabilidade, sendo divido em 
outros grupos de acordo com duas proteínas expressas em sua membrana 
plasmática, a proteína H – hemaglutinina, e a proteína N – neuraminidase 
(FORLEO-NETO et al., 2003).

10 Linhagens de um mesmo vírus.
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De acordo com Rodrigues et al. (2007), o vírus influenza, por possuir 
alta capacidade de mutação, acaba infectando a mesma pessoa várias ve-
zes ao longo de sua vida. Essa capacidade do vírus de sofrer mudanças em 
seu material genético é o que o coloca no topo das doenças emergentes, 
pois as mudanças ocorrem de maneira repentina, frequente e imprevisível 
(FORLEO-NETO et al., 2003). A alta taxa de variabilidade do vírus influen-
za se dá, de acordo com Greco, Tupinambas e Fonseca (2009), pelo fato 
do material genético do vírus ser todo fragmentado, ou seja, seu RNA é 
composto por oito filamentos, facilitando ainda mais a combinação de seu 
material genético com o de outros organismos e, mesmo, com outros vírus. 
Como exemplo, pode-se citar a infecção em suínos – animais susceptíveis a 
diferentes tipos de vírus. Quando mais de um vírus infecta o animal ao mes-
mo tempo é facilitada a troca de material genético entre eles, aumentando a 
variabilidade genética viral. 

Segundo Forleo Neto et al. (2003), os vírus influenza atacam as células 
epiteliais do trato respiratório, multiplicam-se, misturam-se com as secreções 
e são espalhados durante o falar, o tossir e o espirrar. Ainda, segundo os auto-
res, epidemias de gravidade variáveis vêm sendo observadas, principalmente 
no inverno, sendo que as epidemias mais graves têm ocorrido em intervalos 
de 30 a 40 anos, afetando um número considerável da população. Do século 
XVI pra cá foram registrados, ao menos, trinta episódios pandêmicos11. Dentre 
as pandemias registradas, a maior delas foi a Gripe Espanhola, causada pelo 
vírus influenza do subtipo A (H1N1), que acabou ceifando a vida de, pelo 
menos, 20 milhões de pessoas em todo o mundo, entre 1918 e 1919 (GRECO; 
TUPINAMBAS; FONSECA, 2009). Outras duas pandemias de influenza bas-
tante relevantes foram a de 1957 e de 1968. Em 1957, a pandemia denominada 
de Gripe Asiática dizimou um milhão de pessoas, sendo uma variação do vírus 
H2N2. A pandemia de 1968, conhecida por Gripe de Hong Kong dizimou de 
igual maneira a população (ALMEIDA et al., 2008). As complicações da do-
ença durante uma pandemia ou uma epidemia podem ser bastante variáveis, 
causando desde rinofaringites até pneumonias. Alguns sintomas nos seres hu-
manos são: febre, manifestações respiratórias, dores musculares, calafrios e 
fadiga (FORLEO-NETO et al., 2003).

De acordo com Oliveira, Sá e Cruz (2004), a infecção pelo vírus in-
fluenza é característica dos meses mais frios. Esse modo sazonal apresenta 
implicações importantes na confecção de vacinas como medidas de preven-
ção, pois elas devem ser confeccionadas e testadas antes do período crí-
tico de manifestação do vírus influenza, para assim cumprirem seu papel 

11 Pandemia é uma epidemia de grande proporção, abarcando vários países e mais de um continente (REZENDE, 1998).
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de evitar grandes surtos de gripe (RODRIGUES et al., 2007). Segundo 
Rodrigues et al. (2007) estão disponíveis para a população brasileira dois 
tipos de vacinas contra o vírus influenza, ambas do tipo Split – vacinas que 
contêm antígenos de superfície dos vírus e algumas nucleoproteínas virais. 
Existem, ainda, vacinas do tipo subunitárias que contém apenas as proteínas 
de superfície da hemaglutinina e neuraminidase. Ambas as vacinas induzem 
resposta imunológica de modo semelhante, porém, alguns autores defendem 
que vacinas do tipo Split são mais imunológicas, por conter outras partes 
do vírus, e outros afirmam que as vacinas subunitárias apresentam menos 
reações adversas, por conterem apenas as proteínas de membrana em sua 
composição (FORLEO-NETO et al., 2003). Para Forleo Neto et al. (2003), 
estudos mostram que a vacinação é benéfica por prevenir em até 90% dos in-
divíduos os casos de infecção, quando ocorre coincidência entre as variantes 
em circulação e as contidas na vacina. 

Os modos de prevenção e controle da gripe

Embora a vacinação funcione como uma medida preventiva para a 
influenza, existem também antivirais específicos que funcionam como me-
dicamentos de grande relevância para o controle da doença. Na Europa e 
nos Estados Unidos encontram-se disponíveis quatro antivirais específicos 
sendo eles: amantadina e rimantidina e os de segunda geração oseltamivir 
(comum no Brasil para o tratamento da gripe A H1N1) e zanamivir. Esses 
medicamentos atuam inibindo a proteína neuraminidase e impedem que o 
vírus saia de dentro da célula hospedeira. (FORLEO-NETO et al., 2003).

Para prevenção da doença, Brasil (2009) recomenda algumas atitudes: 
higiene das mãos com água e sabão após tossir, espirrar , usar o banheiro e 
antes de comer, também antes de tocar os olhos, boca e nariz; usar lenço de 
papel descartável bem como proteger com lenços a boca e nariz ao tossir ou 
espirrar; evitar sair de casa enquanto estiver em período de transmissão da 
doença – até cinco dias após o início dos sintomas; evitar aglomerações e 
ambientes fechados; manter o ambiente doméstico arejado e iluminado com 
luz solar; desenvolver hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, in-
gestão de líquidos e atividades físicas.

O tratamento dos sintomas da gripe e o uso de medicamentos específicos

Nos casos em que é comprovada a infecção pelo vírus influenza, a pres-
crição dos medicamentos será feita pelo médico responsável, com indicação 
para o tratamento dos sintomas (analgésicos e antipiréticos, por exemplo, 
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que agem no combate à dor e à febre, respectivamente) e antivirais que, de 
acordo com sua formulação, irão impedir a invasão, replicação ou a saída do 
vírus da célula. Nesse contexto, é necessário alertar para o perigo da autome-
dicação comumente praticada pela população.

Um analgésico bem conhecido pelos brasileiros é a dipirona, vendido 
em larga escala por não necessitar prescrição médica. É um dos medicamen-
tos mais populares na automedicação para o tratamento dos sintomas da gri-
pe. Porém, por ter grande tendência a gerar displasia sanguínea (disfunção 
do sangue do tipo leucopenia, isto é, diminuição no número de leucócitos no 
sangue), a dipirona não é mais utilizada em diversos países e proibida nos 
Estados Unidos. A sua toxicidade pode levar a tremores, náuseas, edema, vô-
mitos, hemorragia gastrointestinal, anemia hemolítica e aplástica e reações 
alérgicas como asma e angioedema (SILVA, 2002). Outro medicamento de 
uso abusivo é o paracetamol, utilizado como analgésico e antipirético para 
aliviar a febre. O que o seus usuários não sabem é que uma superdosagem 
pode acarretar efeitos tóxicos potenciais como encefalopatia hepática, falên-
cia hepática e levar o indivíduo à morte (SCHUH, 2007).

De acordo com Martins Junior (2011), para se prevenir de uma intoxi-
cação medicamentosa o usuário deve estar atento à dosagem recomendada 
para sua patologia, o intervalo de tempo entre uma dose e outra e o período 
de tratamento que será necessário. Além dos efeitos benéficos do medica-
mento, é importante, ainda, que o usuário esteja ciente dos malefícios que o 
mau uso do medicamento pode lhe acarretar.

Conteúdos presentes no Módulo Didático

Os conteúdos abordados são: vírus, em específico, o vírus  influenza 
e suas variações; sistema imunológico e combate aos vírus no organismo; 
utilização consciente de medicamentos; produção de vacinas e produção 
de medicamentos que auxiliam no tratamento e recuperação do paciente. 
Os aspectos sociais aqui incluídos visam à mudança de atitude dos alunos, 
direcionando-os para uma melhor tomada de decisão, seja na prevenção 
da doença ou no uso de medicamentos. Além disso, busca-se uma melhor 
atenção no que se refere às possíveis complicações em estágios avançados 
da doença e a conscientização dos familiares e da comunidade escolar, 
mostrando que pequenas atitudes tomadas no dia a dia podem prevenir um 
grande número de infecções.
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Estratégias metodológicas

Primeira aula

A primeira aula deste Módulo está pautada em uma abordagem 
investigativa, mediante uma discussão a respeito do tema “gripe”, por meio 
das seguintes questões:

 
Quadro 1: Questões problematizadoras sobre gripe.

1. O que é gripe?
2. O que causa gripe?
3. Como se adquire a doença?
4. Como a doença age no organismo?
5. Quais os sintomas?
6. Você conhece algum caso grave de gripe?
7. Gripe pode levar a morte?
8. Você ou algum familiar ficou gripado nesse ano? Se sim, alguma outra 

pessoa que mora na mesma casa ficou gripada também? Ao mesmo 
tempo ou demorou alguns dias?

9. Será que um caso de gripe na família pode ser responsável pelo sur-
gimento de outro?

10. Quanto tempo leva a recuperação da gripe?
11. É necessário o uso de medicamentos no tratamento da gripe?
12. Quais medicamentos você costuma utilizar?
13. Existem alguns tratamentos caseiros que você conhece?

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Após a discussão, pode-se pedir aos alunos que façam uma entrevista 
com os pais ou familiares que moram em sua casa a respeito da gripe e sua 
sintomatologia. Nesse questionário serão abordadas as seguintes questões:

Quadro 2: Questões para entrevista com familiares.

1. O que causa gripe?
2. Quais medicamentos você utiliza em seu tratamento?
3. Existem outros tratamentos alternativos? Se sim, quais são eles?

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Segunda aula

Após a realização das entrevistas, fazer uma nova discussão em sala de 
aula a respeito das mesmas, comparando as respostas e delimitando quais as 
vertentes mais fortes e se existe divergência entre os conhecimentos das dife-
rentes famílias. Esboçar, no quadro, as opiniões e apontamentos feitos pelos 
alunos, fazendo comparações entre eles e questionando-os, quando houver 
divergência de opinião, sobre quais conceitos seriam os mais corretos.

Na atividade subsequente a proposição é que os alunos pesquisem no 
laboratório de informática sobre a gripe, utilizando o roteiro a seguir:

Quadro 3: Questões para pesquisa online.

1. O que é gripe?
2. O que causa gripe?
3. Desenhe o ciclo de um vírus.

Fonte: Elaborado pelas autoras

Auxiliar os alunos durante a pesquisa para a interpretação do ciclo viral. 
Ao retornar para a classe iniciar um novo debate, pautado, agora, nas respostas 
obtidas com a pesquisa, questionando-os, novamente, sobre o que causa a gri-
pe, o que é um vírus e sobre o ciclo que desenvolve, que pode ser desenhado 
no quadro para poder explicar melhor os estágios pelos quais passa o vírus.

Terceira aula

Iniciar a aula retomando o conteúdo da aula anterior, para que os alu-
nos se lembrem de que são os vírus, sua ação no organismo, seu hábito 
parasita, podendo diferenciar vírus de bactérias, na medida em que os alu-
nos vão recordando o que se havia pesquisado no laboratório. Em seguida, 
apresentar aos alunos a estrutura do vírus influenza por meio de imagens, 
contendo as proteínas de membrana neuraminidase e hemaglutinina e o 
material genético de RNA.

Quadro 4: Sugestão de conteúdos.

Neste momento, o professor pode aproveitar para discorrer sobre conceitos de DNA, 
material genético, núcleo celular, RNA, informação genética e cromossomos.

 Fonte: Elaborado pelas autoras para esse Módulo Didático.
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Com esse encaminhamento inicial, já se pode trabalhar sobre as varia-
ções do vírus, mostrando que, pela alta variabilidade das proteínas de mem-
brana, temos um alto número de vírus influenza e esses vírus modificados 
acabam sendo bastante perigosos. Na sequência, pode-se trabalhar com as 
formas de contágio e a ação do vírus no organismo humano. Após, ques-
tionar os alunos sobre as formas de prevenção,  levando-os a refletir sobre 
suas práticas e a compreender que pequenas atitudes podem preveni-los de 
complicações futuras.

Quadro 5: Orientações para contextualização

Importante: Como o vírus da gripe atinge as vias respiratórias e, é cultural que ao espirrarmos 
coloquemos uma mão em frente à boca e depois toquemos com ela em várias superfícies, 
mesmo sem perceber acabamos deixando o vírus em vários locais; é comum que quando es-
tamos sãos também toquemos em demasiadas superfícies e depois levemos a mão a boca e 
nariz, podendo com essa prática nos contaminar. A partir disso, o professor explicará ao aluno o 
porquê da insistência da mídia em conscientizar a população sobre a necessidade da lavagem 
constante das mãos.

Fonte: Elaborado pelas autoras para esse Módulo Didático.

Quarta aula 

A quarta aula inicia-se com o seguinte questionamento: Após a contami-
nação pelo vírus, como o organismo reagirá? Neste início de aula é importante 
questionar os alunos para ver se têm algum conhecimento básico de sistema 
imunológico. É importante que nessa aula eles tenham clareza sobre o modo 
de reprodução dos vírus. Estabelecendo uma ponte com os conhecimentos pré-
vios dos alunos evidenciados durante a discussão, pode-se iniciar o conteúdo 
explicando o sistema imunológico de maneira geral. De modo expositivo dia-
logado, com uso de giz e quadro é possível ir esquematizando e conversando 
com os alunos a respeito do sistema imunológico. Os conteúdos devem ser 
desenvolvidos, considerando a idade dos alunos e seu nível de escolaridade. 

Assim, ao se apresentar e discutir sobre o sistema imunológico no 
Ensino Fundamental, o professor deve ter clareza que o aluno verá informa-
ções a respeito dessa temática, com maior nível de complexidade e profundi-
dade, também ao longo do Ensino Médio. Contudo, pode se abordar, de for-
ma metodologicamente adequada, o assunto sobre a produção de anticorpos 
nos linfócitos e o papel dos macrófagos no sistema de defesa. Para facilitar 
o processo de aprendizagem, dada à complexidade do tema, é fundamental a 
utilização de imagens, vídeos, jogos e simulações no computador. 

Lourdes Justina_erika.indd   72 15/01/2016   08:57:36



ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NO CONTEXTO DO PIBID: 
propostas didáticas na abordagem ciência-tecnologia-sociedade 73

Uma explicação simples para o ciclo viral dentro do organismo para-
sitado deve evidenciar aspectos como: a) o modo como os vírus invadem 
os organismos, desde sua entrada na célula do organismo parasitado; b) a 
reprodução viral dentro da célula e seu posterior rompimento com a libera-
ção de novos vírus e as novas invasões celulares; c) a subsequente liberação 
de citocinas, substâncias químicas de sinalização produzidas pelas células 
hospedadas pelo vírus, indicando aos macrófagos a presença de organismos 
ou partículas estranhos ao nosso corpo. O agir dessas citocinas, como sina-
lizadoras de “perigo”, é um modo da célula “pedir ajuda” aos macrófagos, 
visto que eles farão a póstuma digestão dos invasores e, ainda, compartilha-
rão com os linfócitos as proteínas de membrana desses; d) a posse de infor-
mações dos linfócitos sobre o organismo que está afetando a homeostase 
celular e a consequente produção de anticorpos específicos para determinado 
invasor. Os anticorpos continuarão a ser produzidos pelo organismo e ficarão 
na corrente sanguínea de modo que, em caso de nova contaminação pelo 
mesmo organismo, eles marcarão o vírus em um menor tempo, diminuindo 
seus efeitos nocivos. 

Em se tratando de anticorpos, cabe ressaltar aos alunos que estes são 
específicos, e só marcam aquele tipo de organismo em questão, por isso a 
vacina contra o vírus da gripe deve ser tomada anualmente, tendo em vista 
que o vírus sofre mutações nesse período, não sendo mais reconhecido pelo 
mesmo anticorpo. 

Nesse momento, podem ser explicados os danos causados pelo vírus in-
fluenza no nosso corpo, destacando que o vírus atinge as vias respiratórias e 
desencadeia sintomas como o espirro, tosse, secreção, febre, podendo atingir 
o pulmão. Relacionar, ainda, o ataque do vírus ao sistema respiratório com 
a capacidade de ele atingir, inicialmente, as células produtoras de muco, por 
meio da ligação entre a proteína hemaglutinina do vírus e das glicoproteí-
nas celulares, contendo ácido siálico presente nesse tipo de célula. Assim, 
a amplitude de hospedeiros do vírus será determinada pela hemaglutinina 
expressa em sua membrana. Cabe ressaltar que a neuraminidase facilita a 
concretização da infecção através da clivagem do ácido siálico do muco, 
promovendo o acesso do vírus ao tecido (PARIS, 2012).

Quinta aula

Nesta aula, o professor pode apresentar aos alunos os casos de gripe que 
aconteceram ao longo da história e acabaram por tirar a vida de milhares de 
pessoas, comparando os diferentes tipos de vírus e o nome popular atribuído 
a eles em cada caso. Aqui se abre espaço para que o professor solicite aos 

Lourdes Justina_erika.indd   73 15/01/2016   08:57:36



74

alunos que se juntem em grupos e pesquisem a respeito desses drásticos epi-
sódios. O material para a pesquisa poderá ser fornecido pelo professor. Cada 
grupo ficará  com um dos momentos  históricos  antes  destacados  e  poderá 
construir cartazes para apresentá-los aos demais alunos da turma. Esses car-
tazes podem conter imagens do período e os dados relevantes do fato, além 
de uma pequena explicação sobre o tipo de vírus causador da pandemia.

Uma sugestão de material a ser fornecido pelo professor aos alunos, como 
fonte de pesquisa e até mesmo para própria consulta antes de ministrar a aula, 
é um debate em forma de artigo, escrito por Adriana Alvarez et al. (2009)12.

Sexta aula

Para fechar o conteúdo é importante uma menção aos medicamentos 
utilizados no tratamento da doença. Um tópico relevante para se abordar é: 
o uso indiscriminado de medicamentos e sua toxicidade. Cabe, nesta aula, 
fazer uma sensibilização dos alunos quanto ao uso de analgésicos por conta 
própria, salientando os malefícios em casos de superdosagem. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2008 a intoxicação medi-
camentosa foi a responsável por cerca de 30% dos óbitos ocorridos no país. 
Outro agravante é que de 15 a 20% dos recursos hospitalares são utilizados 
para tratamento de pacientes que tiveram complicações por mau uso de me-
dicamentos (PEREIRA et al., 2008).

Quadro 6: Sugestão de questões para problematização sobre medicamentos

O professor pode fazer uma rápida pesquisa com a turma sobre o uso de medicamentos. 
Fazendo algumas perguntas aos alunos como: Você possui algum medicamento em casa? 
Você tomou algum medicamento essa semana? Seus pais costumam se automedicar? Com 
base nas respostas dessas perguntas os alunos irão perceber que a automedicação é uma 
prática muito comum entre suas famílias e que apesar de parecer uma ação inofensiva e to-
talmente segura, eles devem estar atentos ao tomar um medicamento, pois pode trazer sérias 
complicações para seu organismo.

 
Fonte: Elaborado pelas autoras para esse Módulo Didático.

Deve ficar claro para o aluno que o nosso organismo é preparado para 
nos livrar das enfermidades por conta própria, para isso temos o nosso siste-
ma imune, a intervenção nesse processo, com o uso de medicamentos, deve 
estar  de  acordo  com prescrições médicas  para  que  nossa  saúde não fique 

12 ALVAREZ, A; CARBONETTI, A; CARILLO, A. M; SOUZA, C. M. C; FILHO, C. B; BERTUCCI-MARTINS, L. M; AZEVEDO, N. A 
gripe de longe e de perto: comparações entre as pandemias de 1918 e 2009. História, Ciências, Saúde – Manguinhos [online]. 
Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/2009nahead/aop0109.pdf>. Acesso em: 09 set. 2014.
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comprometida. Se em desacordo, a automedicação pode fazer com que ór-
gãos responsáveis pela filtragem de nossos fluídos, como o fígado, entrem 
em falência, pois, na tentativa de eliminar a droga, o organismo acaba por 
ficar intoxicado com ela. Além disso, todo medicamento possui reações ad-
versas, desse modo, devemos estar atentos à dosagem correta recomendada 
para cada grupo, ou seja, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Sugestões de vídeos e imagens:

Sistema imune: 

• Resumo Sistema Imune, Wesley Nogueira, 10:14 min, 2011. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_p9wLE-
j5QZc>. Animação do sistema imune elaborada por James Horner.

Gripe Espanhola:

• Vídeo Gripe Espanhola, LACUIDEN e LACENF EEAP, 
9:22 min, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=vXtZ54j4qsc>. Documentário: Vídeo  sobre  a  disserta-
ção de Mestrado intitulada “Fatos e fotos da enfermeira da cruz 
vermelha brasileira no enfrentamento da gripe espanhola (1918)” 
de Amanda Coury. O vídeo foi produzido pelo grupo que com-
põe  o  Laboratório  de  Abordagens  Científicas  na  História  da 
Enfermagem (LACENF), da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/ 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO, sob 
orientação do Prof. Dr. Fernando Porto.

• Reportagem do Jornal Nacional “Cientistas buscam a cura da gri-
pe espanhola (1998)”, Billy Martins, 1:15 min, 2009. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=7-CulrAu3nY>. Jornal 
Nacional, Quinta-feira, 20/08/1998.  O vírus da gripe espanhola 
que em apenas três meses deu a volta no planeta. Uma possibilida-
de de cura, e relatos sobre o cemitério das vítimas. 

Gripe Aviária:

• H5N1: A gripe mortal de 2012, 11:22 min, 2012. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=G14KhUXa1YI>. O vídeo 
aborda o relato da gripe no ano de 2012.
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• Combatendo a gripe aviária, IBM Mídias Sociais, 2 min, 2009. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2NTK0h9OQKA>. 
Documentário produzido pela IBM mostrando quais tecnologias 
que estavam sendo utilizadas em 2009 para combater o desenvol-
vimento e propagação do vírus da gripe aviária.

Gripe Suína:

• A Gripe Suína – Documentário, Yázigi São Domingos TV, 3:11 min, 2009. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CnUI5bIKGqg>. 
Produzido em maio de 2009 por Telemedicina - FMUSP.  

• Animação: Gripe Suina - A (H1N1), MorRubia,  2:55 min, 2009. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qh8EVezYRI>. 
Transmissão e contágio com o vírus, produzido em 2009.

•  Profilaxia: H1N1 GRIPE A - Gripe Suína, Josue Felix Araujo, 
2:22 min, 2009. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=AfclKndCZ3Y>.  Vídeo  educativo  com  a  função  de 
orientar,  posicionar  e  oferecer  condutas  e  métodos  de  profila-
xia relacionada à Gripe A/ H1N1(Gripe Suína). O vídeo contém 
o Histórico da Influenza, e suas mutações ao  longo dos séculos. 
Estima relacionar os episódios do passado com as ocorrências do 
presente e do futuro, colocando o ouvinte e leitor dos aconteci-
mentos como parte integrante de uma campanha de conscientiza-
ção, formação de opinião e ação preventiva pela saúde. Produzido 
por Professor Josué Félix em 2009.

Tratamento

• Tratamento da gripe, Roche Portugal, Portugal, 1 min, 2012. 
Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=e1Nkgw62y7k&list=
PL3B2DDE7C33FD44AA>. Vídeo Português elaborado pela indústria de 
medicamentos Roche em 2012.

Sugestão de imagens:

• Folder da anvisa sobre automedição: <http://www.anvisa.gov.br/
propaganda/folder/uso_indiscriminado.pdf>.
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Avaliação

A avaliação de como ocorreu a aprendizagem pode ser realizada gra-
dualmente, ao longo de todas as aulas, considerando-se a entrevista com o 
familiar, a pesquisa na internet, a construção de cartazes. Todas essas são, 
também, atividades avaliativas que permitem ao professor avaliar o desem-
penho e a participação dos alunos.

Outra sugestão é a construção de um panfleto informativo sobre a gripe, 
que deve ser elaborado pelos alunos com o devido acompanhamento do pro-
fessor. Esses panfletos poderão ser distribuídos à comunidade escolar, após 
revisão do professor. Para a construção dos panfletos pode-se dividir a turma 
em grupos, com temáticas específicas. As temáticas devem incluir: a estrutu-
ra do vírus, ciclo viral, formas de contágio, ações de prevenção, tratamento. 
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CAPÍTULO 5

O USO DO FONE DE OUVIDO 
PREJUDICA A AUDIÇÃO?13

Cintya Fonseca Luiz
Luciani de Oliveira

Celso Aparecido Polinarski
Bárbara Grace Tobaldini de Lima
Lourdes Aparecida Della Justina

Introdução

O tema proposto “A perda auditiva devido ao uso incorreto de fones de 
ouvido”, surgiu devido a reportagens sobre a temática, como de Monteiro 
(2012), ao ressaltar que muitos alunos na escola estão sempre usando o fone. 
Nessa reportagem, é salientado que a população abaixo dos trinta anos tem 
apresentado perda auditiva, entre 5% a 10%. Os usuários que, por um perío-
do de cinco anos escutam música com fones, por mais de uma hora por dia, 
com um volume alto, podem perder permanentemente a capacidade auditiva.

O tempo de permanência dos usuários com os fones, aliado à altura do 
volume, tem agravado a perda auditiva entre os jovens. A exposição acima de 
85 decibéis diários, ouvindo música, indo a baladas ou a shows, inicia um pro-
cesso de zumbido e este, aos poucos, vai danificando as células ciliadas, que 
são responsáveis pela nossa audição. Existem dois tipos de perdas da audição: 
em situações de shows, esse zumbido é chamado de perda transitória da au-
dição, uma vez que, depois que o indivíduo não fica mais exposto ao volume 
alto, a audição volta ao normal. Já a perda contínua é quando o indivíduo perde 
totalmente a audição (GUYTON, 1988; LACERDA et al., 2011).

Nesse sentido, os fones de ouvido tem agravado esse alto índice de per-
da auditiva entre os jovens, principalmente o tipo de fone que se usa. O fone 
intracanal, aquele que colocamos dentro do ouvido, é o mais prejudicial, 
pois amplifica o som em cinco vezes. O uso desse, associado ao volume de 
até 90 decibéis, o indivíduo pode utilizar por 8 horas sem grandes riscos, mas 
a cada aumento de 5 decibéis, o tempo exposto cai pela metade. Com 115 
decibéis, o tempo exposto é de 15 minutos, ou seja, a partir de 100 decibéis 
o risco de perda auditiva é grave (DEUS; DUARTE, 2012).

13 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos
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O uso de fones de ouvido pode ocasionar a falta de atenção e concentra-
ção dos jovens, o que pode levá-los a consequências danosas ao usuário, como 
por exemplo ser atropelado no trânsito e ter um insuficiente rendimento escolar 
ao não prestar atenção nas aulas, por isso sugere-se trabalhar com os alunos a 
respeito da utilização responsável deste aparato tecnológico (GUYTON, 1988). 

Esses casos não estão muito longe de nossa realidade, pois já foram 
registrados casos, em Cascavel/PR, de atropelamento de alunos, ao sair das 
escolas, devido ao uso do celular e do fone de ouvido. Nesse panorama, é re-
levante trabalhar com nossos jovens essa temática, para que eles saibam dos 
riscos que correm ao escutar música com som muito alto e, também, como a 
falta de concentração e atenção deles – devido ao uso excessivo do fone de 
ouvido – está atrapalhando o seu desempenho escolar.

Para se alcançar os objetivos propostos, os conteúdos devem relacio-
nar os aspectos científicos, tecnológicos e sociais. Dessa forma, os conteú-
dos referentes são: 

• História do fone de ouvido: modelos fabricados; onde surgiu e 
como ele se tornou o que conhecemos hoje.

• Sistema auditivo: audição e equilíbrio – relação do sistema auditi-
vo com o equilíbrio e os órgãos componentes desse sistema. 

• Doenças relacionadas ao sistema auditivo: surdez – tipos de surdez 
e como elas são adquiridas.

• A história dos aparelhos de surdez: como eles funcionam e seus 
diferentes modelos.

• O uso do fone de ouvido e a alteração na concentração e na atenção 
do indivíduo.

Quadro 1: Objetivos de aprendizagem

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

• Compreender o funcionamento do aparelho auditivo;
• Relacionar a perda auditiva com uso de fones de ouvido;

• Refletir sobre o uso excessivo de fones de ouvido em volume alto;
• Promover discussões referentes ao uso excessivo do fone de ouvido em volume alto;

• Refletir com os alunos a forma mais correta de uso do fone de ouvido;
• Desenvolver a percepção de como o fone de ouvido tem atrapalhado a concentração e 

  a atenção deles em sala de aula;
• Compreender a anatomia e a fisiologia do sistema auditivo, através de um modelo didático;
• Relacionar a situação problema “a perda auditiva devido ao uso incorreto de fones de 
ouvido” com o conteúdo trabalhado com a relação da ciência, tecnologia e a sociedade.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 2: Sites para a pesquisa

SUGESTÕES DE SITES PARA PESQUISA

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/perda-auditiva-entre-jovens-cada-vez-maior-por-con-
ta-dos-fones-10175161
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/04/uso-ruim-de-fone-de-ouvido-colabora-para-
-perda-auditiva-precoce-no-brasil.html
http://www.gaz.com.br/_conteudo/2014/04/canais/blogs/viver_bem/18780-uso-de-fone-de-ou-
vido-pode-ser-causa-de-perda-auditiva-precoce.html

Fonte: Elaborado pelos autores.

Estratégias metodológicas

Atividade 1

Para essa atividade é necessário contar com o auxílio de um aparelho 
que mede os decibéis ou o aplicativo decibelímetro (disponível gratuitamen-
te pelo Play Store) e com a participação dos alunos que levam para a sala 
de aula seus celulares com os fones de ouvidos (estes já solicitados ante-
riormente e com autorização da direção da escola). O professor inicia essa 
atividade solicitando aos alunos que coloquem o aparelho de celular nas 
músicas e no volume que costumam ouvir todos os dias, então, com a ajuda 
do decibelímetro, o professor mede os decibéis do fone de ouvido de cada 
aluno. A partir deste diagnóstico individual explora-se, por meio da aborda-
gem a algumas reportagens, a preocupante situação do uso contínuo de fone 
de ouvido. Propõe-se trabalhar com os alunos em grupos. Cada grupo recebe 
uma reportagem diferente e, por meio da leitura e discussão, eles apontam 
os pontos mais relevantes do texto. Sugerem-se as reportagens que estão 
disponíveis nos sites indicados abaixo:
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Quadro 2: Reportagens sugeridas para leitura.

FONE DE OUVIDO PREJUDICA A AUDIÇÃO.
Disponível em: http://fisica.tubalivre.com/2011/04/fone-de-ouvido-prejudica-audicao.html

FONE DE OUVIDO DEVE SER USADO COM VOLUME, NO MÁXIMO, PELA METADE. 
Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/11/fone-de-ouvido-deve-ser-usado-
-com-volume-no-maximo-pela-metade.html

FONES DE OUVIDO PODEM AFETAR SUA AUDIÇÃO E HUMOR.
Disponível em: http://www.personare.com.br/fones-de-ouvido-podem-afetar-sua-audicao-e-
-humor-m3644

FONES DE OUVIDO: USO INADEQUADO PODE CAUSAR PERDA AUDITIVA. 
Disponível em: http://www.menthel.com.br/fones-de-ouvido-uso-inadequado-pode-causar-per-
da-auditiva/

USO RUIM DE FONE DE OUVIDO COLABORA PARA PERDA AUDITIVA PRECOCE NO BRASIL. 
Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/04/uso-ruim-de-fone-de-ouvi-
do-colabora-para-perda-auditiva-precoce-no-brasil.html

DICAS PARA USAR FONES DE OUVIDO DE FORMA CORRETA E NÃO PREJUDICAR A AUDIÇÃO. 
Disponível em: http://www2.uol.com.br/vyaestelar/fones_de_ouvido.htm

USO ABUSIVO DE FONES DE OUVIDO PODE CAUSAR PERDA DE AUDIÇÃO E ZUMBIDO. 
Disponível em: http://www.revistavigor.com.br/2011/07/18/uso-abusivo-de-fones-de-ouvido-pode-causar-perda-
-de-audicao-e-zumbido/

Fonte: Links citados no quadro.

Recomenda-se que cada grupo faça uma exposição oral ao restante da 
turma sobre os pontos relevantes, marcados por eles na reportagem. A partir 
dessa apresentação dos alunos, o professor deve escrever no quadro negro, 
em forma de tópicos, os itens importantes citados pelos alunos, para que, ao 
final das apresentações, eles possam anotá-los em seu caderno. 
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Atividade 2

Trazer para a sala de aula alguns dos diversos modelos de fone de ou-
vido que são fabricados. 

      Figura 01 – Headphone  Figura 02 – Auriculares

       Fonte: Arquivo dos Autores.  Fonte: Arquivo dos autores.

Figura 03 – Headset

Fonte: Arquivo dos autores.
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O professor relata para os alunos a história do fone, incluindo infor-
mações sobre como foi desenvolvida essa tecnologia, seu impacto para a 
sociedade da época. Aponta-se que é interessante abordar o tema de forma 
cronológica. Em 1881, os primeiros fones de ouvido (ou pelo menos seus 
ancestrais mais antigos) eram usados por telefonistas. 

Em 1895, devido ao sistema Electrophone, as pessoas começaram a 
ouvir o som dos teatros de ópera locais em seus lares. 

Em 1910, Nathaniel Baldwin começou a fabricar o primeiro fone de 
ouvido moderno. Ele os produziu em sua cozinha e vendeu-os todos para a 
marinha dos EUA. 

Em 1937, o modelo DT-48 da Beyerdynamic tornou-se o primeiro fone 
de ouvido dinâmico a chegar ao mercado. Apesar de ele ter saído algumas 
décadas antes dos fones eletroestáticos surgirem, esse foi um enorme salto 
na evolução do invento. 

Em 1940, concentrando-se no design, a AKG produziu seu primeiro 
par de fones de ouvido, o K120, assim como outros mais populares que o se-
guiram. Em 1958, Koss criou os primeiros fones de ouvido estéreo [os Koss 
SP-3]. Esses deslancharam e deram um assalto aos canais auditivos da popu-
lação. Ao longo das décadas seguintes, Koss dominaria a indústria de fones 
de ouvido e ele fez tudo isso sem jamais ter pisado em uma universidade.

Em 1959, em uma exposição em Tóquio, a Stax estreou o primeiro par 
de fones de ouvidos eletrostáticos do mundo: o modelo SR-1, o que começou 
a ser produzido em massa um ano depois. 

Em 1968, uma década depois de apresentar o primeiro fone de ouvido 
estéreo, a Koss lançou o primeiro modelo eletrostático fabricado nos EUA: 
o modelo ESP-6. Ele pesava cerca de 3 quilos. 

Em 1979, dá-se o acontecimento mais importante na história dos fones 
de ouvido: o lançamento do Walkman da Sony; os fones de ouvido portáteis 
inclusos com a compra do primeiro Walkman estavam os fones MDR-3L2. 

Em 1980, o modelo earbud como o fone ‘in-ear’ entraram em cena. 
Em 1997, a Sony propôs um par de fones que se apoiava na nuca, po-

rém não vingou. 
Em 2000, a Bose concebeu a linha Quiet Comfort. 
Em 2001, o iPod mudou todo o universo da música. Desde seu surgi-

mento, em 2001, até hoje, mais de 300 milhões de iPods já foram vendidos 
com seus respectivos pares de earbuds. 

Em 2008, o rapper Dr. Dre e Jimmy Lovine juntaram forças e, junto 
com a Monster, criaram o modelo Beats By Dre, desenhado para reforçar as 
frequências graves e com qualidade de áudio otimizada. 

Em 2012, fones de ouvido adquiriram contornos de estilo e moda tanto 
quando de qualidade de som (NEWMAN, s/d).  
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VER MAIS EM

http://playadelnacho.wordpress.com/2013/11/22/fones-de-ouvido-a-historia-da-reproducao-
-musical-introspectiva/.)

Após essa abordagem histórica, sugere-se trabalhar aspectos do sistema 
auditivo, com enfoque na audição, pois o equilíbrio corporal etc. será assun-
to a ser trabalhado em uma atividade posterior. Nesse momento, o professor 
explica como funciona a anatomia e a fisiologia da audição. Para tanto, po-
de-se utilizar vídeos explicativos 3D. Seguem sugestões de links, no quadro 
abaixo e, também, um Modelo Didático do sistema auditivo, para melhor 
visualização das partes que o compõem.

Quadro 3: Sugestões de vídeos.

SUGESTÕES DE VÍDEOS EXPLICATIVOS

Funcionamento do sistema auditivo
https://www.youtube.com/watch?v=5aKoXWPBTZ8

Viagem ao ouvido 
https://www.youtube.com/watch?v=Vfp0waljpXc

Fonte: Links citados no quadro.

Recomenda-se distribuir para os alunos o texto de apoio sobre o siste-
ma auditivo, de autoria de Osorio (2013, p. 298), como apoio teórico para o 
conteúdo científico trabalhado. 
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Quadro 4: Texto sobre Audição e Equilíbrio

AUDIÇÃO E EQUILÍBRIO

A orelha (antes denominada de ouvido) é responsável pelos sentidos da audição e do equi-
líbrio. Ela é formada por três partes: a orelha externa e a orelha média, que atuam na audição, e 
a orelha interna, que atua tanto na audição como no equilíbrio. A orelha média e a interna estão 
protegidas em cavidades do osso temporal.

A Audição é a capacidade de captar, processar e interpretar ondas sonoras (vibrações do 
ar). As ondas sonoras, concentradas pela orelha propriamente dita (antes, pavilhão auditivo), são 
conduzidas para o meato acústico externo e, chegando à membrana timpânica, fazem-na vibrar.

Na orelha média, as vibrações timpânicas são transmitidas, em sequência, a três ossículos 
articulados entre si, o martelo, a bigorna e o estribo, e chegam até a janela oval. Os ossículos 
funcionam, assim, como amplificadores, pois da janela oval as vibrações sonoras passam para 
a janela redonda, na cóclea, estrutura em espiral, preenchida por líquido, que faz parte da 
orelha interna.

Da cóclea, as vibrações chegam às células sensoriais ciliadas, gerando impulsos nervosos 
que são conduzidos pelo nervo coclear (ou nervo auditivo) até o córtex auditivo do cérebro, que 
os interpreta como sons.

Há ainda uma estrutura, a tuba auditiva, que faz a conexão entre a orelha média e a faringe 
e atua na equalização da pressão interna da orelha em relação à pressão do ar atmosférico 
(pressão externa).

O equilíbrio: A orelha interna consiste em uma rede interligada de canais e câmaras denominada 
labirinto ósseo. Internamente, este é revestido por membranas, que formam o labirinto membranáceo.

O labirinto ósseo é dividido em duas regiões: a cóclea, estrutura que, como visto acima, 
participa do sentido da audição, e o labirinto vestibular, que é formado de três ductos semicircu-
lares e é responsável pela percepção do equilíbrio e da orientação espacial do corpo.

Os canais semicirculares do labirinto vestibular apresentam uma dilatação na base, deno-
minada ampola, onde estão localizadas as células receptoras do equilíbrio; como no caso da 
audição, são células ciliadas. Esses canais estão cheios de líquido, cujo movimento estimula 
as células ciliadas. Uma vez estimuladas, as células geram impulsos que são conduzidos pelo 
nervo vestibular até o sistema nervoso central, mais especificamente até o bulbo, que os distri-
bui a outras partes do sistema nervoso, como a medula espinal, o cerebelo e o córtex cerebral.

O labirinto vestibular não atua sozinho na percepção do movimento e do equilíbrio corporal. 
Além das informações que recebe do labirinto, o bulbo integra informações do sistema visual 
e de receptores denominados proprioceptores, que estão espalhados em músculos, tendões e 
órgãos internos do corpo e que informam ao sistema nervoso a posição das diferentes partes 
do corpo, umas em relação às outras.

Fonte: Osorio (2013).

Atividade 3

Para iniciar essa atividade, sugere-se ao professor apresentar vídeos que 
relatam casos sobre a exposição a ruídos muito extensos e o perigo do uso do 
fone de ouvido de maneira inadequada.

Quadro 5: Sugestões de vídeos

SUGESTÕES DE VÍDEOS

Os perigos do fone de ouvido
http://www.youtube.com/watch?v=UOR28Ks0g0g

Cuidados com o fone de ouvido
http://www.youtube.com/watch?v=UiDZxf8sLBc

Fonte: Links citados no quadro.
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A partir dessa contextualização, feita por meio dos vídeos, abordam-se 
as doenças que envolvem o sistema auditivo, principalmente a surdez. Nessa 
parte da aula enfoca-se questões como: o que é a perda auditiva? Como ela 
ocorre? Quais suas consequências? 

Os tipos de perda auditiva são: 
- Surdez de transmissão ou condução: quando existe uma lesão no ou-

vido externo ou no ouvido médio. 
- Surdez neurosensorial ou de percepção: quando existe lesão no cha-

mado ouvido interno (cóclea e labirinto) ou no nervo auditivo. Quando as 
células ciliadas estão parcialmente ausentes ou danificadas, a audição é re-
duzida ou deformada. Nesse caso, um aparelho auditivo convencional pode 
ajudar. Quando as células ciliadas estão completamente ausentes, ou muito 
danificadas, ocorre a surdez. Normalmente as fibras nervosas estão intactas, 
mas impedidas de receberem impulsos elétricos. 

- Surdez mista: a lesão está localizada no ouvido médio e interno e afeta 
os componentes de transmissão e percepção. A perda auditiva mista é habi-
tual e constitui uma combinação de perda auditiva condutiva e perceptiva. A 
causa pode residir numa infecção crônica que cause danos consideráveis no 
tímpano e nos ossículos, impedindo a cóclea de funcionar corretamente. As 
pessoas que sofrem deste tipo de perda auditiva podem beneficiar-se de um 
dispositivo ou do mesmo tratamento prescrito para a perda auditiva conduti-
va ou perceptiva (fármacos, cirurgia) (GUYTON, 1988).

Atividade 4

Nessa atividade o professor inicia as atividades explicando aos alunos 
o surgimento do aparelho de surdez, apontando alguns diferentes modelos 
existentes e como funciona essa tecnologia. Para isso, indicam-se alguns 
tópicos para utilização nas aulas. 

Quadro 6: Sugestões de conteúdos a serem abordados na atividade.

A história dos aparelhos auditivos;
A importância de Alexander Graham Bell e Thomas Edison, para o desenvolvimento dessa tecnologia;
O desenvolvimento em prol da estética, principalmente para as damas da sociedade pós-guerra;
A partir de 1980 surgem às primeiras próteses intracanal;
Funcionamento do aparelho auditivo;
Variedade de modelos existentes.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 7: Sugestões de sites de pesquisa

SITES DE PESQUISA

http://www.phonak.com/br/b2c/pt/hearing/ways_to_better_hearing/what_modem_hearing_solu-
tions_have_to_offer/the_history_of_hearing_aids.html
http://museudoaparelhoauditivo.com.br/
http://saude.hsw.uol.com.br/aparelho-auditivo6.htm
http://www.aparelhosauditivosecia.com.br/aparelhos-auditivos/aparelhos-auditivos-historia.html

Fonte: Links citados no quadro.

Após a explanação sobre os aparelhos auditivos e os riscos de uma exposi-
ção continua ao volume alto quando do uso de fones de ouvido, indica-se a rea-
lização de uma dinâmica interativa com os alunos. Nessa interação sugerida, 
o professor traz para a sala de aula diversos sons, com timbres de diferentes 
instrumentos, como: violino, violão, flauta, piano, guitarra, entre outros. Os 
alunos, separadamente, deverão apontar qual instrumento é responsável pelo 
som que ele está ouvindo. Essa dinâmica tem o intuito de demonstrar que 
os nossos ouvidos estão expostos, continuamente, ao volume alto, podendo, 
assim, perder a acuidade sonora.

Atividade 5

Para essa atividade sugere-se iniciar com alguns vídeos de reportagens 
sobre atropelamentos no trânsito causados pelo uso de fone de ouvido. Nesse 
sentido, propõe-se a utilização dos seguintes vídeos: 

Quadro 8: Sugestões de vídeos

ATROPELAMENTOS DE JOVENS VEM CHAMANDO ATENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 
Disponível em: http://globotv.globo.com/rpc/parana-tv-1a-edicao-cascavel/v/atropelamentos-de
-jovens-vem-chamando-atencao-do-corpo-de-bombeiros/3526072/

ADOLESCENTE QUE USAVA FONES DE OUVIDO MORRE ATROPELADO EM CAMPINAS 
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=xuUgNCqB3qU

USO DO FONE DE OUVIDOS PODE CAUSAR ACIDENTES 
Disponível em: http://noticias.r7.com/bahia/balanco-geral-ba/videos/uso-do-fone-de-ouvido-
pode-causar-acidentes-07072014

USO DE FONE DE OUVIDO AUMENTA O RISCO DE ATROPELAMENTOS 
Disponível em: http://noticias.r7.com/videos/uso-de-fone-de-ouvidos-aumenta-o-risco-de-atro-
pelamentos/idmedia/4fce50d8b61cbe8dc7f48f48.html

TV UP / UP NOTÍCIAS - FONES DE OUVIDO TIRAM ATENÇÃO E PODEM CAUSAR ACIDENTES 
(09/07/2012) 
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=GHjUIcVw7gY

Fonte: Links citados no quadro.
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A partir desse problema social, deve-se explicar como o sistema auditi-
vo influencia no equilíbrio corporal, e o fato de que o uso de fone de ouvido 
pode alterar a concentração e a atenção do indivíduo. 

Para dar continuidade às atividades, é importante mencionar que a ex-
poliação orelha interna consiste em uma rede interligada de canais e câmaras 
denominada labirinto ósseo. Internamente, este é revestido por membranas, 
que formam o labirinto membranáceo (GUYTON, 1988).

O labirinto ósseo é dividido em duas regiões: a cóclea – estrutura que, 
como visto acima, participa do sentido da audição – e o labirinto vestibular – 
que é formado de três ductos semicirculares e é responsável pela percepção 
do equilíbrio e da orientação espacial do corpo (NISHIDA, 2012).

Os canais semicirculares do labirinto vestibular apresentam uma dilata-
ção na base, denominada ampola, onde estão localizadas as células recepto-
ras do equilíbrio; como no caso da audição, são células ciliadas. Esses canais 
estão cheios de líquido, cujo movimento estimula as células ciliadas. Uma 
vez estimuladas, as células geram impulsos que são conduzidos pelo nervo 
vestibular até o sistema nervoso central, mais especificamente até o bulbo, 
que os distribui a outras partes do sistema nervoso, como a medula espinal, 
o cerebelo e o córtex cerebral (PAULUCCI, 2005).

O labirinto vestibular não atua sozinho na percepção do movimento e do 
equilíbrio corporal. Além das informações que recebe do labirinto, o bulbo 
integra informações do sistema visual e de receptores, denominados proprio-
ceptores. Esses estão espalhados em músculos, tendões e órgãos internos do 
corpo e têm a função de informar ao sistema nervoso a posição das diferentes 
partes do corpo, umas em relação às outras (FERNANDES, 2002).
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Figura 04: Labirinto ósseo. Os labirintos ósseo e membranoso.

Fonte: MALDONADO apud NUNES, (2007, s/p). Disponível em:
<http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/

variedades/corporal_paula/corporal_paula.htm>.

Atividade 6

Nesta atividade, retoma-se a questão social inicial e, apoiados nos co-
nhecimentos construídos durante as aulas, espera-se que os alunos tomem 
sua decisão diante desta problematização. 

Para que os alunos demonstrem os conhecimentos aprendidos ao longo 
das atividades, propõe-se a realização de uma apresentação temática para 
os demais alunos da escola, com todos os assuntos abordados, na forma de 
cartazes, explicações e dinâmicas, podendo ser realizada durante o recreio 
ou durante a semana cultural da escola.

Para o desenvolvimento dessa apresentação temática sugere-se separar 
os alunos em grupos, para que cada grupo desempenhe uma atividade:
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Figura 05: Proposta de Atividade.

GRUPO A

Confeccionar Folderes de Orientação 
para os alunos para serem distribuí-
dos durante apresentação temática.

GRUPO E

Explicar a história do fone de ouvido 
conforme o conhecimento que cons-
truíram em sala de aula durante a ati-
vidade 2 descrita acima. Exemplificar 
com amostra de modelos atuais.

GRUPO B

Confeccionar cartazes como uma cam-
panha de prevenção, falando sobre os 
danos do uso inadequado do fone de 
ouvido, poderá utilizar as reportagens 
trabalhadas em sala.

GRUPO D

Construir um modelo didático do apare-
lho auditivo, e explicar como funciona a 
audição e também a surdez durante a 
apresentação temática.

GRUPO C

Responsáveis por medir os decibéis dos ruídos do ambiente, e explicar como fun-
ciona a relação dos decibéis com o período que se pode ficar exposto. Por exemplo, 
a tabela abaixo: 
Veja abaixo por até quanto tempo você pode ficar exposto a cada intensidade sonora:
- Até 80 dB – não há riscos
- 85 dB – até 8h de exposição 
- 90 dB – até 4h de exposição (motor de ônibus, feira livre)
- 95 dB – até 2h de exposição (latido de cachorro, secador de cabelo) 
- 100 dB – até 1h de exposição (liquidificador, choro de bebê, batedeira, aspirador 
   de pó) 
- 105 dB – até 30 min. de exposição (obra dentro de casa) 
- 110 dB – até 15 min. de exposição 
- 115 dB – até 7 min. de exposição (congestionamento intenso, rojão, ficar na balada 
   perto da caixa de som).

Fonte: Atividade elaborada pelos autores.

Avaliação

Sugere-se que a avaliação seja para acompanhar o desenvolvimento dos 
alunos no decorrer da aplicação do Módulo. Podem-se utilizar, como instru-
mentos avaliativos, os relatos de experiência dos alunos, como também a 
apresentação temática de todo assunto trabalhado ao longo das aulas, execu-
tada por meio de cartazes, explicações e dinâmicas, feita para os alunos da 
escola durante o recreio ou em outra ocasião propícia à atividade.
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Considerações finais

Com o desenvolvimento desse Módulo Didático pode-se perceber as 
relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Segundo Fourez (2003), a 
aprendizagem em sala de aula é efetiva quando esta faz sentido para o aluno, 
portanto, trabalhar com a tecnologia que permeia o desenvolvimento da so-
ciedade, e está presente nas relações humanas, é relevante para aproximar o 
conhecimento científico ao aluno no ambiente escolar. Nesse sentido, o fone 
de ouvido faz parte do cotidiano de muitos adolescentes e jovens que o utili-
zam em seus iPods e celulares, fato que nos permite partir dessa tecnologia 
para abordar o conhecimento científico acerca do sistema auditivo. Com essa 
premissa, é possível enfocar as possíveis consequências de seu uso não con-
trolado, o que faz da ciência uma área de estudo de interesse do aluno e pos-
sibilita diminuir os estereótipos relacionados a essa área de conhecimento, 
especialmente a ideia de que a ciência é difícil e, assim, é algo para gênios.
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CAPÍTULO 6

ÁRVORES NA ZONA URBANA: 
uma interação harmônica?14

Wellington Soares de Lima
Juliana de Almeida
Ana Lídia Muxfeldt

Bárbara Grace Tobaldini de Lima
Lourdes Aparecida Della Justina

Introdução

Segundo Nicodemo e Primavesi (2009), as árvores existentes no meio 
urbano, por meio dos processos ecológicos, contribuem para diferentes as-
pectos ambientais, entre eles, a melhor qualidade de vida da população nas 
cidades. Isso ocorre devido aos processos que são citados como exemplo por 
Silveira e Pereira (2011): o aumento da umidade do ar e o melhoramento 
da sensação térmica. Sendo assim, mudanças e alterações, como o corte e 
a poda de árvores, decorrentes do trabalho do homem, podem interferir em 
determinados efeitos na comunidade urbana.

A poda e o corte de árvores devem ser realizados por profissionais quali-
ficados (NICODEMO; PRIMAVESI, 2009). Argumentos a favor dessa ação 
consideram que determinada prática propicia um equilíbrio entre o espaço 
físico e a comunidade arbórea (CASCAVEL, 2014).

Um dos problemas com relação ao corte de árvores seria o fato de que 
existem espécies exóticas na arborização urbana. Uma vez feito o corte de 
árvores, efetiva-se o replantio e, nessa ação há, ainda, uma porcentagem 
considerável de espécies exóticas na recomposição do ambiente arbóreo de 
determinado local (MONICO, 2001). 

Monico (2001) aponta, ainda, que há um preconceito contra as árvo-
res de grande porte no meio urbano e que estas estão sendo substituídas 
por árvores de médio e pequeno porte, devido ao incentivo a isso por par-
te da população. Esse preconceito possui sua fonte em questões populares 
de caráter cultural, ou seja, a cultura da própria sociedade apenas reproduz 

14 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos
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seus pensamentos. Porém, como os pensamentos fazem parte da cultura, 
eles podem ser modificados com o tempo, fazendo-se necessária a atitude 
de mudança, tanto da sociedade como dos técnicos responsáveis pela área 
ambiental de determinada cidade.

Como base nessa situação, considera-se necessário trabalhar com os 
alunos o preconceito relacionado com as árvores, principalmente, as de 
grande porte. Diante disso, a proposta desse Módulo é problematizar essa 
questão a partir do trabalho relacionado com os conteúdos principais de eco-
logia:  espécies  exóticas,  nativas  e  invasoras;  identificação  de  espécies  do 
ambiente escolar; interações ecológicas de diversos organismos e a ação do 
homem sobre a comunidade arbórea. Portanto, o objetivo principal desse 
Módulo pode ser: despertar o interesse dos alunos para os aspectos ambien-
tais de preservação, apropriação sustentabilidade e desenvolvimento. Além 
disto, instigar os alunos para que estes se posicionem criticamente acerca 
dos problemas ambientais.

Tendo em vista os conteúdos e objetivos propostos, recomenda-se o de-
senvolvimento deste Módulo para alunos do 7ºano do Ensino Fundamental e 
para, aproximadamente, uma duração de 7 horas/aula.

Estratégias metodológicas

A presente proposta contempla 8 atividades, descritas abaixo, e que de-
vem ser adaptadas de acordo com as necessidades locais, bem como, aos 
objetivos dos alunos, professores e da escola. Além disso, é de extrema im-
portância que o professor mantenha-se imparcial frente aos pensamentos dos 
alunos, instigando-os a analisar sempre os pontos positivos e negativos de 
cada situação problema.

Atividade 1: 

Sugere-se exibir uma imagem que possibilite problematizar a situação 
do corte ou poda das árvores e, a partir dela, discutir a respeito das mani-
festações apresentadas pelos alunos. Uma sugestão pode ser verificada na 
Figura 0115: 

15	 A	figura	1	é	um	material	cedido	pelo	autor	(Aurélio	Moreira)	da	foto	e	que	está	disponível	no	link:
	 <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=747796005279471&set=pb.100001472353344.-2207520000.1415984404.&typ

e=3&theater>.
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Figura 01: Árvore para “corte”

Fonte: Moreira (2014).

Após o uso da imagem, pode-se ainda exibir algum vídeo que tam-
bém possibilite discussões a respeito do tema. Um exemplo é o vídeo16 que 
retrata uma situação ocorrida na cidade de Maringá, onde o IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná) autorizou o corte de diversas árvores. Esse vídeo pos-
sibilita fazer questionamentos relacionados aos motivos do corte e se os alu-
nos são a favor ou contra essa prática. 

Após a problematização da situação escolhida, sugere-se que o pro-
fessor entregue aos alunos algum texto de reportagem sobre o assunto, para 
realizar com eles a leitura em conjunto e, após o término, questionar os alu-
nos sobre algumas situações relacionadas à temática do Módulo que estejam 
presentes no texto. Uma sugestão para essa atividade é o uso de uma situa-
ção problema, (Quadro 1), ocorrida na cidade de Cascavel, Paraná, referente 
à reconstrução do calçadão da cidade. A reportagem utilizada, nesse caso, 
possibilita realizar as seguintes questões: Vocês são contra ou a favor? Quais 
seriam os pontos positivos? E os negativos? A fauna e flora serão afetadas? A 
população humana será afetada? Os aspectos abióticos serão afetados (solo, 
ventos)? Sugere-se fazer um quadro, no quadro-negro, com os argumentos 
positivos e negativos mencionados pelos alunos. 

16 Esse vídeo está disponível no site: <www.tvmaringa.com.br/site/texto/videos/cod/4964>. O professor também pode reali-
zar a busca de informações relacionadas à sua região para desenvolver a atividade.
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Quadro 1: Reportagem textual que pode ser utilizada na atividade 1.

REPORTAGEM

Publicado em 11 de Janeiro de 2014 às 07h56min - Atualizado em 11/01/2014 às 09h10min
Obra na Avenida Brasil exigirá corte de 263 árvores

Projeto do BID condena 263 árvores e com elas várias espécies de animais que dependem das 
árvores para viver...

A Prefeitura vai fazer barba, cabelo e bigode nas árvores que servem de cobertor térmico para 
a Avenida Brasil e mais que as podas radicais costumeiras, pretende passar o machado e a 
motosserra pela raiz do problema.
Tudo isso para dar lugar ao progresso e abrir espaço para o grande e importante projeto de 
revitalização da Avenida Brasil, incluso no PDI (Projeto de Desenvolvimento Integrado de 
Cascavel).
A partir de março sete quilômetros da Avenida Brasil, passarão por total reformulação, no trecho 
compreendido entre a Rua Bartolomeu de Gusmão e a Rua Juscelino Kubstischek.
Ali serão implantadas canaletas exclusivas para ônibus, ciclovias e outros equipamentos públi-
cos, privilegiando a mobilidade urbana.
Em contrapartida a cidade vai perder 263 árvores neste trecho, a maioria delas com mais de 
40 anos e, portanto, com direito adquirido para ali habitarem, servirem de sombra e abrigarem 
animais (maioria pássaros) que dependem delas para sobreviver.
Progresso versos natureza. Prato cheio para os chamados “ecochatos” ecoarem seus protestos.

O primeiro a gritar é João Beckert da ONG Amigos dos Rios que garante confronto: “ninguém 
vai cortar nada sem plantar antes. Se passarem a motosserra vão ter que se ver com a Justiça”, 
promete.

Polêmica
O PDI, custeado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) que vai emprestar 
R$28,750 milhões de dólares para a cidade se preparar para o futuro, é um dos mais arrojados 
da história da cidade. No entanto, o projeto deve despertar a polêmica entre a preservação 
ambiental e o desenvolvimento.
O “ecochatismo” já prepara as baterias para contra-atacar. E os “ecos” dos chatos incomodam 
muita gente. Trecho dos versos de Vinicius de Moraes no poema “Não comerei da alface a 
verdade pétala” é bem sugestivo sobre esta polêmica e o exagero dos ambientalistas. “Não co-
merei da alface a verde pétala. Nem da cenoura as hóstias desbotadas. Deixarei as pastagens 
às manadas. E a quem mais aprouver fazer dieta”, disse.
Mas nem todo eco que vem dos “ecochatos” é chato. Se o que repetem é para o bem da cidade 
e da qualidade de vida, salvar as árvores do calçadão pode soar bem aos ouvidos e ao calor 
do centro.
A prefeitura se defende e garante que as arvores em questão, já condenadas ao corte pela raiz, 
são as más afamadas, da espécie legustre.
Plantadas há 40 anos, mas que ganharam fama de quebrar calçadas, muros, largar resina e 
manchar automóveis, abrigar pombos e pardais que defecam sobre os carros estacionados 
e até pedestres desavisados. Muitas delas já ganharam este fim e viraram lenha para assar 
algum costelão.
No entanto, há ecochatos que as defendem:
“Eu acho que as legustres foram um erro, mas elas são árvores. No campo ela não tem raízes 
expostas, porque há infiltração de água suficiente. Na cidade, como árvores ficam sem outro 
recurso por causa da cobertura das calçadas e das ruas e são obrigadas a romper o piso para 
achar água. Se não tivermos calçadas adequadas, outras árvores também podem assumir este 
comportamento e destruir calçadas”, comentou Beckert.

continua...
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continuação

O dirigente da ONG, que também faz parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, disse 
ontem que até admite substituir os ‘legustres’ por outras mais adequadas como Cerejeiras do 
Japão, Ipês Brancos, Amarelos e Rosa, Oitis ou Canelas.
“Estas dão boas sombras, mas que sejam plantadas primeiro antes de substituição, sob pena 
de promover a desertificação”, defendeu.

Impacto
O Secretário de Planejamento de Cascavel, Alessandro Lopes, minimiza o impacto garantindo 
que as 263 árvores que serão derrubadas na verdade serão substituídas por outras 624 árvores 
mais adequadas.
“Tomamos todo o cuidado no projeto para que o impacto das obras fosse o menor possível 
e preservasse o máximo possível da cobertura vegetal. Inclusive consultores ambientais do 
BID estiveram examinando o projeto e trabalharam para evitar o máximo possível de impacto, 
alterando inclusive alguns pontos do projeto. Um deles foi a criação de um dispositivo de segu-
rança, que faz a separação da pista do transporte coletivo com a pista dos veículos normais, 
que terá um canteiro para preservação das árvores já existentes. As arvores que estão sendo 
retiradas, serão substituídas pelo triplo em locais mais adequados da avenida, para não atrapa-
lhar os passeios. Destas 90 % estão em passeios públicos e apresentam risco para as pessoas 
e já destruíram inclusive a calçada. Por isto serão substituídas. Além disto soltam uma resina e 
também provocam em algumas pessoas alergia. As raízes não são puntiformes e se espalham 
com facilidade destruindo calçadas. Vamos plantar mais para criar um conforto térmico inclusive 
com áreas maiores de sombreamento”, prometeu Alessandro.

Fonte: <http://cgn.tv.br/noticia/77362/obra-na-avenida-brasil-exigira-corte-de-263-arvores>.

Atividade 2: 

A segunda atividade pode-se iniciar com um questionamento direciona-
do aos alunos, como: vocês acham que em nossa escola existe alguma árvore 
que seja das mesmas espécies presentes no calçadão (ou parque da cidade)? 
Quais? Elas causam algum prejuízo? Qual?

Após o questionamento, realizar um passeio pela escola, analisando al-
gumas árvores e explorar, verbalmente, tópicos como: o tipo de raiz, intera-
ções ecológicas, fruto, folhagem, e outros conceitos que forem necessários 
para o momento da atividade. Separar os alunos em equipes de 5 integrantes 
e solicitar que eles escolham uma árvore do pátio da escola. Com a árvore 
selecionada, os alunos deverão identificar o nome popular da árvore esco-
lhida a partir de uma conversa com os funcionários da escola. Em seguida, 
os alunos poderão ser encaminhados para o laboratório de informática, para 
pesquisar acerca do espécime escolhido no pátio e explicar que a pesquisa 
será apresentada em uma próxima aula. Essa atividade pode ser orientada 
pelo roteiro presente no quadro 2. 
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Quadro 2: Roteiro para atividade no laboratório de informática

ROTEIRO PARA ATIVIDADE DE PESQUISA

Sobre a árvore escolhida discuta:
- Frutífera? De que tipo é o fruto?
- Possui raiz exposta? É normal possuir essas raízes?
- Como são suas folhas? Caem facilmente?
- Possui boa estabilidade ou é facilmente derrubada por vendavais?
- Essa árvore possui alguma utilidade medicinal?
- Alguma utilidade industrial?
- Ela é nativa do nosso estado ou país? Ou é exótica? De onde?
- Esta árvore faz interação com outros organismos (animais, plantas, fungos, etc.)?
- Como você classificaria a importância desta espécie?
- Vocês recomendariam o uso desta espécie para ser plantada no calçadão?

Fonte: Elaborado pelos autores para esse Módulo Didático.

Atividade 3: 

Para a terceira atividade é sugerido trabalhar com os alunos sobre os 
conceitos de espécies exóticas, invasoras, nativas e relações ecológicas in-
terespecíficas. Sugere-se colocar no quadro-negro os quatro termos (espécie 
exótica, espécie nativa, espécie exótica e invasora, relações interespecíficas) 
e questionar os alunos sobre o que eles acreditam que seja cada um deles. 
Discutir as ideias emitidas e elaborar uma síntese coletiva no quadro com os 
conceitos relativos a esses termos. 

Atividade 4: 

Nessa atividade se recomenda solicitar que cada grupo entreviste 5 pes-
soas: um membro da família, um amigo, um vizinho, um professor e um des-
conhecido, abordado na rua aleatoriamente, questionando-os sobre os pon-
tos positivos e negativos da presença de árvores na zona urbana. Para essa 
atividade é necessário explicar aos alunos como realizar as perguntas, bem 
como, fazer o registro das respostas. Também é importante que o professor 
disponibilize aos grupos um roteiro (quadro 3) para que os alunos possam re-
alizar a entrevista. Esta entrevista servirá para que os alunos possuam maior 
embasamento sobre os pensamentos da população sobre o tema e para que 
possam construir sua opinião frente às outras que serão ouvidas. Esse conhe-
cimento será de extrema importância para o debate sugerido no final deste 
Módulo e para todas as outras discussões levantadas no decorrer das aulas.
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Quadro 3: Roteiro de entrevista sobre a presença de árvores na zona urbana

ROTEIRO DE ENTREVISTA

1) Idade e escolaridade.
2) O que você pensa sobre as árvores na cidade? Elas possuem alguma função?
3) Em sua residência existe alguma árvore? Quantas? São diferentes? Quais?
4) Você tem a intenção de mantê-la ou não? Por quê?
5) Para você, as árvores trazem algum benefício? Quais?
6) O que você acha do corte de árvores que será realizado no calçadão?
7) Você sabia que serão replantadas mais do que o dobro de árvores de outras espécies?
8) Você sabe o que é uma espécie exótica? E espécie nativa?

Fonte: Elaborado pelos autores para esse Módulo Didático.

Atividade 5: 

Nessa atividade sugere-se a apresentação da pesquisa que foi realizada 
no laboratório pelos grupos. Ela pode ser realizada embaixo de cada espé-
cime escolhida pelo grupo com exposição de cartazes e apresentação oral.

Atividade 6: 

Com base nas pesquisas, apresentações e entrevistas, pode-se questio-
nar os alunos para verificar quais deles são contra ou a favor da manutenção 
da arborização. A partir das respostas, sugere-se entregar algumas reporta-
gens locais e/ou nacionais (sugestões nos quadros 4, 5 e 6) para a leitura dos 
alunos, discussão e, em seguida, para realizar um debate entre eles.

Quadro 4: Reportagem 1

Cascavel - 20/09/2013 11h03 – Atualizado em 20/09/2013 18h30 - CATVE
Trabalhadores do corte, hoje, plantaram árvores
Estudantes também participaram da ação no Sanga Funda
O barulho é o mesmo, mas a trabalho foi totalmente diferente da rotina desses trabalhadores.
Acostumado com a motosserra, Pedro Freitas não sentiu dificuldade para operar o trado. Mas 
hoje ao invés de cortar árvores ele ajudou a plantar.
Pedro faz parte da equipe da prefeitura que todos os dias realiza dezenas de podas e derruba-
das de árvores, serviço para eles não falta.
Hoje eles percorreram as ruas do bairro Sanga Funda, e em frente às residências plantaram 
mudas de cerejeiras, de ipês e outras frutíferas.
A ação em comemoração ao dia da árvore contou com a participação de jovens. Os alunos en-
tregaram uma muda para cada família. A maioria recebeu bem os adolescentes que gostaram 
da atividade diferente.
A pequena Ana Paula não perdeu tempo. Pegou a enxada e se encarregou de fazer o plantio. 
Aos nove anos não é a primeira vez que ela colabora com o meio ambiente, no quintal de casa 
viu crescer outra árvore que ela mesma plantou.

Fonte: <http://catve.com/noticia/6/68182/trabalhadores-do-corte-hoje-plantaram-arvores>.
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Quadro 5: Reportagem 2

Cascavel, 20 de julho de 2012 - JORNAL HOJE
MEIO AMBIENTE: DERRUBADA INDISCRIMINADA E SEM CRITÉRIO É MOTIVO DE 
QUESTIONAMENTOS
MP investiga corte de árvores 
O Ministério Público Estadual investiga o corte de árvores adultas na área urbana de Cascavel 
por meio da Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente). O promotor de Defesa do Meio 
Ambiente, Ângelo Mazzucchi Ferreira, instaurou o inquérito em março deste ano questionando 
a derrubada indiscriminada de espécies em calçadas de ruas e avenidas da cidade, após repor-
tagem relatar a revolta da advogada Juliana da Costa Mendes diante da retirada de uma árvore 
na Rua Presidente Bernardes, no Centro de Cascavel. 
Na época, a advogada apresentou pesquisa sobre a espécie, chamada de Falso Chorão, na 
qual apontava que a árvore é propícia para estar abaixo de rede elétrica e não racha calçadas. 
Na ocasião, a Secretaria do Meio Ambiente discordou e informou que a espécie foi proibida de 
ser plantada em perímetro urbano por meio da Lei 5.759/2011 e que possui características não 
desejáveis. De qualquer forma, a árvore continua plantada e o embate levantou questionamen-
tos por parte do promotor Ângelo Ferreira.
Em resposta ao promotor, o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Carlos Marcon, alegou 
que não há discriminação de árvores cortadas pela prefeitura e argumenta a prática com base 
em quatro leis municipais, como a 5.759. Além disso, existe a alegação de que certos tipos 
de raiz danificam as calçadas e o pólen das espécies retiradas produz alergia às pessoas. No 
processo consta ainda que, por meio do Programa Sementes do Amanhã, a Secretaria de Meio 
Ambiente somará até o fim do ano o plantio de 300 mil mudas durante a atual gestão.
Apesar da defesa argumentada por Marcon, o promotor solicitou este mês o plano de urbani-
zação ou reflorestamento da cidade que está em análise pelo BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento). O plano integra uma série de projetos elaborados pela prefeitura no PDI 
(Programa de Desenvolvimento Integrado), que objetiva o financiamento de cerca de US$ 30 
milhões para a execução de investimentos nos próximos cinco anos. O plano deverá ser for-
necido pela Secretaria de Meio Ambiente nas próximas semanas e o inquérito continua aberto.

Fonte: <http://www.jhoje.com.br/Paginas/20120720/cartucho.pdf>.
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Quadro 6: Reportagem 3

02/03/2012 - 00:00 | atualizado em: 21/07/2014 - 15:45 – JORNAL O PARANÁ
Cidadã se revolta e impede corte de árvore
O pedido para o corte de uma árvore gerou indignação na manhã de ontem, em Cascavel. A 
advogada Juliana da Costa Mendes se revoltou ao saber que uma árvore seria cortada na Rua 
Presidente Bernardes, em frente a um escritório de contabilidade recém aberto. De acordo com 
a advogada, os funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, que foram realizar o serviço, 
informaram que o dono do escritório tinha autorização para fazer a poda da planta, mas pediu 
a eles que a retirasse por inteiro do local.
Para comprovar a alegação de que a árvore plantada é propícia para estar abaixo de uma rede 
elétrica, Juliana retirou uma pesquisa da internet sobre a espécie e relatou: “É uma árvore de 
porte baixo, não racha calçadas e é propícia para estar neste local, por isso é que eu não vou 
deixar que a retirem daqui”, afirmou.
Para impedir o corte, a advogada deixou o carro estacionado embaixo da árvore. “Meu carro 
já estava estacionado aqui durante a manhã, ligaram e pediram que eu retirasse para que eles 
pudessem cortar a árvore, mas eu não vou deixar, até porque uma boa poda de galhos resolve 
o problema”, justificou. 
Juliana, que mora no prédio em frente ao escritório, disse que a alegação do dono da empresa 
foi que a árvore atrapalha o transformador da rede elétrica, que, segundo ela, pode ser mudado 
de local. Outra alegação, segundo ela, é que a árvore vai atrapalhar a publicidade da empresa. 
“Se o publicitário que fizer a propaganda for competente, vai conseguir divulgar a empresa sem 
precisar derrubar a árvore. Poderá utilizá-la também como parte da propaganda, o que não vai 
atrapalhar em nada a divulgação”, rebateu.
Resposta
Sobre a reclamação da cidadã, a Secretaria do Meio Ambiente disse que “todo mundo gosta de 
árvore, desde que esteja no lote do vizinho”, e que na residência da advogada não há árvore 
plantada. A Secretaria ressalva que Juliana mora em um prédio e que ela afirmou que existem 
três árvores na frente ao seu escritório, que não deixou serem cortadas.
O órgão municipal também informou que a espécie em questão é uma árvore que foi proibida 
de ser plantada em perímetro urbano por meio da Lei 5.759/2011 e que tem características não 
desejáveis. E mais: que no vendaval ocorrido em 2009 a maioria das árvores que foram ao chão 
eram dessa espécie, falso chorão.

Fonte: <http://www.oparana.com.br/cidades/2012/03/cidada-
se-revolta-e-impede-corte-de-arvore/1180280/>.

Atividade 7: 

Como inserção dos aspectos relacionados à tecnologia, sugere-se fazer 
o uso de dois vídeos: o primeiro sobre a trituração de árvores17, e outro sobre 
uma tecnologia estrangeira de retirada e replantio de árvores grandes18. 

A partir das reportagens utilizadas na atividade 6, mais os vídeos, 
sugere-se realizar um debate. Para isso, os alunos devem ser divididos em 
dois grupos: um defenderá o corte de árvores, e outro será contra o corte. O 
debate será mediado pelo professor e haverá tempo de pergunta, tempo de 
resposta, réplica por parte do questionador e tréplica pelo grupo a responder. 
O professor, além de mediar o debate, pode auxiliar na formulação de per-
guntas, juntamente com os alunos. Os temas abordados podem ser:

17 Vídeo 1 – disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wlwW2YT3wew>
18 Vídeo 2 – disponível em: <http://www.naoelogico.blog.br/australianos-desenvolvem-maquinas-capazes-de-remover-trans-

portar-e-replantar-arvores/.>
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- Árvores nativas e exóticas;
- Infiltração;
- Relações ecológicas;
- Benefícios para comunidade em geral;
- Malefícios para a comunidade em geral;
- Importância geral;
- Corte de árvores e replantio.

Atividade 8:

Para finalizar essa etapa, os alunos podem escrever uma carta, com ar-
gumentos ambientais, para o prefeito da cidade, dizendo se eles apoiam ou 
não a reforma no centro da cidade. Para a produção das cartas, o professor 
deve citar alguns itens que podem estar presentes, como: corte de árvores, 
espécies nativas e exóticas, aspectos ecológicos (interações), benefícios e 
malefícios populacionais.

Avaliação

A avaliação das atividades pode ser realizada de 3 maneiras: 1) a postu-
ra dos alunos no debate e seus argumentos; 2) a apresentação oral, juntamen-
te com o cartaz sobre o espécime e 3) a carta.

Para avaliar a atividade do debate, o professor deve estar atento para 
as discussões realizadas pelos alunos, na formulação das perguntas e nos 
argumentos dos grupos. 

A apresentação oral da pesquisa pode ser avaliada no que se refere aos 
domínios atitudinais e conceituais. O primeiro refere-se à postura dos alunos 
na apresentação e o respeito direcionado ao tratamento com o espécime, e 
no domínio conceitual, se os alunos conseguiram se apropriar dos conceitos 
que explicaram.

Sobre a carta, podem-se analisar os argumentos dos alunos, não pen-
sando no que é correto ou não do ponto de vista científico, mas analisar por 
quais motivos o aluno apresentou tais argumentos e se estes estão apresenta-
dos de maneira compreensível ou confusa. Verificar principalmente a critici-
dade dos alunos em cada argumento estabelecido.
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Considerações finais

O presente Módulo é estruturado para ser aplicado dentro da 
abordagem CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade), a qual faz uso de fatos e 
acontecimentos pertencentes ao convívio do aluno, ou seja, o conteúdo se 
inicia a partir daquilo que está próximo do aluno, fazendo com que este 
tenha uma melhor concepção acerca do que lhe é proposto para o estudo.

A abordagem CTS pode ser utilizada para que o aluno se envolva com 
as atividades propostas e ela ainda pode ser trabalhada de diversas formas, 
como no caso do Módulo proposto, o ensino por meio da investigação.

Os alunos não podem obter respostas precisas do professor em nenhum 
momento sobre o que seria correto ou errado no corte e poda de árvores, 
pois o objetivo desse ensino é que os alunos possam chegar as suas próprias 
conclusões a partir das discussões apresentadas em sala, e que sua conclusão 
também não seja precisa, mas sim, que ainda possa ser passível de mudan-
ças, assim como a ciência é hoje.

Percebe-se que a junção do ensino por investigação e o CTS colaboram 
no processo de formação de um indivíduo crítico e ativo na sociedade, pois 
o aluno possuirá como objeto de estudo e investigação seu próprio cotidiano.
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CAPÍTULO 7

ENCHENTES: 
um problema socioambiental urbano 

agravado pela impermeabilização do solo19 

Jizéli Zeferino da Silva
Vanessa Marieli Ceglarek

Bruna Muraro Moreira 
Eduarda Maria Schneider

Juliana Moreira Prudente de Oliveira
Cecília Barradas Kraut

Introdução

Este Módulo Didático, elaborado e desenvolvido no subproje-
to Biologia do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) em 2014, trata-se de uma proposta de aulas na abordagem CTS 
(Ciência-Tecnologia-Sociedade) sobre a temática “enchentes”. Esta aborda-
gem apresenta como um de seus objetivos a formação de cidadãos como pes-
soas críticas e capazes de tomar decisões e atitudes para melhorarem o seu 
ambiente, bem como, sua qualidade de vida (SANTOS; MORTIMER, 2002; 
JACOBI, 2005). A sequência das aulas foi baseada nos passos sugeridos por 
Aikenhead (1994), sintetizados por Santos e Mortimer (2002, p. 12):

(1) Introdução ao problema social; (2) Análise da tecnologia relacio-
nada ao  tema social;  (3) Estudo do conteúdo científico definido em 
função do tema social e da tecnologia introduzida; (4) Estudo da tec-
nologia correlata em função do conteúdo apresentado; (5) Discussão 
da questão social original.

A escolha do tema foi motivada pela sua relevância social e pelo agra-
vamento dos problemas socioambientais urbanos causados pelas enchen-
tes. Os alagamentos são cada vez mais observados em diversas regiões 
do país, tendo em vista o aumento da poluição, a retirada da vegetação 

19 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos
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e a péssima infraestrutura, como a impermeabilização dos solos e a falta 
de drenagem por causa de ruas e calçadas cimentadas, além da ocupação 
irregular do solo. 

Sendo assim, é necessário um conjunto de informações que possibili-
tem compreender o tema para atuar sobre ele de maneira crítica e consciente. 
Neste sentido, esta proposta visa discutir as principais causas das enchentes 
urbanas, os problemas e impactos ambientais decorrentes e as possibilidades 
de minimizá-los, como por exemplo, estratégias e tecnologias desenvolvidas 
atualmente. Além de desenvolver atividades que levem a reflexão sobre as 
interferências humanas nas comunidades naturais e seus impactos aos de-
sequilíbrios, promovendo, assim, o debate sobre os métodos de controle do 
escoamento da água e da reutilização da mesma nas cidades, a fim de pos-
sibilitar a compreensão para a tomada de decisão e o desenvolvimento de 
atitudes para a redução das enchentes urbanas.

A temática “enchentes” pode ser envolvida com a discussão acerca do 
meio ambiente, relacionando-a com o desenvolvimento do país, por exem-
plo. A história do Brasil é marcada pela grande exploração dos recursos natu-
rais e, em diversos momentos, a retirada destes foi tão intensiva que quase os 
levou a extinção (FAVALLI; PESSÔA; ANGELO, 2011). Este evento inicial 
do país levou à alta exploração que temos até a atualidade. Essa cultura da 
visão utilitarista da natureza contribui até hoje para a degradação do meio 
ambiente (REIGOTA, 2012).

Na medida em que a população humana cresce e novas tecnologias são 
desenvolvidas, os impactos sobre os ecossistemas são maiores. Quando a 
densidade populacional humana era baixa, provavelmente não impactavam 
mais que as outras espécies. Hoje, o crescimento urbano acelerado, asso-
ciado ao aumento populacional humano e à alta exploração dos recursos 
naturais, ocasiona graves impactos, além de acelerar processos que ocor-
rem naturalmente na Terra, causando desastres (TOWNSEND; BEGON; 
HARPER, 2009). 

As enchentes são problemas recorrentes em todo o planeta, como mostra 
o mapa adaptado de Estratégias internacionais para a redução de desastres; 
Nações Unidas, 2003 (INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER 
REDUCTION; UNITED NATIONS, 2003). A ocorrência de enchentes, in-
clusive no Brasil, nos anos em que a pesquisa ocorreu era maior que a de 
secas ou tempestades.
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Figura 1: Mapa da ocorrência de secas, inundações e 
tempestades: uma visão geográfica dos últimos 30 anos

Fonte: <http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home>.

As enchentes podem ter efeitos diretos na população afetada. Segundo 
Santos (1999, p. 21), os efeitos são sobre as pessoas, a comunidade, a econo-
mia e a saúde. Esses efeitos são a perda de vidas, pessoas enfermas, aflição que 
leva a profundas emoções, perda de pertences particulares (roupas, víveres, 
casa, terra, etc.), destruição de edifícios públicos (escolas, hospitais, fábricas 
e lugares de trabalho), meios de transportes perturbados devido à destruição 
de ruas, estradas, portos, vias férreas, aeroportos, açudes, diques, barragens. 

As enchentes que ocorrem em ambientes urbanos podem ser de dois 
tipos: as enchentes de áreas ribeirinhas e as enchentes devido à urbanização. 
A primeira ocorre em regiões onde os rios sobem durante fortes chuvas, o 
que representa um processo natural que é danoso para a população, pois as 
casas não deveriam ser construídas nestes locais (TUCCI, 2003).

Sobre este processo salienta Mendes (2004, p. 12):

Geralmente os rios apresentam dois leitos: o leito menor, onde a água 
escoa a maior parte do tempo, e o leito maior, que é inundado com 
risco geralmente entre 1,5 e 2 anos. As inundações de áreas ribeirinhas 
ocorrem pelo processo natural no qual o rio escoa pelo seu leito maior, 
sendo uma decorrência do processo natural do ciclo hidrológico.
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O segundo tipo de enchentes ocorre devido às altas taxas de imperme-
abilização do solo para a formação das cidades, ao aumento do escoamento 
superficial, a incapacidade dos sistemas produzidos para captar as águas das 
chuvas, a diminuição de áreas alagáveis, dentre outros (TUCCI, 2003).

Segundo o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(BRASIL, s/d), a água do Brasil está dividida de forma desigual em relação 
a sua densidade demográfica. No norte do país, onde se encontra 6,98% da 
população, está a maior parte das águas superficiais, cerca de 68,50%. Sul e 
sudeste somam uma população de 57,7% do total e detêm apenas 9,3% da 
quantidade de águas superficiais disponíveis no Brasil. 

Pode-se pensar que nos locais com a maior disponibilidade de água o 
índice das enchentes são maiores, no entanto, como pode ser observado no 
mapa abaixo, que contém dados da agência nacional de águas (BRASIL, 
1999), as enchentes têm ocorrência elevada onde a disponibilidade de água 
é menor e a urbanização é intensiva. 

Figura 2: Mapa de Municípios com ocorrência de inundações ou enchentes

Fonte: <http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home>.

Portanto, as causas das enchentes teriam como um de seus maiores 
agravantes a ação dos seres humanos sobre o meio ambiente (TUCCI, 2003). 
Um dos aspectos relacionados à questão é a retirada de vegetação das áreas 
urbanas, que ocorreu de forma intensa durante a formação das cidades brasi-
leiras, como salienta Gomes e Soares (2003, p. 20):
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[...] até o século XIX, a vegetação nas cidades brasileiras não era con-
siderada tão relevante visto que a cidade aparecia como uma expressão 
oposta ao rural. Havia, portanto, uma valorização do espaço urbano 
construído, afastado completamente da imagem rural que compreen-
dia os elementos da natureza. Nesse contexto, é importante ressaltar 
que os espaços urbanos não eram tão ocupados nem apresentavam a 
maioria dos problemas que se fazem presente no seu interior.

O desmatamento pode ser visto como uma das grandes causas da ocor-
rência das enchentes, pois a retirada da vegetação e a impermeabilização 
destes solos reduz a infiltração, fazendo com que as águas corram superfi-
cialmente (TUCCI, 2003).

Ao realizar-se uma comparação entre o mapa 2, que apresenta os princi-
pais locais de ocorrência das enchentes, e o mapa 3, logo abaixo, que apresenta 
os principais focos de desmatamento, percebe-se uma sobreposição de ambos.

Figura 3: Mapa dos principais focos de desmatamento em 2009

Fonte: <http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home>.

O processo de impermeabilização dos solos que ocorreu em larga escala 
para a criação das cidades tem grande contribuição nas ocorrências das enchen-
tes urbanas, nas alterações da dinâmica do sistema, na paisagem e no clima. A 
retirada da vegetação impede as trocas gasosas necessárias ao equilíbrio eco di-
nâmico do sistema. O solo exposto pela retirada da vegetação apresenta albedo20 

20	 Relação	entre	a	quantidade	de	luz	refletida	de	uma	maneira	difusa	por	um	corpo	não	luminoso	e	a	quantidade	de	luz	
incidente (PRIBERAM, 2008).
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mais susceptível à concentração de calor do que quando coberto, fazendo com 
que a Terra aumente a temperatura, modificando o clima (SANTOS, 2005). 

Outro fato de extrema preocupação com relação à impermeabilização 
dos solos são os aquíferos, pois as águas superficiais ficam retidas nas cama-
das impermeabilizadas, diminuindo a possibilidade de infiltração e, devido a 
isso, em diversas regiões urbanas do Brasil, as chuvas têm causado enchen-
tes. Como ressalta Mota (1997), a água que entra no solo contribui para a 
formação e  recarga de aquíferos. A  infiltração  também auxilia na  redução 
dos processos de inundações, pois quanto maior for a área permeável para as 
águas pluviais menor será o escoamento superficial.

Assegurar a preservação da biodiversidade do planeta e de sua estrutura é ga-
rantir a continuidade da vida, pois todos os seres vivos são importantes para manter 
o equilíbrio. A conservação dos ecossistemas naturais permite a sustentabilidade 
e a manutenção de vários serviços ecossistêmicos essenciais, certificando o bem 
estar de todas as populações (TOWNSEND; BEGON; HARPER, 2009).

Em um ambiente urbano, as plantas são elementos de extrema importân-
cia e não apenas como recurso estético, Lombardo (1990) apud Guzzo (1999, 
p. 07) sintetiza as principais funções das plantas nos ambientes urbanos:

Quadro1: Funções das plantas em ambientes urbanos

Composição Atmosférica
- Ação purificadora por fixação de poeiras e materiais residuais;
- Ação purificadora por depuração bacteriana e de outros micro-organismos;
- Ação purificadora por reciclagem de gases através de mecanismos fotossintéticos;
- Ação purificadora por fixação de gases tóxicos.

Equilíbrio solo-clima-vegetação
- Luminosidade e temperatura: a vegetação ao filtrar a radiação solar, suaviza as temperaturas 
extremas;
- Umidade e temperatura: a vegetação contribui para conservar a umidade do solo, atenuando 
sua temperatura;
- Redução na velocidade do vento;
- Mantém as propriedades do solo: permeabilidade e fertilidade;
- Abrigo à fauna existente;
- Influencia no balanço hídrico.

Níveis de Ruído
- Amortecimento dos ruídos de fundo sonoro contínuo e descontínuo de caráter estridente, ocor-
rentes nas grandes cidade.

Estético
- Quebra da monotonia da paisagem das cidades, causada pelos grandes complexos de 
edificações;
- Valorização do visual ornamental do espaço urbano;
- Caracterização e sinalização de espaços, constituindo-se em um elemento de interação entre 
as atividades humanas e meio ambiente.

Fonte: Lombardo (1990) apud Guzzo (1999, p. 07).
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As plantas dependem da água, adquirida pelo processo de absorção, 
para o funcionamento adequado do metabolismo e para a fotossíntese, que é 
essencial para a vida no planeta Terra, pois a partir da fotossíntese ocorre a 
liberação de moléculas de oxigênio para os ecossistemas (PIMENTA, 2004). 
Nas cidades “cinza” de hoje em dia, as plantas são agentes fundamentais, a 
água é absorvida do solo e perdida na forma de vapor, garantindo a conti-
nuidade do ciclo da água. Esta taxa é muito alta, pois a cada 2g de matéria 
orgânica produzida pela planta, um litro de água é absorvido pelas raízes e 
perdido para a atmosfera (PIMENTA, 2004).

Esta absorção, no entanto pode ser influenciada pelos tipos de solos e 
pela quantidade de plantas presentes no meio, além de outros fatores. Em al-
guns solos a quantidade de água disponível para as plantas é menor devido a 
suas características físicas. Solos argilosos, arenosos, terra preta e terra roxa, 
apresentam características singulares (PIMENTA, 2004). As três principais 
características que são usadas para classificar os solos são a quantidade de 
matéria orgânica, de material mineral e a fração de argila. Dependendo des-
tas porções o solo recebe denominações diferentes (EMBRAPA, 2006).

As principais características do solo arenoso e argiloso são apresenta-
das por Pimenta (2004, p. 14):

A estrutura do solo afeta a porosidade a qual está ligada diretamente a 
retenção de água e a aeração. Solos arenosos tem relativamente baixa 
área superficial por grama de solo, com espaços relativamente grandes 
ou canais entre as partículas, exatamente o oposto de um solo argiloso. 
Portanto, solos argilosos que apresentam micrósporos ou poros capi-
lares reterão mais água do que solos arenosos, que apresentam poros 
de maior diâmetro. 

Terra roxa são solos que apresentam grande quantidade de matéria or-
gânica, de argilas e silte (partículas minerais menores que argilas). Também 
tem característica individual de possuir grande quantidade de ferro, observa-
da em sua coloração avermelhada (EMBRAPA, 2006).

Terra preta é formada por grande quantidade de material orgânico, ain-
da em seu início de decomposição, resultante de acumulações de resíduo 
vegetal depositado superficialmente. Por essa característica tem uma grande 
capacidade de retenção de água (EMBRAPA, 2006).

Estas características, portanto, são importantes para determinar os ca-
minhos da água sobre a terra, como explica Coelho et al. (2013, p. 49-50):
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[...] as características dos solos determinam o destino da água na su-
perfície da terra, essencial para a sobrevivência. A perda de água, sua 
utilização, contaminação e purificação são todas afetadas pelo solo. Se 
pensarmos que grande parte da água doce existente no planeta (rios, 
lagos e aquíferos) ou já escorreu na superfície do solo ou viajou atra-
vés dele, percebemos a importância dos solos na distribuição, manu-
tenção e qualidade da água dos nossos reservatórios naturais e para a 
manutenção da vida na terra. As terríveis e devastadoras enchentes, 
comuns nos grandes centros urbanos, são consequências da imperme-
abilização dos seus solos, favorecendo o escorrimento na superfície 
e acúmulo de grandes quantidades de água após uma chuva pesada.

Estas singularidades devem ser levadas em consideração ao refletir so-
bre a causa da maior incidência de enchentes e alagamentos em algumas 
regiões do Brasil, assim como em relação à disponibilidade da vegetação. 
Quanto a isso, Souza (2004, p. 49) salienta:

Quanto menor a cobertura vegetal, menor a infiltração e maior volume 
de água irá escorrer superficialmente, ocasionando erosão, destruindo 
e desagregando o solo, enchendo os cursos d’água de detritos que irão 
impedir ou dificultar seu escoamento. Quando o terreno encontra-se 
revestido por  cimento,  pedra ou  asfalto,  o  escoamento  superficial  é 
praticamente inevitável e não há infiltração. A força destrutiva da água 
é aumentada e uma rede eficaz de esgotos e tubulações subterrâneas 
são indispensáveis.

Neste cenário, marcado por problemas gerados pelas interferências 
humanas no meio ambiente, diversas tecnologias vêm sendo desenvolvidas 
para o controle das enchentes nas cidades, como a construção de casas em 
palafitas, as extensas redes pluviais que captam a água das chuvas e levam 
para os rios, pavimentos permeáveis, telhado ecológico, armazenamento de 
água de chuva captada dos telhados e áreas verdes (SOUZA, 2004).

Palafitas são casas construídas sobre troncos ou pilares. É um tipo de 
construção comum em áreas onde ocorrem alagamentos por cheias de rios, 
que consiste, simplesmente, na construção da residência acima da altura que 
a água alcança. Esse tipo de construção é uma estratégia positiva, pois é ba-
rata e auxilia as pessoas que vivem nestes locais. No entanto, devido à pos-
sibilidade de cheia extrema dos rios e o fato de que as águas podem ser po-
luídas e irão causar doenças, pode tratar-se de um local de risco (ALMEIDA 
et al., 2014).
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Redes pluviais permitem o escoamento das águas de chuva que, após 
serem captadas por galerias, são lançadas no mar, rios ou lagoas. A água da 
chuva é capaz de carregar lixo, areia, pedras e dejetos de uma cidade, po-
dendo causar entupimentos das galerias e, em consequência, alagamentos. 
A rede pluvial é uma alternativa presente na maioria das cidades e pode ser 
bastante eficiente no controle da quantidade de água nas ruas se estiverem 
em boas condições (SOUZA, 2004). 

Telhado ecológico consiste na criação de telhados com capacidade de 
drenagem da água, pode ser feito com pedra e argila expandida ou com uma 
cobertura vegetal que auxilia na absorção da água da chuva. A vantagem de 
telhados verdes é que diminuem a concentração de calor nas grandes cidades 
e ajudam a reduzir os riscos de alagamento, já que a água da chuva escoa 
mais lentamente. O telhado verde compensa a parte do solo impermeável 
ocupado pela casa, evitando enchentes no local (SILVA, 2011).

O armazenamento de água das chuvas captada dos telhados é vantajoso, 
tanto para diminuir a quantidade de água enviada às galerias de captação 
pluvial,  quanto financeiramente,  pois  a  água pode  ser  reutilizada nos  ser-
viços  de  limpeza,  diminuindo  a  utilização  de  água  tratada  para  estes  fins 
(SOUZA, 2004). 

Pavimentos permeáveis ou pisos intertravados são blocos de concreto 
colocados encaixando-se um ao outro. A base do funcionamento é que per-
mitem o escoamento para os lençóis freáticos, mantendo o ciclo da chuva, 
além de assegurar maior vida útil ao sistema de drenagem (SOUZA, 2004).

Espaços verdes são regiões onde podem ser visualizadas coberturas ve-
getais em contextos urbanos, que podem ser jardins, parques, praças, ou até 
locais menores como a arborização das vias. Os espaços verdes além de ser-
virem como recursos estéticos podem melhorar o ar e contribuir para o bem 
estar social, minimizando os efeitos do estresse e do barulho das grandes 
cidades (GOMES; SOARES, 2003).

Partindo desses pressupostos é possível visualizar que o tema “enchen-
tes” pode ser relacionado com aspectos científicos, tecnológicos e sociais, os 
quais são importantes para que os alunos compreendam aspectos relevantes 
relacionados à temática e possam intervir na sociedade de forma consciente e 
responsável. Com o intuito de construir uma proposta para que esse trabalho 
seja realizado, objetivando minimizar os problemas socioambientais decor-
rentes das enchentes, apresentam-se, a seguir, estratégias metodológicas que 
integram conhecimentos científicos, tecnológicos e sociais a partir da pro-
blemática: “Será que as ocorrências das enchentes urbanas podem diminuir? 
Quais alternativas podem ser utilizadas para minimizar este problema?”. 
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Estratégias metodológicas

Etapa 1- Introduzindo o tema social

Apresentar aos alunos vídeos e fotos de lugares onde seja visualizada a 
ocorrência de enchentes. Os vídeos e fotos utilizados devem apresentar a di-
versidade dos locais da ocorrência, para que possam notar as diferenças en-
tre os tipos de enchentes (ribeirinhas e as enchentes devido à urbanização). 

A partir desses vídeos e fotos, apresenta-se um questionamento aos alu-
nos: “Por que as ruas enchem quando está chovendo”21? A pergunta deve servir 
como início para uma discussão, na qual a professora deve anotar os motivos 
apresentados pelos alunos (que serão discutidos durante as aulas).

Quadro 2: Sugestão para debate da temática.

Nesta etapa podem ser apresentadas as consequências da ocorrência das enchentes para a 
sociedade. Os alunos devem ser instigados a entender as influências que estas situações po-
dem ter sobre a vida das pessoas, como por exemplo, a perda de suas residências, as doenças 
que podem ser trazidas pelas águas de enchentes, o aumento de preços sobre os produtos e 
a dificuldade no transporte.

Fonte: As autoras.

Etapa 2 - Evidenciando aspectos tecnológicos relacionados ao tema

Propõe-se que seja solicitado aos alunos que realizem uma pesquisa em 
casa e tragam o que encontrarem sobre as tecnologias desenvolvidas para o con-
trole das enchentes nas cidades. Entre os aspectos dessa pesquisa podem estar: a 
construção de casas em palafitas, as redes pluviais, calçadas de paver (pavimen-
tos permeáveis), telhado ecológico, aproveitamento de água de chuva captada 
dos telhados e espaços verdes. Esses são alguns exemplos de assuntos possíveis 
de pesquisar. Poderá ser entregue para os alunos um roteiro de pesquisa que di-
recione a essas tecnologias. Segue um modelo para o roteiro de pesquisa:

21 Trecho retirado da música “Oito anos”, de Paula Toller.
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Quadro 3: Roteiro de perguntas para uma pesquisa sobre a temática do Módulo.

PESQUISE EM REVISTAS, INTERNET, LIVROS E REGISTRE

• O que são pavimentos permeáveis ou pavers? Para que eles servem? Como eles podem ser 
utilizados para diminuir as enchentes?
• O que são as casas de palafitas? Como funcionam? Onde são encontradas?
• O que são telhados ecológicos ou telhados verdes? Quais são os benefícios da utilização 
destes telhados?
• Como pode ser feita a reutilização da água da chuva? Que benefícios isso pode trazer para o 
meio ambiente e para as pessoas?
• O que são redes pluviais? Como funcionam? Existem diferenças entre redes pluviais e redes 
de esgoto?
• O que são os espaços verdes? Para que servem estes espaços dentro das cidades?

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Esta pesquisa direciona o trabalho com os alunos, levando aos métodos 
de controle do escoamento da água e de reutilização da mesma nas cidades. 
Servirá, também, como início para uma discussão sobre as alternativas que 
podem ser utilizadas para diminuir as enchentes.

Etapa 3 - Estudo dos conceitos e fenômenos científicos que podem ser 
relacionados ao tema

Para introdução desta etapa, pode-se trabalhar com os alunos o conteú-
do do Quadro 1: Funções das plantas em ambientes urbanos. Sugere-se que 
os alunos levantem hipóteses sobre o porquê de cada uma das funções apre-
sentadas no quadro. Esta atividade pode ser realizada em forma de trabalho 
para que se investiguem os conhecimentos prévios dos alunos sobre o reino 
vegetal e os estimule a buscar as informações que desconhecem.

A partir disso, propõe-se trabalhar no laboratório de ciências com os 
seguintes tópicos: a função das plantas na drenagem do solo; como os tipos 
de solos podem interferir nesta drenagem, além de demonstrar como as plan-
tas utilizam a água no seu metabolismo. Os conhecimentos científicos que 
devem ser trabalhados nessa atividade são: anatomia de caule, raiz e folhas, 
fotossíntese, respiração, transpiração, absorção de água e sais minerais, tipos 
de solos (argiloso, arenoso, terra preta, terra roxa).

Primeira prática: observação da anatomia das plantas. O ideal é entre-
gar aos alunos plantas que contenham todas as estruturas principais (raiz, 
caule, folha e flor). Os alunos deverão esquematizar a planta, indicando suas 
partes com a ajuda da professora, que poderá esquematizar uma planta no 
quadro para auxiliar os alunos na identificação das estruturas desconhecidas. 
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Figura 4: Exemplo de planta que pode ser utilizada na primeira prática

Fonte: Arquivo das autoras.

Segunda prática: consiste na visualização da capilaridade da água no 
papel filtro. Coloca-se um papel filtro em uma placa de petri e acrescenta-se 
água com corante. A prática pode contribuir para o entendimento da coesão 
e adesão e de como estes fenômenos interferem na absorção de água do solo 
pelas plantas. 

Figura 5: Representação da segunda prática

Fonte: Arquivo das autoras.
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Terceira prática: observação dos vasos condutores (Xilema e Floema) 
em lâminas permanentes. Pode ser utilizada a TV acoplada ao microscópio 
e se o local não disponibilizar o equipamento podem ser utilizadas fotos na 
TV pendrive, no multimídia ou impressas. 

      
     Figura 6:     Figura 7: 
        Microscópio com TV         Representação de lâmina permanente

   

          Fonte: Arquivo das autoras.  Fonte: <http://portuguese.alibaba.
    com/product-gs/young-root-of- broad-bean-c-s-biological-
       microscope-prepared-slides-best-rage-prepared-slides-
          school-teaching-biological-slides-467412194.html>.

Quarta prática: diferenciação dos tipos de solos. Prática baseada em 
Yoshioka e Lima (2004). Os solos devem ser colocados em funis de vidro 
e neles deve-se adicionar água para que os alunos observem a passagem ou 
não desta. A prática pode ser tanto demonstrativa, quanto pode ser realizada 
pelos alunos, dependendo da disponibilidade do material. Nesta prática os 
alunos  poderão visualizar  a  diversidade de  solos  existentes  e  a  influência 
destes sobre o processo de infiltração da água da chuva. 
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Figura 8: Representação da quarta prática

Fonte: Arquivo das autoras.

Quinta prática: pesagem de matéria seca de vegetais. Pesar caules ou 
folhas secas de plantas. Nesta prática pode-se utilizar a relação 2g por um li-
tro de água (PIMENTA, 2004) para mostrar aos alunos a quantidade de água 
que é enviada pelas plantas para a atmosfera.

Após a realização de todas as práticas poderá ser realizada uma aula expo-
sitiva dialogada, na qual os temas como fotossíntese, respiração, absorção de nu-
trientes, estrutura das plantas e tipos de solos podem ser mais bem sintetizados. 

Indica-se que seja solicitado aos alunos que façam um relatório da aula 
prática, assim será possível analisar a compreensão do conteúdo. Abaixo modelo 
de roteiro para que os alunos respondam algumas questões durante as práticas.

Quadro 4: Roteiro de questões referentes às 
práticas sugeridas no Módulo Didático

Prática 1
1) Faça um desenho de uma planta e nele identifique as suas partes.
2) Escreva quais são as principais funções de cada estrutura da planta.

Prática 2
1) Quais foram os materiais utilizados?
2) Como foi realizada a prática?
3) O que ocorreu com a água?
4) O que é coesão?  E adesão?

continua...
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continuação

Prática 3
1) Faça um desenho das estruturas visualizadas na lâmina.
2) Escreva quais são as principais funções de cada estrutura visualizada.

Prática 4
1) Quais foram os materiais utilizados?
2) Como foi realizada a prática?
3) O que ocorreu com a água?
4) Escreva sobre quais são as principais características dos tipos de solo utilizados.

Prática 5
1) Quantos gramas pesou a matéria seca?
2) O que este resultado representa?

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Etapa 4 - Relacionando aspectos científicos, tecnológicos e sociais

Propõe-se a realização de uma discussão em sala sobre as alternati-
vas pesquisadas pelos alunos, na etapa dois. Nesta discussão, a professora 
deve relacionar os conceitos de ciência trabalhados nas aulas práticas e as 
tecnologias pesquisadas pelos alunos, incentivando-os a listar os efeitos da 
retirada das plantas sobre o agravamento das enchentes. Os alunos, em gru-
pos, devem organizar um cartaz para que sejam reunidos nele os resultados 
da pesquisa. Nesse cartaz devem, também, relacionar esses aspectos com os 
conteúdos trabalhados nas outras aulas. 

Após a confecção dos cartazes, é interessante que os alunos realizem 
uma  apresentação  deles,  explicando  o  que  fizeram  aos  outros  colegas. O 
professor finalizará com uma sistematização das ideias trabalhadas.  

Avaliação

Os alunos podem ser avaliados durante todo o desenvolvimento do 
Módulo, mediante a participação nas aulas, realização do relatório de aula 
prática, realização da pesquisa, confecção e apresentação dos cartazes. A 
avaliação deve ser planejada pelo professor levando em consideração as ca-
racterísticas de seus alunos.
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Considerações finais

Espera-se que este seja um material passível de utilização por professo-
res que trabalham com ciências ou mesmo áreas afins, em sua totalidade ou 
de forma adaptada. Nesse sentido, é importante salientar que a abordagem 
deve ser sempre de forma crítica, levando os alunos não apenas a pensar nas 
tecnologias como a salvação para a sociedade, mas sim como alternativas 
que podem ter falhas e que por si só não têm a capacidade para resolver to-
dos os problemas. Na mesma direção, a ciência não deve ser retratada como 
neutra ou inquestionável, e sim como uma construção coletiva que pode ser 
modificada. Ao mesmo tempo em que os aspectos científicos e tecnológicos 
tratados aqui devem ser sempre relacionados com o tema social. Este posi-
cionamento crítico é importante para o desenvolvimento de sujeitos capazes 
de intervir na sociedade da qual fazem parte, no sentido de provocar mudan-
ças que levem a melhorias em relação às enchentes.
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CAPÍTULO 8

O CONVÍVIO DO SER HUMANO 
COM OUTROS ANIMAIS: 

conflitos com tubarões e piranhas22

Jéssica Ricci de Lima
Alessandra Carla Teixeira Ribeiro

Elisa Maria Lisboa Nogueira
Lourdes Aparecida Della Justina

Bárbara Grace Tobaldini de Lima

Introdução

O tema social a ser discutido nesse Módulo Didático envolve ataques 
de tubarões e piranhas. Esse tema foi escolhido devido à sua importância nos 
dias atuais, tendo em vista que os ataques de tubarões, no litoral brasileiro, 
vem aumentando a cada ano e é importante buscar compreender o que leva 
a estes ataques e como podemos evitá-los. 

Em relação ao ataque de piranhas, que acontecem também no oeste do 
Paraná, em primeiro lugar, é preciso compreender a importância dessa espé-
cie para o ambiente, para a teia ecológica e, por outro lado, também buscar 
maneiras de evitar ou amenizar seus ataques.

Ataques de tubarões acontecem no litoral brasileiro, como por exemplo, 
no estado de Recife. Estes animais são vistos pela sociedade como sangui-
nários e perigosos. Contudo, é essencial informar aos alunos que tubarões 
são carnívoros porque esse é o tipo de alimentação deles e que eles chegam 
cada vez mais próximos das praias devido a grande invasão do ser humano 
no seu habitat natural. Um exemplo disso é a construção do Porto de Suape/
Pernambuco, dentre outros fatores (COUTINHO, 2013). A construção deste 
porto faz com que tubarões sigam os navios, por vários motivos, incluindo 
o fato da tripulação de navios de grande porte jogar lixo no oceano. Outro 
motivo é o aumento da pesca de arrasto de camarões que aproxima estes ani-
mais das praias. O número de banhistas, surfistas e mergulhadores que só cres-
ce, também contribui para o aumento dos ataques de tubarões. Os surfistas e 

22 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos
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banhistas são percebidos pelos tubarões como presas, pois pernas e braços 
humanos balançando dentro do mar são confundidos com peixes se debatendo 
ou, ainda, há pesquisas que revelam que os surfistas, quando estão em cima da 
prancha, são vistos como uma tartaruga pelos tubarões (LESSA, 2013).

As espécies que mais atacam no Brasil são o Cabeça-Chata (Carcharhinus 
leucas) e o Tubarão-Tigre (Galeocerdo cuvier). Esses costumam procurar 
alimento próximo à costa, gostam de água mais morna e podem se acostu-
mar com a baixa salinidade do local (VASCONCELOS, 2014b). Há também 
muitos outros motivos que levam estes animais a atacarem como, por exem-
plo, para defender seu território ou quando estão na época da reprodução, 
quando costumam desovar próximo a manguezais ou em estuários que se 
localizam perto da costa (SILVA, 2003).

Da mesma forma, nos últimos anos, os ataques de piranhas estão ocor-
rendo com maior frequência em rios e lagos. O principal motivo para isso são 
os restos de comida jogados pelos banhistas nesses locais. Esse é um fator 
que atrai estes animais. Essa disponibilidade de alimento na água possibilita 
que o cardume aumente o seu tamanho (ATAQUES DE PIRANHAS, 2014).

Entretanto, ao contrário das praias que colocam placas alertando os ba-
nhistas que o lugar é perigoso devido à presença de tubarões na proximidade, 
em lagos e rios não são inseridos placas de avisos e muitos turistas acabam 
entrando na água sem ter ideia do perigo que estão correndo. Não é só no 
Brasil que elas costumam atacar, pois, no ano passado, 50 pessoas ficaram 
feridas em um ataque que aconteceu na Argentina em uma praia (ATAQUE 
DE PIRANHAS NA ARGENTINA, 2013). 

As piranhas podem atacar também quando algo cai na água ou por mo-
vimentos desconhecidos, pois ela pode confundir isso com animais frágeis e 
em perigo, algo que poderia ser uma ótima presa para elas. Algumas espécies 
vivem em grupos, enquanto outras podem ser solitárias (VASCONCELOS, 
2014a). Muitos indivíduos que são atacados por piranhas permanecem vivos, 
por serem elas peixes relativamente pequenos, ao contrário dos tubarões, 
não irão arrancar membros inteiros, porém suas mordidas são doloridas.

Para amenizar ou resolver os problemas do conflito entre tubarões e seres 
humanos anteriormente citados, profissionais vem desenvolvendo roupas para 
surfistas  e  banhistas  que  evitam  tais  ataques. Existem  também dispositivos 
como o shark shield, que auxiliam as pessoas que desejam mergulhar ou pra-
ticar esportes como o surfe. Estes dispositivos têm os mesmos objetivos das 
roupas especiais, que são os de afastar os tubarões, emitindo correntes elétricas 
(PIRES, 2013). Há telas de proteção que podem ser colocadas em volta da 
costa aonde os banhistas se encontram, no caso de existência de piranhas, para 
que estas não possam vir a atacar os que estão na praia (FARIAS, 2013).
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Os conteúdos que podem ser abordados, a partir desta proposta, são: 
conflitos entre seres humanos e outros animais; ataques de tubarão; ataques 
de piranha; peixes cartilaginosos (estrutura, sistema digestório, sistema ner-
voso e sentidos, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor e 
reprodução); peixes ósseos (estrutura, sistema digestório, sistema respirató-
rio, bexiga natatória, sistema excretor, sistema circulatório, sistema nervoso 
e sentidos e reprodução); roupas que evitam ou diminuem ataques; disposi-
tivos Shark Fin Shock e Shark Shield; monitoramento e captura de tubarões; 
tela de proteção contra piranhas e redes que capturam piranhas.

Um dos objetivos que pode permear este Módulo é levar os alunos a 
entender que tubarões e piranhas fazem parte de uma cadeia alimentar e 
que são importantes para o meio ambiente. Pretende-se com isto fazê-los 
pensar que o homem precisa, sim, alimentar-se, ter lazer e que a pesca faz 
parte da economia, porém, com a grande invasão do homem, há a destruição 
do habitat não só de tubarões e piranhas, mas também de outras espécies 
que são presas e predadores destes animais. Deve-se considerar que os seres 
humanos não são os únicos animais existentes na Terra e é isso que se espera 
que os alunos entendam: que é normal a necessidade que o homem tem de 
ocupar habitats aos quais ele não pertence, porém que eles tenham consci-
ência do que estão fazendo e saibam se prevenir com as tecnologias criadas.

Estratégias metodológicas

O Módulo está estruturado de forma a contemplar os cinco passos 
propostos por Santos e Mortimer (2002), com base em Aikenhead: Introdução 
de um problema social; análise de tecnologias relacionadas ao tema social; 
introdução do conhecimento científico relacionado ao tema social e à tecno-
logia; estudo da tecnologia correlata aos conteúdos estudados e discussão do 
tema social. Para tanto são propostas as seguintes atividades:

Leitura e discussão de reportagens:

Para realização desta atividade, sugere-se dividir os alunos em peque-
nos grupos e para cada um entregar reportagens sobre ataques de tubarões 
e piranhas para que eles leiam, pois estes ataques não estão próximos à re-
alidade deles, sendo necessário o uso de textos sobre o assunto para melhor 
informá-los. Estas reportagens levadas podem ser utilizadas posteriormente 
para o debate final.
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Algumas sugestões de reportagens são:

http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/ataques-de-tubaroes-crescem-o-maior-culpa-
do-o-uso-nao-sustentavel-dos-mares-peixe-esta-ameacado-por-pesca-predatoria-2701061

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2013/10/com-medo-de-novos-ataques-
-recife-analisa-projetos-para-conter-tubarao.html

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-as-piranhas-atacam

http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/04/em-um-ano-bombeiros-registram-20-
-ataques-de-piranhas-em-lago-de-go.html

http://www.oeco.org.br/reportagens/27419-em-vinte-anos-ataques-de-tubaroes-
-em-pernambuco-somam-59

http://www.oeco.org.br/reportagens/798-oeco_10035

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/por-que-ocorrem-tantos-ataques-de-tubarao-em-recife

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2013/06/praias-de-palmas-recebem-telas-
-de-protecao-contra-ataques-de-piranhas.html

Após os alunos lerem as reportagens entregues sugere-se que eles res-
pondam algumas questões, como as presentes no quadro 1.

Quadro 1: Perguntas sobre as reportagens

PERGUNTAS

• Segundo as reportagens quais as espécies de tubarões que mais atacam?
• Quais são os motivos pelos quais os tubarões atacam?
• Quais dicas você daria para se evitar os ataques de tubarões?
• Algumas décadas atrás não havia muitas ocorrências de ataques de piranhas. Entretanto nos 
últimos anos houve um salto no índice de ataques de piranhas. Por quê?
• Em sua opinião o que pode ser feito para se controlar a população de piranhas?
• Em sua opinião piranhas e tubarões são importantes para o meio ambiente? Explique.

Fonte: Elaborado pelas autoras para esse Módulo Didático.

Aula expositiva dialogada

Ao considerar o desenvolvimento das atividades anteriores, o professor 
poderá realizar uma aula expositiva dialogada com o objetivo de ampliar a 
relação professor-aluno. Os conteúdos conceituais que podem ser trabalha-
dos nesse momento são os relacionados aos peixes cartilaginosos e ósseos. 
Para iniciar o assunto sobre os peixes cartilaginosos, o professor poderá rea-
lizar o seguinte questionamento: 
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Quadro 2:  Questão direcionada aos alunos

Quais são os representantes dos peixes cartilaginosos?

Fonte: Elaborada pelas autoras para esse Módulo Didático.

Com esta pergunta tem-se o objetivo de saber se os alunos conhecem ou 
já ouviram falar sobre estes peixes. Após suas respostas, pode-se mostrar a 
eles figuras com os três principais representantes deste grupo: as raias (Fig. 
1), os tubarões (Fig. 2) e as quimeras. 

Figura 1: Raia

Fonte: Dia a Dia Educação.Recursos didáticos. Disponível em <http://www.
biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/7arraia.js/p)>

Figura 2: Tubarão

Fonte: Dia a Dia Educação. Disponível em <http://www.biologia.seed.
pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/normal_3tubarao.jpg>. 
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Esse grupo apresenta esqueleto cartilaginoso que é uma das características 
mais marcante, isso se deve ao fato de que estes animais são grandes e por ques-
tões evolutivas eles permaneceram com este esqueleto (KARDONG, 2011).

A estrutura corpórea é demonstrada com uma imagem que apresenta 
todas as nadadeiras dos tubarões na Figura 3. O tubarão possui seis nadadei-
ras que são: nadadeira dorsal; nadadeira dorsal; nadadeira caudal; nadadeira 
anal; nadadeira pélvica; nadadeira peitoral.

Figura 3: Nadadeiras do tubarão

Fonte: Dia a dia educação. Disponível em <http://www.biologia.seed.
pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/normal_5morfotuba.jpg>.

A raia, diferentemente do tubarão, possui somente duas nadadeiras dor-
sais e uma nadadeira caudal terminal que podem ser identificadas na Figura 4 
(POUGH; JANIS; HEISERA, 2008).

Figura 4: Nadadeiras das raias

Fonte: Dia a Dia Educação. Disponível em: <http://www.biologia.seed.
pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/normal_8arraias.jpg>.
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As escamas placoides são outra característica exclusiva dos condric-
tes. Elas auxiliam na locomoção do animal, pois sua disposição anatômica 
faz com que o tubarão, a raia ou a quimera diminuam o atrito com a água, 
podendo, assim, nadar mais rápido (KARDONG, 2011). Os condrictes pos-
suem a boca ventral e a cloaca é comum a três sistemas, sendo estes: diges-
tório, excretor e reprodutor (AMABIS; MARTHO, 2006).

Os dentes dos tubarões estão inseridos na derme sobre a cartilagem da 
maxila e mandíbula e quando estão velhos ou quebram são trocados por no-
vos dentes. Assim, a boca de um tubarão é composta por fileiras de dentes, 
de modo que os que vão nascendo estão localizados na última fileira dentro 
da boca. Devido ao fato da maxila do tubarão não ser aderida ao crânio é 
possível que ele a abra a 180º (KARDONG, 2011).

Após a boca, segue-se a faringe, o esôfago curto, por onde o alimento 
passa até chegar ao estômago que é onde se inicia a digestão. Então o alimen-
to segue para o intestino, este possui uma válvula espiral, que é responsável 
por retardar a passagem do alimento para que ocorra maior absorção. Depois 
do alimento ser absorvido e digerido, na parede do intestino, ele seguirá para a 
cloaca. Há duas glândulas digestivas anexas, o fígado e o pâncreas (Figura  5) 
(AMABIS; MARTHO, 2006).

Figura 5: Anatomia interna do tubarão

Fonte: Dia a Dia Educação. Disponível em <http://www.biologia.seed.
pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/normal_5anatocondri.jpg>.
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Os peixes são regularmente chamados de carne branca porque armaze-
nam sua gordura no fígado e não no tecido adiposo igual aos mamíferos e 
outros grupos. Consequentemente o fígado é o órgão responsável pela flutu-
abilidade, pois, com tanta gordura, não se mistura com água e, como resul-
tado, ele se mantém na coluna d’agua (POUGH; JANIS; HEISERA, 2008).

Os tubarões possuem de cinco a sete pares de fendas branquiais, estas 
fendas se comunicam com a faringe e com o meio externo pelo espiráculo. 
A água entra pela boca do animal por pressão positiva, forçando a mesma a 
passar pelas brânquias (hemibrânquias na verdade), e a presença de capilares 
permite a troca de gases entre a água do ambiente e o sangue que circula nas 
brânquias. Com exceção, na raia a água entra pelo espiráculo (AMABIS; 
MARTHO, 2006).

Sugere-se que o professor apresente aos alunos o vídeo: 333 Nina 
Salerosa (ROMEIRO, 2014), disponível em <http://www.youtube.com/
watch?v=WK2LpUoqX6A>. Este vídeo é de curta duração, sendo útil para 
mostrar aos alunos a técnica de imobilização tônica, na qual o pesquisador 
passa suavemente suas mãos sobre as ampolas de Lorenzini de um tubarão, 
localizadas ao redor da boca e nariz do animal, induzindo o tubarão a um 
estado de paralisia por alguns minutos.

Este vídeo demonstra como o sistema nervoso e sentidos nos condrictes 
é bem desenvolvido. O lobo olfativo nos tubarões se comunica com as duas 
narinas que possuem quimiorreceptores responsáveis pela captação do chei-
ro. O olfato de um tubarão é tão potente que é capaz de captar uma gota de 
sangue a 300 metros de distância, a informação do sentido captado é levada 
até o lobo olfativo por nervos ou pela medula espinhal (POUGH; JANIS; 
HEISERA, 2008).

Dentre os condrictes, o tubarão é o único que possui sete sentidos, com-
parando ao ser humano que apresenta cinco. Esses sentidos a mais corres-
pondem à linha lateral, que se localiza na lateral do corpo dos condrictes, 
onde se encontram os órgãos neuromastos que são mecanorreceptores res-
ponsáveis por detectar pressão, ondas lentas, correntezas e sons de baixa 
frequência. Outro sentido importante corresponde as Ampolas de Lorenzini, 
que aparecem no vídeo e são elas que o mergulhador acaricia no tubarão, fa-
zendo que este se mantenha imóvel. Essas Ampolas em tubarões são canais 
eletrorreceptores  ligados a fibras nervosas responsáveis por captar o fraco 
potencial elétrico de uma presa, por exemplo, e também são muito utilizadas 
para navegação pelos condrictes (POUGH; JANIS; HEISERA, 2008).

Uma curiosidade é a presença de ferrão em algumas raias na extremi-
dade da cauda que é utilizada como defesa ou para capturar suas presas. A 
corrente elétrica desses animais pode chegar a 220 volts.
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Os chondrichtyes possuem um sistema circulatório fechado, com arté-
rias, veias e capilares que se ligam a um coração ventral que é formado por 
um seio venoso, átrio, ventrículo e cone arterial que impede o refluxo. Após 
o sangue sair do cone arterial pelo bombeamento do ventrículo ele segue 
para a aorta ventral e, então, chega até as brânquias pelas artérias branquiais 
e capilares branquiais. É nas brânquias que a reposição de oxigênio acontece 
e que o gás carbônico, depois que o sangue sai das brânquias, irá se distribuir 
pelos tecidos do corpo e iniciar um novo ciclo (KARDONG, 2011).

Quando o sangue passa pelas brânquias ele é rico em oxigênio e pobre 
em gás carbônico, após o sangue passar pelos tecidos ele se torna pobre em 
oxigênio e rico em gás carbônico (POUGH; JANIS; HEISERA, 2008).

Os tubarões possuem um par de rins. Eles mantêm grandes concentra-
ções de ureia no sangue para que não percam água para o meio externo por 
osmose, pois a concentração salina do mar é três vezes maior que a concen-
tração salina do sangue, assim eles não precisam beber água, pois a ganham 
por osmolaridade (AMABIS; MARTHO, 2006).

Os chondrichtyes possuem reprodução sexuada e são dioicos com fe-
cundação interna. Os machos tem um órgão copulatório chamado de clásper 
que é introduzido na cloaca da fêmea para liberação do esperma. Algumas 
espécies são ovíparas, onde os ovos são liberados na água e protegidos por 
uma casca grossa que possui ganchos para se fixar no substrato ou em algas. 
Outras espécies podem ser ovovíparas em que a fêmea retém o ovo e tam-
bém ocorre viviparidade que é quando os embriões se desenvolvem dentro 
do corpo da fêmea. Geralmente quando ocorre a viviparidade vários embri-
ões irão se desenvolver, porém ao longo disso um irá comer os outros, sendo 
assim apenas um filhote de tubarão irá nascer (AMABIS; MARTHO, 2006).

Após abordar essas e outras características referentes aos peixes cartila-
ginosos, o professor poderá trabalhar com os peixes ósseos.

Os Osteichtyes (Peixes ósseos), grupo que denomina os peixes ósseos, 
diferente dos chondrichtyes, têm um esqueleto ósseo. Este grupo é espalha-
do por diversos habitats aquáticos, incluindo rios, lagos e mares e, por este 
motivo, o grupo é bastante diversificado, o que implica em uma alimenta-
ção diferenciada. Alguns peixes têm a capacidade de migrar para lugares 
distantes, já outros vivem apenas em suas tocas. Seu esqueleto é dividido 
em axial (crânio, visceral e coluna vertebral) e apendicular (cinturas pélvi-
cas e peitoral), as vértebras do tronco possuem projeções pontiagudas que 
são denominadas costelas as quais protegem e sustentam os órgãos internos 
(KARDONG, 2011).
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As nadadeiras fazem parte do sistema apendicular, no qual estão inclu-
ídas as nadadeiras dorsal, caudal, peitoral, pélvica e anal (POUGH; JANIS; 
HEISERA, 2008).

O sistema digestório é completo, a boca de forma geral situa-se na ex-
tremidade anterior do corpo, diferente dos peixes cartilaginosos que só apre-
sentam boca ventral, porém existem várias posições de boca. 

Os peixes ósseos não possuem válvula espiral, entretanto eles têm ce-
cos pilóricos que apresenta função semelhante, aumentando a área de absor-
ção, o fígado é bem desenvolvido para produção de bile, que é armazenada 
na vesícula biliar e secretada no intestino quando necessário para auxiliar na 
digestão de gordura (KARDONG, 2011).

A faringe é seguida por um curto esôfago que leva a um estômago cur-
vo que é separado do intestino por cecos pilóricos, após isto segue o ânus 
(KARDONG, 2011). 

O sistema respiratório é na maioria dos peixes constituído principal-
mente por brânquias, entretanto há alguns que possuem pulmão, o que é 
uma característica mais ancestral e até outras estruturas são utilizadas para 
respirar. As brânquias são protegidas por uma cobertura óssea móvel, deno-
minada opérculo (Fig. 6) (POUGH; JANIS; HEISERA, 2008).

Figura 6: Opérculo

Fonte: Dia a Dia Educação. Disponível em: <http://www.biologia.seed.
pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/normal_7osseo1.jpg>.
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Os actinopterígios possuem uma bexiga natatória que se localiza na 
porção dorsal da cavidade corporal e, por ela ter a capacidade de se encher 
de gás, ajuda na flutuação do peixe. Isso se pode ver com melhores detalhes 
na figura a seguir:

Figura 7: Bexiga natatória

Fonte: Dia a Dia Educação. Disponível em <http://www.biologia.
seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/8osseo.jpg>.

Os peixes ósseos têm sistema circulatório fechado, composto de ar-
térias, veias, capilares sanguíneos e de um coração. É nas brânquias que 
ocorrem as trocas gasosas. Os órgãos excretores são um par de rins, que 
filtram o sangue, eliminando os metabólitos na urina, principalmente amônia 
(AMABIS; MARTHO, 2006). 

Eles possuem um sistema nervoso bem desenvolvido, assim como os ou-
tros craniados. Apresentam a linha lateral assim como os peixes cartilaginosos. 
As informações captadas pelos órgãos dos sentidos são enviadas à medula 
espinal e, posteriormente, são processadas no encéfalo (KARDONG, 2011).

Quanto à reprodução, os peixes ósseos são dioicos e a maioria tem 
fecundação externa e, geralmente, apresentam rituais de corte nupcial. As 
fêmeas eliminam seus óvulos e os machos lançam sobre eles os espermato-
zoides (AMABIS; MARTHO, 2006).

Ao término desse momento das atividades do Módulo, podem-se passar 
no quadro as principais características de cada grupo, para que os alunos 
possam diferenciar um grupo do outro e saber o que ambos têm em comum. 
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Aula expositiva dialogada sobre a tecnologia relacionada aos peixes

A utilização de roupas para surfistas e nadadores visa evitar ou diminuir 
ataques ocasionados por  tubarões. Um grupo de profissionais da Austrália 
desenvolveu  roupas  com  tons  azuis  que  “camuflam”  surfistas  nas  ondas, 
pois, segundo eles, os tubarões são daltônicos (PIRES, 2013). Entretanto, 
não adianta apenas confundir a visão de um tubarão já que ele possui outros 
sentidos bem aguçados, como perceber ondas eletroquímicas, por exemplo. 
Isto prova que talvez esta peça não seja tão eficiente.

Contudo, há outras peças de roupa, em listras em preto e branco, que 
imitam um típico padrão visto em peixes venenosos, talvez essa seja mais 
segura, pois, quando o tubarão ver a cor, registrará que é um peixe perigoso 
que não deve ser comido (PIRES, 2013).

Os criadores destas roupas já avisam que ela não é 100% segura, mas 
há chances do tubarão hesitar antes de confundir a pessoas com um peixe e 
a morder (PIRES, 2013).

Outra opção são as pranchas que produzem um campo eletromagnético 
que afasta os tubarões. Este equipamento se chama Shark Fin Shock e foi 
criado por uma companhia australiana, onde os índices de ataques de tubarão 
a surfistas são grandes (À PROVA DE TUBARÃO, 2014).

Há também o Shark Shield que é um aparelho que emite um campo elé-
trico que, possivelmente, é detectado pelo tubarão através das Ampolas de 
Lorenzini, que são receptores sensoriais. Uma vez detectado pelos sensores 
do tubarão, o campo causa espasmos musculares que o leva a fugir da área. 
“O campo é projetado do aparelho por dois eletrodos em forma de elipse e 
fica ao redor do usuário, protegendo-o” (SHARK SHIELD, 2014). 

Já no caso de muitos locais onde foram localizadas piranhas, como na 
praia artificial de Santa Helena no Paraná, há placas avisando o perigo e sal-
va vidas em alerta que avisam qualquer eventualidade aos turistas. Neste lo-
cal foram postas redes que capturam as piranhas (ATAQUE DE PIRANHAS 
E ARRAIAS NA REGIÃO DE FOZ DO IGUAÇU, 2013).

Em outros casos, como em Palmas, no estado de Tocantins, são colo-
cadas redes que evitam que as piranhas cheguem muito próximo das praias, 
porém estas redes tem prazo de validade, ou seja, devem ser trocadas, pelo 
menos, a cada cinco anos (FARIAS, 2013).
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Debate

Consideramos importante, e por isso sugerimos, que o professor avise 
a turma, com uma semana de antecedência, sobre o andamento da próxima 
aula, para que possam pesquisar a respeito de seus temas. Sugere-se que para 
a atividade do debate, os alunos sejam divididos em dois grupos: um será a 
favor da presença do ser humano na costa oceânica, em rios e lagos e o outro 
será contra a presença do ser humano, ou seja, somente outras espécies ma-
rinhas poderiam habitar o local. 

O objetivo deste debate é que eles cheguem a um consenso de que to-
das as espécies podem habitar tal local, desde que o ser humano respeite e 
preserve os outros animais.

Redação

A redação pode ser utilizada como uma forma de avaliar o que os alu-
nos entenderam do conteúdo, se relacionam ciência, tecnologia e sociedade. 
Algumas orientações para o desenvolvimento desta atividade estão presentes 
no Quadro 3.

Quadro 3: Orientação para a redação

Após tudo que estudamos e discutimos, elabore uma redação que contenha no mínimo 20 
linhas sobre a relação do ser humano com tubarões e piranhas incluindo os aspectos sociais 
que seriam os “problemas” que estes animais causam relacionando com as possíveis soluções.

Fonte: Elaborado pelas autoras para esse Módulo Didático.

Avaliação

A avaliação dos alunos é uma forma útil de saber se realmente houve 
o aprendizado. Se o resultado das avaliações for negativo, o professor deve 
concluir que houve uma falha, porém, o mais difícil é saber quem errou: o 
professor ou o aluno? Sendo assim, o professor terá que refletir sobre a sua 
atuação, os seus possíveis equívocos, para que em uma próxima oportunida-
de consiga expor melhor o assunto. Caso não seja esse o problema, deverá 
conversar com os alunos a respeito das aulas que ministrou, se os alunos fo-
ram mal, pode ter sido, também, porque os mesmos não prestaram atenção. 

Lourdes Justina_erika.indd   143 15/01/2016   08:57:44



144

A avaliação formativa visa desta forma regular o processo de ensino-
-aprendizagem, detectando e identificando metodologias de ensino mal 
adaptadas  ou  dificuldades  de  aprendizagem  nos  alunos  (ROSADO; 
SILVA, 2010).

Não se deve avaliar os alunos comparando-os entre si, tendo como pa-
drão aquele que sempre vai bem, e sim, deve-se levar em conta o contexto de 
cada aluno e a sua evolução no processo de ensino aprendizagem.

Durante o desenvolvimento das aulas, nota-se que o aluno tem um pa-
pel fundamental na construção do seu próprio conhecimento, por isso deve-
-se levar em conta o progresso do aluno no decorrer das aulas, bem como a 
sua participação. 

Foram feitas observações do quanto os alunos estavam envolvidos com 
as aulas e atividades, principalmente na hora da leitura das reportagens sobre 
os ataques de tubarões e piranhas, atividade que foi realizada individualmen-
te. Durante o debate, em que os alunos foram divididos em dois grandes gru-
pos, analisou-se a participação dos mesmos, dando principal importância aos 
argumentos por eles utilizados para defender o seu lado. Para verificarmos 
se os alunos compreenderam todo o conteúdo, com base na relação Ciência, 
Tecnologia e Sociedade, ao final, pediu-se que redigissem uma redação, que 
teve como critérios de correção a abordagem desses três temas. 

Considerações finais

Abordar um assunto relacionado ao contexto social do aluno o faz pres-
tar mais atenção nas aulas o que, consequentemente, torna o aprendizado 
bem mais significativo. Além do que, atualmente, vivemos em um mundo 
em que a tecnologia está muito presente, fato que acaba envolvendo o aluno.

As relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade podem ser úteis na 
aplicação do conteúdo: peixes cartilaginosos e peixes ósseos, pois o mesmo 
não está muito presente no cotidiano dos alunos, principalmente os peixes 
cartilaginosos, pois não moramos próximo ao litoral. 

Recomenda-se ao professor que busque assuntos relacionados ao co-
tidiano do aluno, polêmicos ou até mesmo assuntos pouco conhecido, pois 
algumas matérias não são fáceis de integrar ciência, tecnologia e sociedade. 
E, também, deve-se levar em conta a localização e o contexto da escola, pois 
esta metodologia requer tempo.
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CAPÍTULO 9

O DNA É A CHAVE DA VIDA? 
REVELA PASSADO E FUTURO?23

Aline Alves da Silva
Aline Viana

Bárbara Grace Tobaldini de Lima
Lourdes Aparecida Della Justina

Introdução

O problema social, para ser abordado nessa unidade didática, consiste 
no estudo do conceito de DNA. Para desenvolver esse conceito com os alu-
nos é proposto um Módulo Didático que faz relações entre história, ciência, 
tecnologia e sociedade. Seguindo os cinco passos para trabalhar CTS, pre-
sentes no artigo de Santos e Mortimer (2002, p. 12):

(1) introdução de um problema social; (2) análise da tecnologia rela-
cionada ao tema social; (3) estudo do conteúdo científico definido em 
função do tema social e da tecnologia introduzida; (4) estudo da tec-
nologia correlata em função do conteúdo apresentado e (5) discussão 
da questão social original. 

Hoje se conhece o DNA como a molécula na qual estão presentes as ca-
racterísticas hereditárias de uma grande parte dos seres vivos, porém muitos 
estudos foram realizados antes de se chegar a essa conclusão. Inicialmente 
pensava-se que o material genético consistia em proteínas. Com o auxílio 
de muitas pesquisas anteriores os cientistas James Watson e Francis Crick 
elaboraram o modelo de DNA que é utilizado para estudos referentes a essa 
molécula (STRATERN, 2001). Para possibilitar a compreensão dos alunos 
sobre o conceito de DNA, foram estabelecidas as relações CTS, juntamente 
com a história do processo de construção desse modelo.

Trabalhar com os alunos, estabelecendo as relações entre CTS, possi-
bilita a reflexão sobre o papel deles na sociedade como cidadãos que par-
ticipam ativa e conscientemente nas decisões referentes às questões que 

23 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos
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envolvem a sociedade a qual eles pertencem. Como exemplo disso, podemos 
citar à implementação e utilização das tecnologias resultantes da interação 
entre a ciência e a tecnologia. Para que possa refletir criticamente sobre as 
diversas situações, o aluno precisa aprender a diferença entre conhecimento 
científico de informações oriundas de outros campos da cultura humana, e 
reconhecer que não existe neutralidade na ciência, visto que essa se constitui 
da interação de fatores, como a cultura, sociedade, economia, contexto his-
tórico, dentre outros. As relações CTS, juntamente com a história da ciência, 
podem ajudar o aluno a atuar com consciência no exercício da cidadania 
(PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007).

Com o presente Módulo, pretende-se trabalhar os conteúdos da compo-
sição química do modelo da molécula de DNA, que consiste em duas cadeias 
compostas de grupos fosfatos ligados a uma desoxirribose (açúcar) nas ex-
tremidades 3’ e 5’. Estas são voltadas para o interior da molécula, nomeadas 
de adenina, guanina, timina e citosina. As duas primeiras são púricas e as 
duas últimas são pirimídicas. A adenina se liga a timina por duas pontes de 
hidrogênio, e a guanina se liga a citosina com três pontes de hidrogênio. São 
essas pontes que mantém as duas cadeias interligadas. Contudo, essas fitas 
são complementares, sendo essas helicoidais, com giros em torno de um 
mesmo eixo (WATSON; CRICK, 1953).

A lei dos fatores independentes, que consiste na primeira lei de Mendel, 
também é trabalhada durante o Módulo, possibilitando aos alunos a leitura 
do teste de paternidade que a eles será apresentado. Com isso, pretende-se 
discutir as influências desse teste na sociedade, como confirmar parentesco, 
ligações a crimes, dentre outros caso. 

Portanto, esse Módulo tem como objetivos a serem alcançados: desen-
volver a aprendizagem do conhecimento do conceito de DNA; entender o 
significado do porquê é importante estudar o modelo do DNA; compreender 
o processo de construção dessa molécula; desenvolver a reflexão dos alunos 
sobre a influência da ciência e da tecnologia na sociedade; auxiliar no pro-
cesso de construção da capacidade do aluno em utilizar os conhecimentos 
científicos para a reflexão sobre as decisões que envolvem a sociedade a que 
o aluno pertence.

Estratégias metodológicas

No primeiro momento, propõe-se a introdução de um problema social, 
com a abordagem à reportagem sobre o projeto genoma humano, para leitura 
inicial dos alunos.
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Quadro 1: Reportagem sobre o projeto Genoma

‘CHAVE DA VIDA’, DNA REVELA PASSADO E FUTURO

A importância das pesquisas genéticas na ciência contemporânea
 

Revolução na ciência: Francis Crick, descobridor da estrutura do DNA

Em pouco mais de meio século de existência, a ciência genética desencadeou uma das mais 
espetaculares revoluções vistas em qualquer área do conhecimento humano. Desde seu sur-
gimento, com a descoberta da estrutura do DNA, em 1953, por Francis Crick e James Watson, 
a genética fascina e surpreende o homem com suas fantásticas promessas e possibilidades. 
A pesquisa pioneira de 1953 abriu caminho para que hoje se possam fazer testes de DNA que 
comprovam parentescos ou capturam criminosos e tornaram possíveis as clonagens de seres 
vivos, como no caso da ovelha Dolly, e a produção de alimentos geneticamente modificados 
e os transgênicos. As novidades, no entanto, certamente não vão parar por ai. Em teoria, a 
genética abre caminho para voos ainda mais ousados, como os tratamentos para doenças 
através da pesquisa com DNA, a manipulação dos genes na criação de novos seres humanos 
e até mesmo a clonagem de homens. Entre o presente e esse assombroso futuro reside um 
acalorado debate sobre a ética cientifica. Qualquer que seja seu resultado, uma coisa é certa: 
os avanços da engenharia genética estão apenas em seu início.

Fonte: Disponível em: <http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/
genetica/contexto1.html>. Acesso em: 14 out. 2014.

Em seguida, propõem-se algumas indagações aos alunos como, por exemplo:

Quadro 2: Roteiro de questões sobre a temática abordada na reportagem

1- O que é o projeto genoma humano? 
2- O que vocês entendem por genoma humano? 
3- Qual o objetivo desse projeto?
4-  Qual a importância desse projeto para a humanidade?
5-  Quais as expectativas para o projeto? 
6- O que se esperava depois de alcançado o primeiro objetivo desse projeto? 

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Após a discussão, deverá ser realizada uma síntese coletiva sobre o que 
é o projeto genoma, para que o projeto foi utilizado, como ocorreu o proces-
so de sequenciamento, quais as expectativas e quais as tecnologias desenvol-
vidas a partir disso. Isso visa a, nesse momento, deixar claro aos alunos que 
o projeto genoma humano tinha como objetivo somente sequenciar o DNA 
humano. Assim, poderá ser realizada uma explicação expositiva sobre o que 
é um sequenciamento de bases e o que é mapeamento dos genes.

 

Sequenciar: é uma série de processos 
bioquímicos tem por finalidade determinar 
a ordem dos nucleotídeos (adenina, guani-
na, citosina e timina) em uma amostra de 
DNA (http://www.infoescola.com/genetica/
sequenciamento-de-dna/). 
D

Mapear: é uma representação gráfica das 
distâncias entre genes e de suas posições 
relativas em um cromossomo (http://www.
brasilescola.com/biologia/mapas-geneti-
cos.htm).

Posteriormente poderá se mostrado aos alunos vídeos sobre esse tema, 
como os sugeridos nos links abaixo.

Quadro 3: Sugestão de vídeos

O que é genoma - http://www.youtube.com/watch?v=w7xMzSBafAc
Projeto genoma humano - http://www.youtube.com/watch?v=Bu6rbC2cnTM
DNA – estrutura - https://www.youtube.com/watch?v=2_vUdtmzWTc

Fonte: Elaborada pelas autoras.

No segundo momento, propõe-se a análise das tecnologias relacionadas 
ao tema. Para isso, deve-se discutir com os alunos sobre as tecnologias de-
senvolvidas como base no material genético, como por exemplo:

Quadro 4: Tecnologias e o material genético

Teste de paternidade molecular
Transgênicos

Clonagem

Fonte: as autoras.

Já no terceiro momento, será apresentado aos alunos o conteúdo científico 
definido em função do tema social e da tecnologia introduzida. Tal ação será fei-
ta a partir da exibição do vídeo “A construção social da descoberta”24, que mos-
tra o contexto histórico em que ocorreu a construção do modelo da molécula de 
DNA que conhecemos hoje.  Posteriormente, deverá ser feita, juntamente com 
alunos, a leitura do artigo de Watson e Crick, traduzido ao português.

24	 A	Construção	Social	da	Descoberta.	Disponível	em:	<https://www.youtube.com/watch?v=zaSzjTkaM18>.
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Quadro 5: Tradução do artigo de  Watson e Crick de 
25 de Abril de 1953, Nature, 171, 737-738.

UMA ESTRUTURA PARA O ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO

J. D. Watson and F. H. C. Crick

25 de Abril de 1953, Nature, 171, 737-738

Queremos sugerir uma estrutura para o sal de ácido desoxirribonucleico (D.N.A.). Esta estrutu-
ra tem características inovadoras que são de considerável interesse biológico.
Uma estrutura do ácido nucleico já foi proposta por Pauling e Corey1. Eles gentilmente nos dis-
ponibilizaram seu manuscrito antes da publicação. Seu modelo consiste de três cadeias inter-
ligadas/entrelaçadas, com os fosfatos voltados para o eixo da molécula e as bases [nitrogena-
das] nas suas extremidades. Em nossa opinião, essa estrutura é insatisfatória por duas razões:
1ª. Cremos que o material analisado por difração de raios-X é o sal, não o ácido livre [em meio 
aquoso]. Sem a presença dos íons H+ não fica claro quais forças [de interação intermolecular] 
mantém juntas essa estrutura, principalmente devido à alta concentração de carga negativa no 
eixo da molécula devido aos fosfatos, que tenderiam a se repelir.
2ª. Alguns das distâncias [das interações intermoleculares] de van der Waals parecem ser 
muito pequenas.

Outra estrutura com três cadeias foi sugerida por Fraser (no prelo). No seu modelo, os fosfatos 
estão voltados para o exterior da molécula e as bases [nitrogenadas] para o seu interior, [sendo 
essas bases] ligadas entre si por pontes de hidrogênio. Essa estrutura como descrito é bastante 
mal definida e por essa razão não a comentamos em detalhes.

Queremos apresentar uma estrutura radicalmente diferente para o sal do ácido desoxirribo-
nucleico. Esta estrutura possui duas cadeias helicoidais enroladas em torno de um mesmo 
eixo (veja diagrama). Utilizamos os pressupostos químicos habituais, ou seja, que cada cadeia 
consiste em grupos de fosfato de diéster ligados a resíduos de beta-D-deoxyribofuranose nas 
posições 3′, 5′. As duas cadeias (mas não suas bases) são perpendiculares ao eixo da molé-
cula. Ambas são destramente direcionadas, embora estejam uma “de cabeça para baixo” em 
relação à outra. Cada cadeia lembra vagamente o modelo nº 1 de Furberg2; isto é, as bases 
estão voltadas para o interior da hélice e os fosfatos voltados para o lado de fora da mesma.  
A configuração do açúcar e os átomos perto dele seguem a “configuração padrão” de Furberg, 
o açúcar aproximadamente perpendicular à base em que está ligado. Há um resíduo em cada 
3.4A [angstrom, equivalente a 0,1 nm] na direção Z. Pressupomos que haja um ângulo de 36 ° 
entre os resíduos adjacentes da mesma cadeia, então, em cada uma das cadeias, [partindo-se 
de um ponto qualquer da cadeia,] uma nova hélice é observada após se passar por 10 resíduos 
[de açúcar], ou seja, [a distância entre as hélices é de] 34A. A distância de um átomo de fósforo 
ao eixo da molécula é de 10A. Como os fosfatos estão virados para a face externa, os cátions 
têm acesso fácil a eles.

continua...
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continuação

A molécula é aberta, e o seu teor de água é bastante alto. É de se esperar que em uma menor 
quantidade de água haja uma inclinação das bases para que a estrutura torne-se mais compacta.

A nova característica da estrutura é o modo pela qual as duas cadeias são mantidos juntos pe-
las bases de purina e de pirimidina. As bases são perpendiculares ao eixo da molécula e estão 
unidas aos pares, a base de uma cadeia está ligada por pontes de hidrogênio a base da outra 
cadeia, de modo que as duas [cadeias]se emparelhem lado a lado e possuam valores idênticos 
de coordenada Z. Um dos pares tem que ser uma purina e o outro uma pirimidina para que a 
ligação ocorra. As pontes de hidrogénio são feitas assim: posição 1 da purina com posição 1 da 
pirimidina, posição 6 da purina com posição 6 da pirimidina.

Se assumirmos que as bases só ocorrem na molécula em suas formas tautoméricas mais es-
táveis (isto é, a configuração ceto em maior quantidade que a configurações enol) verifica-se 
que apenas pares específicos de bases podem ligar-se em conjunto. Estes pares são: adenina 
(purina) com timina (pirimidina), e guanina (purina) com citosina (pirimidina).
Em outras palavras, se uma adenina forma um membro do par, o outro membro deve ser ti-
mina; similarmente para guanina e citosina. A sequência de bases em uma cadeia não parece 
ser limitada de qualquer forma. No entanto, se apenas pares específicos de bases podem ser 
formadas, segue-se que, se a sequência de bases de uma cadeia é determinada, então a se-
quência da outra cadeia é automaticamente determinada.

Determinou-se experimentalmente3,4 que a relação entre as quantidades de adenina para timi-
na e a relação [entre as quantidades] de guanina para citosina, são sempre muito próximas de 
um no ácido desoxirribonucleico.
É provavelmente impossível construir essa estrutura [em dupla hélice] com uma ribose de açú-
car em vez de desoxirribose, o átomo de oxigênio extra ficaria muito perto para uma [interação 
intermolecular] de van der Waals.

O dados da [difração de] raio-x previamente publicados5,6 para o ácido desoxirribonucleico são 
insuficientes para um teste rigoroso de nosso modelo. Tanto quanto podemos afirmar, [nosso 
modelo] é mais ou menos compatível com os dados experimentais, mas deve ser considera-
da como não provado até que tenha sido verificada contra os resultados mais exatos. Alguns 
destes [dados mais exatos] são fornecidos nos artigos a seguir (O artigo de Watson e Crick foi 
publicado conjuntamente com os artigos de Wilkins, Stokes e Wilson e o de Franklin e Gosling 
e são a esses dois artigos que eles se referem com os dados mais precisos). Não estávamos 
cientes dos detalhes dos resultados apresentados nesses artigos quando criamos o nosso mo-
delo, que se baseia principalmente, embora não inteiramente, em dados experimentais publica-
dos e dados estereoquímicos.
Percebemos que o emparelhamento específico que postulamos imediatamente sugere um pos-
sível mecanismo de cópia do material genético.

Informações completas sobre nosso modelo, incluindo as condições assumidas para construí-la, jun-
tamente com um conjunto de coordenadas [de posição] dos átomos, será publicado posteriormente.

Somos muito gratos ao Dr. Jerry Donohue pelo aconselhamento constante e críticas, espe-
cialmente [nos tópicos] de distâncias interatômicas. Também nos sentimos estimulados pelo 
conhecimento, de forma geral, dos dados experimentais e ideias ainda não publicados do Dr. 
M. H. F. Wilkins, Dr. R. E. Franklin e seus colaboradores do King College, em Londres. Um de 
nós (J. M. W.) possui financiamento por bolsa da Fundação Nacional para a paralisia infantil.

continua...
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Depois da leitura, propõem-se as questões abaixo para estabelecer a 
discussão do tema com os alunos:

Quadro 6: Roteiro de questões para discussão sobre a temática.

1- O que seria o DNA?
2- O que é o modelo construído por Watson e Crick? 
3- Para que serve esse modelo? 
4- O que mudou nos conhecimentos científicos após a construção do modelo de DNA? 
5- O que foi construído após a proposição desse modelo de DNA?

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Dando continuidade às atividades, propõe-se aos alunos que façam uma 
síntese do que foi discutido durante a aula.

No quarto momento, sugere-se o estudo da tecnologia correlata à fun-
ção do conteúdo estudado. Nessa parte será distribuído aos alunos o exem-
plo de teste de paternidade e discutido sobre como ele é realizado, o que é 
analisado na molécula de DNA para se chegar aos resultados finais como a 
primeira lei de Mendel ou lei da segregação independente. 

ANÁLISE DO TESTE
Para a análise do teste de DNA, utilizar a lei da segregação independente (Primeira lei de 
Mendel), na qual cada indivíduo recebe um alelo (marcadores presente nos alelos) do pai e 
outro da mãe. Assim comparar os genótipos da filha com o genótipo do pai presentes na última 
folha do teste. Com a análise percebe-se que a filha sempre possui um dos alelos presentes no 
pai, com isso pode-se confirmar que João é pai de Mariazinha.

SUGESTÃO: Caso tenha acesso a outro teste de DNA, com resultado diferente ou com a aná-
lise obtendo o pai e a mãe, e que nesse teste estejam presentes os genótipos dos envolvidos, 
seria interessante utilizá-lo em aula para os alunos perceberem a diferença entre os testes.  
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Quadro 7: Atividade proposta referente ao teste de paternidade

continua...
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Fonte: Arquivo das autoras.

No quinto momento, será realizado, para encerar o Módulo Didático, um 
debate com os alunos a respeito do DNA na ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), com intuito de desenvolver o senso crítico dos alunos no que diz res-
peito ao DNA. Finaliza-se com um questionário sobre a história do DNA e 
suas relações com CTS (Anexo A) para os alunos responderem:

Quadro 8: Questionário final

QUESTIONÁRIO FINAL

1- Quais eram os modelos sobre a molécula de DNA disponíveis até 1953? 
2- Quais eram os problemas que esses modelos apresentavam para terem sido considerados 
insatisfatórios pela comunidade cientifica da época?
3- Em que o modelo da proposta de Watson e Crick avançou em relação aos anteriores?
4- Quais foram os resultados obtidos por outros pesquisadores que foram fundamentais para o 
estudo de Watson e Crick?
5- Qual a importância do modelo para a continuidade das pesquisas em genética?  
6- Em que os estudos da molécula do DNA se mostram importantes para o entendimento desta? 
7- Escreva sobre o DNA na ciência, na tecnologia e na sociedade.

Fonte: Adaptado de Andrade e Caldeira (2009).
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Avaliação

Sugere-se para outros professores que a avaliação seja realizada por 
meio da análise das participações dos alunos em atividades e discussões, ela-
boração do mapa conceitual antes do módulo, síntese do conteúdo e repostas 
do questionário ao final do módulo.

Considerações finais

Com está proposição didática podem ser estabelecidas as relações entre 
Ciência, Tecnologia e Sociedade em sala de aula, para que os alunos perce-
bam que a ciência e a tecnologia são fatores que interferem na sociedade a 
qual eles pertencem. Portanto, para refletir sobre determinada decisão pode-se 
fazê-lo,  fundamentadamente, em aspectos científicos. Para  tanto, é possível 
ao aluno utilizar-se de conhecimentos adquiridos em sala de aula, durante sua 
vida escolar. Quando não souber o suficiente sobre determinado assunto para, 
assim, opinar ele deve também saber onde buscar informações confiáveis para 
se inteirar do assunto. Desse modo ele se torna um cidadão consciente das im-
plicações que suas decisões terão na sociedade a que ele pertence. 
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CAPÍTULO 10

ENGENHARIA GENÉTICA E EUGENIA25

Mariana Bolake Cavalli
 Elcidio Silva Cáceres
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Fernanda Aparecida Meglhioratti
Marisa Fátima Reichert Seitenfus

Logo do Segundo Congresso Internacional de Eugenia, 1921

Fonte: <http://www.learnnc.org/lp/multimedia/13897>.

Introdução

O subprojeto Biologia do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), no ano de 2014, adotou a abordagem 

25 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos
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Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) como enfoque teórico e metodológico 
para a elaboração de Módulos Didáticos direcionados à educação básica. A 
proposta de ensino CTS articula temas de relevância social e os conheci-
mentos científicos e  tecnológicos, com o objetivo de formar cidadãos que 
possam atuar de maneira fundamentada nas situações práticas do cotidiano 
e participar, de forma crítica, nas decisões democráticas que envolvem a 
ciência e a tecnologia na sociedade (SANTOS, 2007).

Segundo Pinheiro; Silveira e Bazzo (2007), o ensino de ciências na 
perspectiva CTS propõe um ensino reflexivo que permite compreender as 
implicações da ciência e tecnologia para a sociedade, bem como, propor-
ciona um ensino mais contextualizado, permitindo ao aluno relacionar os 
conteúdos estudados com suas experiências do cotidiano e com os aspectos 
éticos, históricos, sociais, políticos e econômicos. Assim, o aluno torna-se 
capaz de participar de debates sobre ciência e tecnologia e como estas afe-
tam diretamente a sociedade, interagindo, influenciando e questionando as 
ideologias  e  interesses  envolvidos  (LÓPEZ; CEREZO,  1996). Também  é 
importante ressaltar que a ciência recebe aportes ideológicos e influências do 
contexto social, como pode ser percebido na discussão que será apresentada 
nesse Módulo Didático referente ao movimento eugênico. 

De acordo com Santos e Mortimer (2002), para trabalhar no enfoque 
CTS deve-se partir de um tema de caráter científico e/ou tecnológico de rele-
vância social. Assim, o Módulo Didático aqui apresentado se refere ao tema 
engenharia genética e os pressupostos eugênicos que permearam a História 
da Ciência, principalmente no início do século XX. Devido ao avanço da 
engenharia genética e sua ampla divulgação nos meios de comunicação, é de 
suma importância sua abordagem nas escolas, de modo a garantir a tomada 
de decisão crítica e consciente sobre a temática. Assim, o Módulo é proposto 
para o trabalho nas escolas de educação básica – nível médio.

A busca da engenharia genética para selecionar e/ou modificar o mate-
rial genético dos seres vivos, inclusive dos seres humanos, representa uma 
ideologia antropocêntrica, no qual os seres vivos são julgados e valorizados 
de acordo com a perspectiva ideológica e valores econômicos e sociais. Isto 
é, as características dos seres vivos são vistas como boas ou ruins de acordo 
com as vantagens que conferem aos seres humanos. Contudo, a busca de um 
“melhoramento26” genético não ficou restrita a agricultura e a agropecuária, 

26 A palavra melhoramento, que muitas vezes é utilizada em livros didáticos de Biologia, implica um julgamento de valor que 
é	atribuído	de	acordo	com	uma	dada	sociedade,	ou	seja,	configura-se	em	uma	visão	antropocêntrica	sobre	a	diversidade	
dos seres vivos. Cabe ressaltar que o ser humano é apenas mais uma espécie – recente – na história da evolução 
biológica e que, em termos biológicos, não existem seres vivos ou características “melhores” ou “piores”, uma vez que o 
ambiente é mutável e os seres que sobrevivem estão aptos às contingências ambientais nas quais se inserem. 
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pois, também, efetuou-se em relação aos seres humanos, fato que se configu-
rou com maior intensidade no movimento eugênico do final do século XIX 
e início do século XX. 

No século XIX, com a emergência das pesquisas sobre a hereditarieda-
de e as péssimas condições sociais existentes na Europa da época – devido 
à crise sanitária e ao aumento populacional –, Francis Galton constrói seu 
discurso de melhoramento humano, solicitando o apoio de intelectuais e do 
Estado para a implementação de medidas para a melhoria da população hu-
mana. Algo que, a princípio, dar-se-ia por meio do estímulo ao casamento e a 
reprodução dos “melhores” membros da sociedade e da restrição dos mesmos 
aos indivíduos “incapacitados” (DIWAN, 2007; DEL CONT, 2008). Nesse 
contexto, Francis Galton, em 1883, cunha a palavra “Eugenia”, que signi-
fica a ciência do melhoramento biológico do tipo humano (CASTAÑEDA, 
2003). Galton pensava que características físicas e mentais seriam herda-
das, sem levar em consideração o contexto histórico-social de um indivíduo, 
aplicando, assim, a teoria evolutiva de seu primo Darwin à humanidade em 
termos sociais e econômicos. 

A eugenia foi classificada como “positiva” e “negativa”, sendo a pri-
meira caracterizada pelo incentivo à reprodução daqueles com maior valor 
social e a segunda pela eliminação de membros inferiores da sociedade 
(SONG, 2005). A eugenia negativa é associada, normalmente, ao nazismo 
alemão. Entretanto, ela vai além, com ações como, por exemplo, as me-
didas de esterilização em massa propostas em diferentes países, inclusive 
nos Estados Unidos. Os ideais eugênicos tiveram uma repercussão mun-
dial e não ficaram restritos à Alemanha nazista, prova disso são, entre ou-
tros, os Boletins de Eugenia (1929-1930), que eram periódicos de grande 
circulação no Brasil. 

O discurso do melhoramento humano, que teve como auge o movimen-
to eugênico no início do século XX, perdeu forças após a Segunda Guerra 
Mundial. Contudo, apesar do movimento eugênico não ser explicitamente 
defendido com o vigor anterior, percebe-se, após esse evento, a presença 
de um discurso discriminatório que continua permeando as relações sociais 
e, ainda, um discurso seletivo, intrincado às novas tecnologias genéticas. 
Por exemplo, as biotecnologias têm sido alvo de muitos questionamentos 
a respeito da ética envolvida em técnicas como a fertilização in vitro que, 
em princípio, possibilita a seleção de embriões com determinadas caracte-
rísticas genéticas. Também o Projeto Genoma Humano, que possibilitou o 
diagnóstico precoce de doenças como o câncer, despertou preocupação so-
bre a possibilidade de seleção de características estéticas (FARAH, 1997) ou 
utilização da informação genética de modo discriminatório.
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De acordo com Oliveira e Hammerschmidt (2006), as técnicas de re-
produção assistida podem ser consideradas uma forma de eugenia positiva, 
pois selecionam apenas gametas ou zigotos livres de anomalias ou portado-
res de características desejadas. O uso inadequado deste procedimento pode 
gerar preconceitos e discriminação por condições genéticas, bem como a 
perda ou a diminuição da capacidade de autodeterminação, isto é, a variabi-
lidade genética natural.

O objetivo desse Módulo Didático é oferecer, a partir de um estudo con-
textualizado, uma visão crítica da ciência, apresentando o tema social “mani-
pulação genética”, relacionando a conceitos científicos e a aspectos históricos 
da Eugenia, permitindo aos alunos refletirem sobre a influência da ciência e 
da tecnologia para a sociedade e vice e versa. Para debater sobre engenharia 
genética é preciso ter claro alguns conceitos básicos, sendo importante tra-
balhar conceitos como cromossomo, gene, DNA, RNA, proteínas, fenótipo, 
genótipo, transcrição e tradução gênica, diversidade biológica e evolução, para 
que, então, os alunos tenham uma base teórica que os possibilitem a se posi-
cionarem em relação às biotecnologias e a engenharia genética.

Segundo Schneider et al. (2011), os conteúdos de genética são difíceis 
de serem trabalhados na educação básica, devido à complexidade dos fenô-
menos a que se refere. Entretanto, apesar das dificuldades de compreensão 
conceitual, o avanço da biologia e da genética molecular têm gerado tecno-
logias inovadoras de manipulação do DNA, cuja aplicação tem provocado 
grande impacto na ciência e na sociedade e levantado debates acirrados, en-
volvendo questões éticas e políticas. Dessa forma, as temáticas relacionadas 
à genética ganharam novos espaços e passaram a fazer parte de um discurso 
presente na sociedade, que necessita dispor de informações corretas para 
participar e tomar decisões conscientes sobre o tema. 

A seguir, como modo de subsidiar a fundamentação teórica desse 
Módulo e o trabalho do professor, descrevem-se, brevemente, os aspectos 
científicos, tecnológicos e sociais que envolvem a temática abordada. 

Entende-se que, para a tomada de decisão e a opinião nas pesquisas da 
engenharia genética, é necessária uma visão contextualizada e atualizada 
da biologia. Para tanto, torna-se essencial o conhecimento dos conteúdos 
científicos envolvidos. Pesquisas apontam que os conceitos de DNA, gene e 
cromossomo, são trabalhados erroneamente no Ensino Médio da Educação 
Básica e, por isso, o entendimento dos alunos passa a ser superficial e, mui-
tas vezes, as concepções alternativas predominam sobre as concepções cien-
tíficas (LIMA; PINTON; CHAVES, 2007).
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O conceito molecular de gene evoluiu muito após as pesquisas de 
Watson e Crick sobre a estrutura molecular do DNA e sua composição quí-
mica. O entendimento desses processos impulsionou as diversas pesquisas 
com clones de animais e órgãos além das pesquisas com células tronco. 
Consequentemente, observa-se com mais frequência na mídia a abordagem 
dessas tecnologias, tornando cada vez mais importante o entendimento dos 
conteúdos científicos para, assim, proporcionar uma interação maior do ci-
dadão com o que se propõe (LIMA; PINTON; CHAVES, 2007).

Por isso, trabalhar os conteúdos de forma contextualizada, relacionando-
-os com uma problemática social, envolvendo essas biotecnologias, instigando 
os alunos a pensar sobre como se dá esses processos, contribui para o melhor 
entendimento do conteúdo, além de auxiliar na formação de uma opinião a 
respeito dos problemas éticos, culturais e socioeconômicos envolvidos.

Os conteúdos estruturantes foram utilizados de acordo com as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica do Paraná (PARANÁ, 2008). Nesse senti-
do, foram abordados os conteúdos de biodiversidade e manipulação genéti-
ca. O conteúdo de biodiversidade foi trabalhado com ênfase na variabilidade 
genética. Esta consiste, segundo Bandouk et al. (2013), no caso de organis-
mos com reprodução sexuada, no “embaralhamento” de genes ao acaso, a 
partir do crossing over que é um processo que ocorre no período de meiose 
das células na formação dos gametas, o que causa uma mutação nas sequên-
cias de nucleotídeos que afeta uma ou mais características de um organismo, 
favorecendo a biodiversidade. A variação é um processo importante para a 
evolução, pois possibilita um diferencial de reprodução e sobrevivência so-
bre o qual atua a seleção natural.

Para o entendimento da variabilidade genética, foram também estuda-
dos os conceitos moleculares clássicos de DNA, gene e cromossomo. O es-
tudo dos conceitos moleculares deve-se ao fato de estes serem mais ampla-
mente abordados nos livros didáticos e outros meios. Mesmo assim, foram 
abordados todos os aspectos históricos até tal entendimento. Segundo Farah 
(1997), o DNA consiste em uma cadeia de ácidos desoxirribonucleicos, co-
nectados por uma ligação entre seu grupo fosfato e a hidroxila do carbono 3 
da desoxirribose. Esse tipo de interação entre as células é denominada de li-
gação fosfodiéster. As cadeias formam fitas longas que se emparelham umas 
às outras por interações de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas 
correspondentes. As correspondências ocorrem entre a base nitrogenadas 
adenina com timina e citosina com guanina (FARAH, 1997). Determinadas 
sequências de bases nitrogenadas podem servir como códigos para a sínte-
se proteica (éxons), uma vez que, por ação de enzimas, podem transcrever 
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determinados RNAs que, quando interagem com proteínas e outros RNAs, 
sintetizam  proteínas  específicas.  Essas  sequências  de  bases  nitrogenadas, 
contidas no DNA, atuam como arquivos de aminoácidos que irão formar 
cadeias peptídicas. Podemos dizer que tais sequências são fragmentos do 
DNA que codificam uma proteína. Esses fragmentos são os genes (FARAH, 
1997). O conceito de gene atualmente encontra-se em discussão na biolo-
gia, coexistindo diferentes concepções, como as apresentadas no trabalho de 
Schneider et al. (2011).

No núcleo celular, o DNA encontra-se associado a octâmeros de pro-
teínas  específicas –  as histonas –, que produzem um empacotamento do 
DNA. O DNA enrola-se quase duas vezes em torno de sete proteínas histo-
nas que posicionam as duplas hélices de forma paralela, enquanto uma oi-
tava proteína proporciona a interação entre hélices vizinhas. Durante o pe-
ríodo de intérfase celular, está ocorrendo a duplicação do DNA. Conforme 
ocorre o empacotamento, devido a reações químicas catalisadas por enzi-
mas específicas no período de divisão celular,  esses pacotes de material 
genético tornam-se intensamente condensados, formando o cromossomo 
(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012).

O entendimento desses conceitos proporcionou, historicamente, a in-
tervenção humana no material genético, a manipulação genética. O avanço 
mais recente da biologia nesse sentido foi o mapeamento do genoma hu-
mano (2001). Tal avanço possibilitou os diversos estudos com clonagem e 
materiais transgênicos, além de métodos de reprodução in vitro, visando ao 
melhoramento genético (AMABIS; MARTHO, 2013).

Tendo em vista o entendimento desses conceitos, desenvolvem-se, 
nesse Módulo, atividades que buscam favorecer a assimilação do conteúdo, 
possibilitando ao aluno interagir com a problemática apresentada para poder 
dialogar com esta última, a partir de fundamentos científicos e argumentos 
mais coerentes.

Estratégias metodológicas

O módulo didático foi proposto em uma perspectiva CTS e estruturado 
em cinco etapas, conforme as orientações indicadas no trabalho de Santos e 
Mortimer (2002). 
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ETAPA 1: INTRODUÇÃO AO PROBLEMA SOCIAL

Na primeira etapa, propõe-se a introdução de uma problemática social 
para contextualizar o tema e fazer relações com os aspectos da vida coti-
diana do aluno. Esse momento inicial pode ser realizado por meio de um 
questionamento oral feito aos alunos, com algumas questões, como: Existe 
a possibilidade de melhorar, biologicamente, o ser humano? Se sim, qual a 
sua posição a respeito disso? Se não, por que não concorda? Essas questões 
permitirão iniciar um debate sobre o tema eugenia e orientarão o desenvol-
vimento subsequente do Módulo Didático. Sugere-se que o professor intro-
duza essas questões e propicie um ambiente de diálogo em que os alunos 
possam argumentar e justificar suas ideias. Os argumentos dos alunos podem 
ser registrados ao longo da discussão na forma de tópicos no quadro pelos 
professores e alunos, permitindo a sistematização do debate inicial. 

ETAPA 2: ANÁLISE E DISCUSSÃO DE REPORTAGENS 
DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Após o debate inicial e o levantamento de argumentos sobre o tema, 
como forma de fomentar a discussão de ideias e articular os conteúdos com 
os aspectos da sociedade atual, sugere-se a utilização de reportagens refe-
rentes às biotecnologias e engenharia genética. Aqui se propõe a organiza-
ção de cinco grupos de alunos, para que cada grupo seja responsável pela 
leitura, análise, pesquisa e discussão de uma reportagem, com apresentação 
dos pontos principais de cada texto pelos alunos para o restante da turma. 
Podem-se selecionar reportagens que abordam aspectos polêmicos da gené-
tica e que tiveram repercussão na mídia. 

Apontam-se, como forma de sugestão ao professor, alguns fragmentos 
de reportagens sobre biotecnologia e engenharia genética (dispostos em qua-
dros ao longo do texto); a referência da reportagem (caso o professor queira 
trabalhar com o texto completo); questões que podem orientar a leitura e 
discussão de cada reportagem pelos alunos; e aspectos teóricos que podem 
fundamentar a leitura das reportagens e o debate com os alunos. 
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Quadro 1: Texto de divulgação científica sobre Terapia 
Gênica. Fonte: A revolução da terapia genética

Reportagem 1

A REVOLUÇÃO DA TERAPIA GENÉTICA
Monique Oliveira

[...]. Chegou ao mercado o primeiro medicamento de terapia gênica – um marco na história 
da medicina. Trata-se do Glybera, uma solução aprovada pela agência europeia que regula 
remédios para ser comercializada nos países do continente a partir deste ano. A droga é a 
esperança de uma vida sem sofrimento para milhares de pessoas que possuem uma doença 
genética rara, caracterizada por um defeito no gene que determina a produção da enzima li-
poproteína lipase, responsável pela digestão da gordura. Sem ela, o corpo não metaboliza o 
nutriente, o que acarreta sérias consequências, como sucessivas internações por pancreatite 
(inflamação do pâncreas). Até hoje, não havia tratamento a não ser dieta restritiva.

O remédio troca o gene defeituoso por um saudável, corrigindo o problema. É o princípio da 
terapia gênica. Dito assim, parece um conceito simples. Mas sua concretização sempre foi um 
desafio. Para concluir o desenvolvimento do Glybera, por exemplo, foram 12 anos de trabalho, 
realizado pela companhia de biotecnologia holandesa UniQure. Isso porque a substituição do 
gene defeituoso pelo correto envolve um processo complexo. Primeiro, é preciso achar o que os 
cientistas chamam de “veículo”, o meio pelo qual o gene saudável será levado até o interior das 
células para tomar o lugar do que funciona erradamente. Há algum tempo conclui-se que a me-
lhor forma de fazer isso é usar um vírus. A escolha foi feita porque, ao invadir as células, esse 
micro-organismo mistura seu material genético ao DNA das células e as faz funcionar como 
uma espécie de fábrica dele próprio. É dessa forma que ele se espalha pelo corpo. Portanto, já 
que ele atua dessa maneira, por que não utilizá-lo para transportar para dentro do corpo aquilo 
que se quer de fato? É uma estratégia chamada por muitos de cavalo de troia.

Uma das questões mais complicadas, porém, é fazer com que o vírus misture o gene dese-
jado ao DNA das células, sem causar doenças. Entre os candidatos, um dos mais estudados é 
o vírus adeno-associado. Ele provoca menos reações do sistema imunológico, é mais fácil de 
manipular e não causa enfermidades. Foi o tipo escolhido pelos cientistas holandeses. Ainda 
assim, os pesquisadores utilizaram drogas para evitar a rejeição ao vírus. A terapia, então, se 
mostrou eficaz. Com 12 injeções aplicadas diretamente em músculos da perna dadas de uma 
só vez, os 27 pacientes que participaram dos testes – realizados no Canadá e na Holanda – 
passaram finalmente a fabricar a enzima e continuaram sua produção sem necessidade de 
novas injeções. [...].

Apesar do sucesso desses recursos, algumas ponderações são necessárias. Hoje, perma-
nece a existência de limites técnicos para a produção em larga escala dos vírus modificados 
geneticamente, os tais veículos. Isso ainda encarece brutalmente o tratamento. Também ainda 
se buscam formas de assegurar que os genes inseridos funcionem adequadamente e não in-
duzam à formação de problemas, como tumores. Porém, a contar pelos desafios já enfrentados 
pela terapia, é de esperar que os obstáculos fiquem cada vez mais para trás.

Fonte: ISTOÉ independente, ed. 2254, jan. 2013. Disponível em: <http://www.istoe.
com.br/reportagens/270736_A+REVOLUCAO+DA+TERAPIA+GENETICA>.
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QUESTÕES PARA DISCUSSÃO DO TEXTO 
“A REVOLUÇÃO DA TERAPIA GENÉTICA”

• Quais as dificuldades na utilização desse tipo de terapia gênica? Com 
base nos seus conhecimentos biológicos e em pesquisas referente ao 
processo de terapia gênica, argumentem o porquê dos obstáculos en-
contrados ao utilizar um vírus como veículo de um gene saudável. 

• Caso os obstáculos da utilização da terapia gênica sejam supera-
dos, você acredita que todas as pessoas que necessitassem realizar 
esse procedimento teriam acesso ao mesmo?

FUNDAMENTAÇÃO PARA O TRABALHO COM A 
REPORTAGEM “A REVOLUÇÃO DA TERAPIA GENÉTICA”

Segundo Liden (2010), a terapia gênica é o tratamento baseado na intro-
dução de genes sadios, com uso de tecnologia de DNA recombinante, para 
corrigir o erro de outros genes. Na reportagem é utilizada a terapia gênica 
viral, pois os vírus tem facilidade de invadir células e introduzir material 
genético. Assim, o vírus é utilizado para introduzir genes terapêuticos nas 
células, por meio da tecnologia de DNA recombinante. 

Alguns estudos clínicos mostram que a terapia gênica, pode causar 
efeitos adversos, os quais chegam a ser graves. Laboratórios de pesquisa e 
empresas, inclusive brasileiras, vêm, continuamente, desenvolvendo novos 
materiais e procedimentos mais seguros e eficazes. Embora ainda em está-
gio experimental, progressos recentes indicam oportunidades crescentes de 
investimento pela indústria, bem como justificam a expectativa de que, em 
alguns casos, essa tecnologia poderá chegar à prática clínica dentro de pou-
cos anos, como cita Liden (2010).
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Quadro 2: Texto de divulgação científica sobre testes com embriões humanos
Reportagem 2

OS ELEITOS PELA GENÉTICA
Mônica Tarantino e Renata Cabral

Você gostaria de evitar que o seu filho perdesse os cabelos antes dos 40, como aconteceu 
a você, ao seu pai e ao seu avô? Sonha em ter uma filha que possa vir ao mundo livre de uma 
doença hereditária que atinge os membros da família? De um extremo ao outro, a ciência está 
ao seu lado. Como resultado do grande esforço mundial para desvendar as dezenas de milha-
res de variações do código genético humano, começam a surgir novos métodos de diagnóstico 
destinados a identificar, o mais cedo possível, as alterações associadas a várias doenças.

São exames capazes de revelar erros na programação genética que levarão a males como a 
hemofilia e também a alguns tipos de câncer. Até hoje, contudo, qualquer mudança na sequência 
do nosso DNA dependia praticamente do acaso, a lenta adaptação da espécie, batizada de se-
leção natural. Nos últimos meses, entretanto, uma série de casos médicos mostrou que foi dado 
um passo adiante – a partir de agora, o uso da tecnologia em embriões nos laboratórios, antes 
mesmo de a gravidez começar, está inaugurando o que se pode chamar de seleção artificial. Foi 
aberta a porta para se evitar doenças hereditárias, mas também para que os pais possam esco-
lher, por exemplo, o sexo do bebê. Como toda revolução, essa promete incontáveis benefícios – e 
muitos questionamentos éticos.

Até agora, o caso de maior repercussão mundial se deu na sexta-feira 9, com o anúncio 
do nascimento da primeira menina inglesa selecionada geneticamente para não ter o gene 
BRCA1, responsável por 10% dos cânceres de mama e também tumores malignos de ovário. 
Ela foi concebida artificialmente, com técnicas de fertilização in vitro (o óvulo é fecundado pelo 
espermatozoide no laboratório), para que os embriões pudessem ser avaliados. “Só os sem a 
mutação foram considerados aptos para serem transferidos para o útero”, disse o pesquisador 
inglês Paul Serhal, que liderou o trabalho. O processo de seleção artificial livrou a criança da 
sentença do câncer de mama atado a esse gene. Agora, a menina terá as mesmas chances de 
qualquer mulher de manifestar a doença. Caso contrário, o risco seria de 80%. A mãe, de 27 
anos, decidiu se submeter à reprodução assistida e à seleção do embrião porque a irmã, uma 
prima, a avó e a mãe dela tiveram esse tumor. [...].

Evidentemente, o uso das ferramentas para avaliar os genes tem restrições. Atualmente, 
testes para o câncer de mama em embriões são realizados em países como Austrália, Bélgica, 
Estados Unidos e no Brasil dentro de limites bem estabelecidos. “São válidos para os casos 
em que já se detectou o gene mutado em pessoas da família”, diz o especialista em biologia 
molecular Péricles Hassun, da empresa Genesis Genetics. O ginecologista José Aristodemo 
Pinotti, de São Paulo, diz ter promovido o nascimento de seis meninas sem o gene indesejável. 
“Comecei a atender as netas das minhas primeiras pacientes e vi a doença se repetir. A seleção 
de embriões sem os genes mutados BRCA1 e 2 permite que a transmissão do risco seja inter-
rompida”, diz ele. Outro uso cercado de cuidados é para investigação do sexo do embrião. Ela 
é feita para excluir várias doenças ligadas ao gênero. No entanto, um estudo mostrou que pelo 
menos 8% desses testes são feitos apenas para escolher o sexo da criança.

No Brasil, ainda que o preço para se beneficiar desses avanços da medicina seja elevado 
–o tratamento completo, com a fertilização in vitro, não sai por menos de R$ 20 mil –, eles são 
fonte de alívio para os casais com filhos ou parentes com doenças genéticas. Na rede pública, 
esses recursos não estão disponíveis. “Quando se trata de um filho, qualquer chance de nascer 
com uma doença hereditária se torna algo enorme. Isso vale o investimento”, diz Mariana, uma 
administradora de empresas do Rio de Janeiro que prefere manter o anonimato. [...] 

Fonte: Os eleitos pela genética. ISTOÉ independente, ed. 2045, jan. 2009. <http://
www.istoe.com.br/reportagens/5420_OS+ELEITOS+PELA+GENETICA>
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QUESTÕES PARA DISCUSSÃO SOBRE 
O TEXTO “OS ELEITOS PELA GENÉTICA”

• Se você pudesse, utilizaria das atuais tecnologias para ter um filho 
geneticamente livre de doenças?

• Com base em pesquisas que defendem diferentes aspectos científi-
cos e éticos em relação à seleção de embriões em caso de doenças 
genéticas, explique o seu posicionamento.

FUNDAMENTAÇÃO PARA O TRABALHO COM 
A REPORTAGEM “OS ELEITOS PELA GENÉTICA”

A seleção de embriões dita como, reprodução assistida ou fertilização 
in vitro, está relacionada á realização pessoal, incapacidade de procriação e a 
prevenção de doenças genéticas, Badalotti (2005). Contudo, quando referida 
ao sexo do indivíduo, essa seleção é mais bem aceita no caso de doenças 
genéticas como o câncer de mama, no caso das mulheres, e outras mutações 
gênicas. Existem questionamentos filosóficos a respeito da ética envolvida 
na seleção de características estéticas além do sexo do embrião. Tais práticas 
são vistas como ideais eugênicos.

Permanecem alguns dilemas sociais como a religião, por exemplo, que nos 
proporcionam algumas dúvidas em relação a essa técnica de seleção de embri-
ões, uma das quais – de posicionamento contrário a tal ação – refere-se ao uso 
dessas técnicas para o melhoramento humano e o descarte de embriões, os 
quais têm um potencial de desenvolvimento e de se tornar uma pessoa e, 
além disso, que o mesmo está vivo e tem direito à vida, tendo os mesmos 
direitos que uma pessoa e, por si, merece respeito e proteção como tal, de 
acordo com Badalotti (2005). 
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Quadro 3: Texto de divulgação científica sobre seleção artificial
Reportagem 3

GENÉTICA: OS ELEITOS
Ivonete D. Lucírio

Já se pode escolher o sexo dos bebês e selecionar embriões sem distúrbios graves. Daqui a 
algum tempo será viável até alterar as suas características genéticas. Para o bem ou para o mal, 
a humanidade está se tornando capaz de decidir como serão os novos habitantes do planeta.

Daqui para a frente a vontade de ter um menino ou uma menina não é mais um mero 
desejo. É uma ordem. Em setembro, a clínica americana Genetics & IVF Institute anunciou 
ter conseguido separar os espermatozoides com o cromossomo X – que geram garotas – dos 
que carregam o Y e fazem nascer rapazes. Uma fecundação artificial foi feita apenas com 
os espermatozoides X. Aí, dos quatorze casais que haviam pedido bebês do sexo feminino, 
treze conseguiram. Agora a Genetics promete, em alguns meses, tornar o método acessível a 
todo papai e toda mamãe ansiosos por burlar a seleção natural. Inclusive famílias brasileiras. 
Embora a empresa não divulgue quanto vai cobrar pela satisfação paterna, sabe-se que, nos 
testes realizados, cada par de pais desembolsou 2 500 dólares.

Isso é bom para a humanidade? “As novidades chegam tão depressa que não temos tempo 
de digeri-las”, disse à SUPER o biólogo americano Lee Silver, da Universidade de Princeton. 
Um dos mais respeitados microbiologistas do mundo, ele é autor de um livro importante sobre 
o assunto, Remaking Eden (algo como “refazendo o Éden”, ainda não traduzido para o por-
tuguês), no qual analisa como os novos conhecimentos da Biologia “poderão transformar a 
família americana”. Silver explica que a escolha do sexo é apenas o começo, pois, não demora 
muito, os médicos vão aprender a mexer diretamente nos genes dos embriões e, assim, alterar 
os seus traços hereditários. Os pais vão poder decidir se querem que seus filhos nasçam mais 
resistentes a infecções, mais bonitos ou mais inteligentes. “Esse tipo de manipulação genética 
estará disponível dentro de uns vinte anos”, avalia outro craque da microbiologia, o americano 
Gregory Stock, da Universidade da Califórnia. Nas próximas páginas você vai entender o que já 
está sendo feito, o que vai ser possível fazer e os profundos dilemas éticos envolvidos nessas 
descobertas. [...]

Da seleção artificial à alteração genética
Não é apenas o sexo que já pode ser pré-definido. O desejo de evitar o nascimento de 

crianças com males incuráveis levou à criação de outras duas técnicas de escolha. Por meio da 
primeira, é possível enxergar os cromossomos dentro das células de um embrião. Com isso, veri-
fica-se a presença de algum defeito causador de doença grave, como a síndrome de Down [...] “O 
exame dos cromossomos também é usado para contornar males como a hemofilia”, acrescenta o 
médico Eduardo Motta, do Huntington Centro de Medicina Reprodutiva, em São Paulo. A doença 
pode ser detectada nos genes maternos e afeta apenas os filhos homens. Aí, basta observar os 
cromossomos do embrião, dois dias depois da fecundação, para saber o sexo do futuro bebê. Se 
ficar claro que vai nascer menina, não há problema. Senão, o embrião é descartado. Aliás, só em 
casos terapêuticos a legislação brasileira autoriza a seleção de embriões.

A segunda técnica consiste em examinar não os próprios cromossomos, mas a molécula 
de DNA que está dentro deles. Pode-se ver, dessa maneira, se há incorreções genéticas que 
levam a diversas enfermidades, como a fibrose cística e a adenoleucodistrofia [...]. Se houver, 
corta-se o mal pela raiz. “Optamos por implantar embriões saudáveis e descartamos os que 
apresentam problemas”, diz o médico Thomaz Gollop, do Instituto de Medicina Fetal e Genética 
Humana, em São Paulo. Até agora, os médicos conseguem apenas enxergar as características 
dos embriões, mas estão aprendendo a modificá-las, mexendo diretamente nos genes. “Assim, 
vai ser possível intervir e corrigir os defeitos”, anima-se o geneticista Marcos Aurélio Sampaio, 
da Clínica Origem, em Belo Horizonte (MG). [...].

continua...
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continuação

O biologista molecular John Campbell, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 
imagina que seria possível poupar um futuro cidadão de ter câncer quando ele ainda estiver no 
estágio de um ovo – que é um óvulo já fertilizado. A solução seria introduzir nesse ovo um gene 
capaz de interromper o crescimento de qualquer tumor. O gene ficaria desligado até o câncer 
se manifestar, e só então seria ativado por uma substância-gatilho a ser tomada na ocasião. A 
hipótese impressiona pelo benefício que traria, mas também pela complicação que acarreta. É 
que, ao introduzir um gene num ovo, ele passaria a agir não apenas no bebê gerado por esse 
ovo, mas também nos filhos dessa criança e nos filhos desses filhos. Em outras palavras, esta-
ria dado o primeiro passo para criar uma geração de seres alterados geneticamente. Tudo bem, 
Campbell está pensando numa cura. Mas e se o objetivo fosse criar uma geração mais bonita, 
mais inteligente ou meramente mais adequada a certos padrões de comportamento? [...].

Igreja é contra dispensar embriões doentes
É uma objeção que a Igreja Católica assina embaixo. “O fato de escolher o sexo ou a condi-

ção de saúde de uma criança significa deixar de aceitá-la incondicionalmente como pessoa”, diz 
o padre Márcio Fabri, diretor do Instituto Alfonsianum de Ética. O seu ponto de vista se baseia 
nos ensinamentos da encíclica Sobre o Valor e a Inviolabilidade da Vida Humana, divulgada em 
março de 1995 pelo papa João Paulo II. Mas a Igreja Católica não é refratária a qualquer tipo 
de intervenção. A mesma encíclica aceita que se manipulem os genes do embrião para evitar 
um mal. Em compensação, não admite nem a fertilização de proveta nem que algum embrião, 
mesmo se fecundado por meios naturais, seja eliminado para que outro nasça perfeito. “Tal 
atitude seria vergonhosa e profundamente repreensível porque presume medir o valor da vida 
humana”, diz a encíclica.

Diante das várias maneiras de ver a questão, Marco Segre, presidente da Sociedade 
Brasileira de Bioética, parece procurar uma forma de conciliação. “Nenhuma tecnologia, em 
si mesma, é ética ou antiética”, argumenta ele. “Tudo depende do uso que dermos a ela. E, 
enquanto visarmos o bem-estar da humanidade, estaremos no caminho certo”. [...]

Fonte: Genética: Os eleitos. Revista SUPERINTERESSANTE, nov. 1998. 
<http://super.abril.com.br/ciencia/genetica-eleitos-437718.shtml>.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO DO TEXTO “GENÉTICA: 
OS ELEITOS”

• É correto escolher o sexo do bebê?
• Decidir entre um embrião saudável e um doente é um tipo de discriminação?
• Hoje sabemos que as interações gênicas que ocorrem em um ser 

vivo são extremamente complexas. Com base em seus conheci-
mentos de biologia e nas pesquisas realizadas pelo seu grupo, res-
ponda: É possível prever todas as consequências da inserção de 
um dado gene em um organismo?

• Na reportagem é apontado que uma alteração no DNA, na fase 
inicial do desenvolvimento embrionário, poderia ser transmitida as 
futuras gerações. Com base nos seus conhecimentos em evolução 
biológica e em pesquisas realizadas pelo seu grupo, responda: qual 
o impacto que uma alteração genética desse tipo pode ter sobre a 
variabilidade dos seres vivos e para a evolução?
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FUNDAMENTAÇÃO PARA O TRABALHO COM A 
REPORTAGEM “GENÉTICA: OS ELEITOS”

Conceituamos interações gênicas quando ocorre a interação de dois 
ou mais pares de genes, com distribuição independente, determinando uma 
única característica. Dentre esses termos temos uma complexidade de inte-
rações, a qual envolve graus variáveis como o resultado de interações entre 
dois genes que segregam independentemente. Esse processo possibilita a 
mutação dos genes os quais podem conter alelos recessivos ou não.

A variabilidade genética é importante para a persistência evolutiva das 
espécies, como afirmam Solé-Cava e Martioli  (2001), pois,  se as mesmas 
não se adaptarem a mudanças ambientais, não haverá sobrevivência, já as 
que possuírem um gene evolutivo diverso terão mais chances de sobreviver. 
Ao relacionarmos essa variabilidade genética com a complexidade de intera-
ções gênicas, pois a mesma é responsável pelas possíveis mutações gênicas 
e suas interações, a mais simples, como já citado, é a epistasia, que é respon-
sável apenas pela interação entre genes. A epistasia ocorre quando a ação de 
um gene é modificada por um ou diversos genes. Epistasia e interação gênica 
se referem ao mesmo fenômeno; entretanto, epistasia é amplamente utili-
zado na genética de populações e se refere, especialmente, a propriedades 
estatísticas do fenômeno.
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Quadro 4: Texto de divulgação científica sobre câncer de mama
Reportagem 4

MINHA ESCOLHA MÉDICA
Angelina Jolie

Minha mãe lutou contra o câncer por quase uma década e morreu aos 56. Ela estendeu o 
tempo suficiente para conhecer o primeiro de seus netos e para segurá-los nos braços. Mas 
meus outros filhos nunca terão a chance de conhecê-la e experimentar como amorosa e gra-
ciosa ela era.

Falamos muitas vezes da “mamãe da mamãe”, e eu me vejo tentando explicar a doença 
que a levou para longe de nós. Eles perguntaram se o mesmo poderia acontecer comigo. Eu 
sempre lhes disse para não se preocupar, mas a verdade é que eu carrego um gene “defei-
tuoso”, BRCA1, que aumenta drasticamente o meu risco de desenvolver câncer de mama e 
câncer de ovário.

Meus médicos estimaram que eu tinha um risco 87 por cento de câncer de mama e um risco 
de 50 por cento de câncer de ovário, embora o risco seja diferente no caso de cada mulher. 
[...]. Uma vez que eu sabia que esta era a minha realidade, eu decidi ser proativa e minimizar 
o risco tanto quanto eu poderia. Tomei uma decisão de ter uma dupla mastectomia preventiva. 
Eu comecei com os seios, como o meu risco de câncer de mama é maior do que o meu risco 
de câncer de ovário, e a cirurgia é mais complexa. [...].

Mas eu estou escrevendo sobre isso agora porque espero que outras mulheres podem se 
beneficiar da minha experiência. Câncer ainda é uma palavra que provoca o medo nos cora-
ções das pessoas, produzindo um profundo sentimento de impotência. Mas hoje é possível 
descobrir através de um exame de sangue se você é altamente suscetível ao câncer de mama 
e ovário, e depois agir. [...].

Eu queria escrever isso para dizer às outras mulheres que a decisão de fazer uma mastec-
tomia não foi fácil. Mas é que eu estou muito feliz que eu fiz. Minhas chances de desenvolver 
câncer de mama caíram de 87 por cento para menos de 5 por cento. Eu posso dizer a meus 
filhos que eles não precisam temer que vão me perder para o câncer de mama. [...].

Eu quero encorajar toda mulher, especialmente se você tem um histórico familiar de câncer 
de mama ou câncer de ovário, a procurar informações e especialistas médicos que podem 
ajudá-lo nesse aspecto de sua vida, e fazer suas próprias escolhas informadas. [...].

O câncer de mama sozinho mata cerca de 458 mil pessoas a cada ano, de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde, principalmente em países de baixa e média renda. Tem de ser 
uma prioridade para garantir que mais mulheres possam acessar os testes genéticos e a salvar 
vidas com tratamento preventivo, independentemente do meio e fundo, onde quer que vivam. O 
custo dos testes para BRCA1 e BRCA2, em mais de US $ 3.000 nos Estados Unidos, continua 
a ser um obstáculo para muitas mulheres.

Fonte: My medical choice. Periódico The New York Times, maio 2013. <http://
www.nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html?hp&_r=0>.
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QUESTÕES PARA DISCUSSÃO DO TEXTO 
“MINHA ESCOLHA MÉDICA”

• Investigue sobre os genes BRCA1 e BRCA2 e seu modo de atu-
ação e responda: Foi precipitada a atitude da atriz de retirar as 
mamas antes de ter câncer?

• Caso esses testes fossem disponíveis para todas as pessoas, isso 
traria apenas benefícios à população? 

FUNDAMENTAÇÃO PARA O TRABALHO COM A 
REPORTAGEM “MINHA ESCOLHA MÉDICA”

Os genes de predisposição do câncer de mama e ovário, BRCA1 e 
BRCA2, já foram mapeados. O primeiro está localizado no braço longo do 
cromossomo 17, a partir de análises de ligação envolvendo famílias com nu-
merosos casos de câncer de mama. O segundo BRCA2, foi mapeado no braço 
curto do cromossomo 13 e, posteriormente, caracterizado como cita Amendola 
e Vieira (2005). Esses genes são considerados como supressores de tumor e 
podem ser categorizados em “gatekeepers” e “caretakers”. Segundo Amendola 
e Vieira (2005) os genes “gatekeepers” regulam a morte celular programada 
(apoptose), evitando um crescimento desordenado. As mutações que inativam 
estes genes contribuem para o crescimento do tumor, o qual pode ser bloque-
ado pela restauração da função “gatekeeper” perdida. Os genes da categoria 
“caretakers” suprimem, indiretamente, o crescimento neoplásico, codificando 
proteínas que atuam na manutenção da integridade do genoma.

Os avanços biotecnológicos possibilitaram relacionar a presença de 
mutações germinativas em genes de susceptibilidade e o desenvolvimento 
de câncer. O histórico familiar do câncer de mama está associado à herança 
de mutações nos genes BRCA, cujo impacto é influenciado por outros fato-
res; como o tipo e a posição da mutação, história reprodutiva e exposição 
exógena a fatores carcinogenéticos. Os estudos dos genes BRCA tiveram 
uma importância considerável no manejo de famílias de alto risco para cân-
cer de mama e ovário, de acordo com Amendola e Vieira (2005).
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Quadro 5: Texto de divulgação científica sobre seleção artificial
Reportagem 5

COMO FAZER SUPER BEBÊS
Camilla Costa e Bruno Garattoni

Em 2009, um casal inglês deu à luz uma menina. A garotinha nasceu bonita e saudável. 
Mais do que o normal, na verdade. Foi a primeira criança a ser curada de uma doença letal 
antes mesmo de nascer. Naquela família, 3 gerações de mulheres já haviam desenvolvido 
câncer de mama. A chance de que a menininha também o tivesse era alta. Mas, num projeto 
pioneiro, os cientistas do University College Hospital de Londres analisaram o material genético 
dos pais da menina. Usando técnicas de fertilização in vitro, criaram 11 embriões. Desses 11, 
foram escolhidos 2 - que não possuíam o gene BRCA1, que, após uma mutação, pode ocasio-
nar câncer de mama. Esses embriões foram implantados no útero da mãe. Um dos embriões 
vingou, se transformou em feto e, 9 meses depois, a garotinha vinha ao mundo: antes mesmo 
de nascer, protegida do câncer. Essa tecnologia futurista já é uma realidade. O procedimento, 
que se chama Diagnóstico Pré-Implantacional (DPI), permite escanear o DNA de embriões com 
poucos dias de vida retirando uma célula deles. Com o DPI, já é possível escolher o sexo do 
bebê e selecionar embriões livres de mais de 300 doenças e anormalidades genéticas. No fu-
turo, ele também poderá ser usado para escolher a cor dos olhos e dos cabelos e várias outras 
características - gerando bebês potencialmente imunes a problemas como miopia e diabetes.

Muita gente vai fazer isso. Aliás, já está fazendo. Uma pesquisa da Universidade Johns 
Hopkins, nos EUA, estimou que, em 2006, quase metade das clínicas de DPI americanas já 
oferecia o serviço de escolha do sexo do bebê. Outro levantamento, da Universidade de Nova 
York, mostrou que 10% dos entrevistados fariam o procedimento para garantir “melhorias” 
como habilidade atlética, e 12%, inteligência superior no bebê. Já existe até um nome para 
essas crianças: são os “designer babies”, ou bebês projetados.

Dez anos antes do nascimento da menininha inglesa, o cientista americano Francis Collins, 
então diretor do Instituto Nacional de Pesquisas sobre o Genoma Humano, previu que o DPI 
estaria disponível para a maior parte das pessoas em 30 anos. Quando isso acontecesse, os 
médicos seriam pressionados a criar seres humanos melhorados pela escolha de embriões. 
“Eu não me surpreenderia se, depois de começarmos a ter sucesso manipulando genes, come-
çássemos a nos perguntar, como Stephen Hawking já se perguntou, se não devemos tomar o 
controle de nossa própria evolução e tentar melhorar o que somos”, disse.

Mas, entre detectar doenças genéticas e criar um futuro campeão do esporte ou das olim-
píadas de matemática, há um longo caminho, que passa por descobrir exatamente quais genes 
ou combinações genéticas determinam cada uma de nossas habilidades e traços físicos. O 
exame mais básico, hoje utilizado pela maior parte das clínicas, inclusive no Brasil, permi-
te descobrir cerca de 7 tipos de má-formação genética, além do sexo do bebê. Para fazer o 
Diagnóstico Pré-implantacional, é preciso primeiro passar por todo o tratamento de fertilização, 
para criar embriões de proveta no laboratório. Cerca de 3 dias depois, quando o embrião já 
tem 8 células, os médicos retiram 1 delas para a análise. “A partir do terceiro dia, já é possível 
retirar uma célula sem prejudicar o [desenvolvimento do] bebê”, explica o geneticista Ricardo 
Barini, da Unicamp.

Os cromossomos dessa célula passam por uma espécie de escaneamento, que vai deter-
minar se o embrião é masculino ou feminino e se a quantidade de cromossomos é anormal (o 
que pode resultar em síndromes genéticas como Down). Nos EUA, o procedimento completo, 
incluindo a implantação do bebê no útero, pode chegar a custar US$ 20 mil. No Brasil, são R$ 
2 500 por embrião escaneado, fora os outros custos do tratamento. [...].

continua...
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Receita de beleza

O grande problema dessa técnica é que ler todo o DNA de uma criatura, seja uma ervilha, 
seja um embrião humano, é bastante trabalhoso. “É preciso saber exatamente o que se está 
procurando porque mapear o genoma inteiro é muito caro”, explica Barini. Por isso, a seleção 
genética só costuma ser usada quando há vários casos de doenças graves na família da crian-
ça. Mas uma nova descoberta promete revolucionar a seleção de embriões humanos - e abrir 
caminho para, no futuro, a erradicação de todas as doenças de base genética.

É uma técnica chamada karyomapping. Com ela, não é preciso saber o que se está procu-
rando antes de começar. Os cientistas simplesmente comparam pedaços do genoma dos pais 
com o do embrião usando o microarray, um chip que contém milhares de dados sobre cada 
pedaço do DNA. Por causa disso, o diagnóstico levaria somente 3 dias, em vez de meses, e 
poderia detectar a presença de até 15 mil doenças genéticas ou anormalidades. 

Isso é útil porque muitas doenças são determinadas não por um só gene, mas por um gran-
de número de variações nas sequências do DNA. Com o chip, é possível comparar o DNA do 
embrião, parte por parte, com o dos pais e até o dos avós, para saber se a criança herdou dos 
dois lados alguma mutação genética que a faça desenvolver uma doença grave. Teoricamente, 
essa mesma técnica também pode ser utilizada para descobrir a cor dos olhos, dos cabelos 
ou da pele de um bebê - que, até onde se sabe, também são determinadas por combinações 
genéticas. Em 2007, cientistas da empresa deCode, da Islândia, publicaram um estudo identifi-
cando as sequências genéticas que determinam os traços físicos de islandeses e holandeses.

O geneticista americano Jeff Steinberg, do Instituto de Fertilidade de Los Angeles, leu esse 
estudo e tomou uma decisão: iria permitir a seleção de características estéticas, como cor dos 
olhos e dos cabelos, nos bebês gerados em sua clínica.

O mundo científico tremeu. Seria o início de um “Admirável Mundo Novo”, como previu 
Aldous Huxley? No livro de 1932, o escritor britânico descreveu um mundo em que os bebês 
humanos eram produzidos em um grande laboratório estatal. De acordo com as intervenções 
a que os embriões eram submetidos, as crianças eram, desde antes no nascimento, divididas 
em castas sociais.

A controvérsia foi tão grande que, poucos meses depois, Steinberg encerrou seu programa 
de seleção estética de bebês. Mas ele já havia soltado a pulga da eugenia atrás da orelha de 
pesquisadores e sociólogos, que começaram a pregar contra a manipulação genética para fins 
de beleza. [...].

A seleção de traços cosméticos e do sexo também precisa vencer as barreiras judiciais na 
maioria dos países, entre eles o Brasil. Aqui, só é permitido escolher um embrião para evitar 
“doença de prognóstico sombrio” - que pode matar -, como determinados tipos de câncer. Em 
se tratando de uma doença que só afete homens ou mulheres, a lei permite que os pais esco-
lham o sexo do bebê. Essas técnicas são baseadas em seleção, ou seja, os cientistas geram 
muitos embriões até que apareça um com as características desejadas. [...].

X-babies

A história começa em 1998, quando o geneticista French Anderson, da Universidade do Sul 
da Califórnia, causou polêmica ao inserir o gene de um rato no embrião de um camundongo, o 
que fez com que ele crescesse o dobro do esperado para sua espécie. Quando o camundongo 
“gigante” nasceu, o gene alienígena estava em todas as suas células, inclusive nos gametas, 
o que quer dizer que seus filhos e netos também seriam gigantes. Isso sugeriu que, em tese, 
seria possível criar uma raça de humanos modificados. Anderson começou a fazer algumas 
experiências em pessoas, tentando curar doenças genéticas, até que o tratamento matou um 
paciente de 18 anos. A terapia genética caiu no ostracismo e só voltou a ganhar força nos 
últimos anos. [...].

continua...
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continuação

O código genético não é tudo, claro. A ciência está descobrindo que o que acontece du-
rante a gestação é muito mais importante do que se pensava. Isso porque o funcionamento 
dos genes pode ser alterado pelas condições do ambiente, a começar pelo útero. Isso não é o 
mesmo que dizer que as coisas que a mãe come ou faz durante a gravidez mudam o DNA do 
filho, mas é quase. Os estudos mais recentes mostram que o período pré-natal é quando muitos 
genes que determinam a propensão a doenças ou habilidades são ligados ou desligados. Essa 
variação no funcionamento dos genes se chama epigenética. E funciona a todo vapor durante 
a gestação.

O feto incorpora elementos da dieta da mãe, toxinas no ar que ela respira e também é 
influenciado por suas emoções e seus sentimentos. Tudo isso pode ativar ou desativar genes 
durante o desenvolvimento do bebê. É um mecanismo de defesa, para que o organismo do feto 
se prepare para o mundo que ele irá encontrar quando nascer. Se a dieta da mãe é pobre, por 
exemplo, o bebê pode nascer mais propenso à obesidade - pois seu organismo fica genetica-
mente programado para reter calorias. [...].

A obesidade humana também pode ser desprogramada no útero, segundo indica um estu-
do realizado em 2006 nos EUA. Ele comprovou que filhos de mulheres obesas que haviam feito 
cirurgia de redução de estômago apresentavam 52% menos chances de serem obesos do que 
seus irmãos mais velhos, nascidos antes da operação da mãe. Ou seja: uma simples mudança 
nos hábitos alimentares da gestante (que passou a comer menos devido à cirurgia redução de 
estômago) foi suficiente para desencadear alterações epigenéticas positivas nos filhos.

Fonte: Como fazer super bebês. Revista SUPERINTERESSANTE, fev. 2012. 
<http://super.abril.com.br/ciencia/como-fazer-super-bebes-677777.shtml>.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO DO TEXTO 
“COMO FAZER SUPER BEBÊS”

• Em grupo realize uma pesquisa sobre interações gênicas e como os 
fatores  ambientais  podem  influenciar  na  expressão  gênica. A  partir  dessa 
pesquisa, argumente sobre a possibilidade de alterar geneticamente os seres 
vivos e as possíveis consequências disto.

• Se um dia realmente for possível criar uma sociedade feita de pes-
soas artificialmente mais inteligentes, mais bonitas, mais saudáveis e mais 
felizes, você aceitaria? 

FUNDAMENTAÇÃO PARA O TRABALHO COM A 
REPORTAGEM “COMO FAZER SUPER BEBÊS”

Expressão gênica ou expressão genética é o processo pelo qual a infor-
mação hereditária contida em um gene, como, por exemplo, a sequência de 
DNA, é processada em um produto gênico funcional, como proteínas.
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O termo epigenética significa “adição à informação genética codificada 
no DNA”  (FEINBERG; TYCKO, 2004) e  é usado para definir mudanças 
que ocorrem na expressão gênica sem ocorrer nenhuma alteração na sequên-
cia do código genético. Assim, a epigenética constitui uma camada “extra” 
de regulação da expressão gênica a nível transcricional, como cita Costa e 
Pacheco (2013).

As pesquisas realizadas pelos alunos, mediante o debate sobre as ques-
tões propostas em cada reportagem, permitirão aos alunos a aprendizagem 
sobre genética de modo contextualizado e integrador. Nota-se que as pes-
quisas sugeridas proporcionam o contato com ideias científicas atuais e que 
enfatizam a complexidade dos sistemas vivos, rompendo com uma visão 
fragmentada e memorística da biologia. Além disso, evidenciam aspectos 
éticos, aproximando a ciência das decisões democráticas que precisam ser 
tomadas pelos cidadãos na sociedade.

ETAPA 3: SISTEMATIZAÇÃO DOS CONCEITOS CIENTÍFICOS

Após as pesquisas realizadas e dos debates desenvolvidos em sala de 
aula, como forma de sistematizar os conhecimentos que estão em processo 
de construção pelos alunos, sugere-se ao professor o aprofundamento de al-
guns conceitos da genética, contudo, sem deixar de ressaltar a dinâmica e 
a complexidade dos seres vivos e a integração conceitual necessária para 
o aprendizado de biologia. Assim nessa terceira etapa, podem ser traba-
lhados, mediante aulas expositivas-dialogadas, conceitos como o de DNA, 
gene, núcleo celular, cromossomos e variabilidade genética. O trabalho em 
sala de aula pode receber contribuições da história da ciência, uma vez que 
esta pode propiciar a percepção do processo de construção da ciência e evi-
denciar a transitoriedade dos conhecimentos científicos e que a ciência nem 
sempre estabelece consensos sobre os fenômenos estudados. Sugere-se, 
como material para orientar a discussão sobre os aspectos genéticos, o texto 
de Schneider et al. (2011), que destaca diversas concepções desenvolvidas 
ao longo do tempo para o conceito de gene e evidencia que não existe um 
consenso dobre o entendimento do que é um gene ainda hoje.

Além dos conceitos científicos podem ser trabalhadas concepções sobre 
as tecnologias atuais que permitem a manipulação gênica, articulando as 
relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nesse contexto, pode-se ex-
plicar, por exemplo, sobre o Projeto Genoma Humano, identificando as tec-
nologias utilizadas, os problemas éticos que emergiram no debate sobre esse 
projeto e os conceitos científicos envolvidos na compreensão do projeto. 
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ETAPA 4: 
A HISTÓRIA DA CIÊNCIA COMO INSTRUMENTO DO 
ENSINO DE BIOLOGIA - O BOLETIM DA EUGENIA

A quarta etapa proposta para esse Módulo Didático está pautada na 
História da Ciência e evidencia as relações entre a biologia e o contexto his-
tórico, político, econômico e ideológico. Para essa quarta etapa é proposto o 
trabalho com uma fonte histórica primária, o Boletim de Eugenia, que evi-
dencia aspectos da história do movimento eugênico no âmbito brasileiro no 
final da década de 1920 e início de 1930. Como forma de subsidiar o trabalho 
do professor, uma vez que as fontes históricas primárias são de difícil acesso, 
disponibiliza-se, a seguir, alguns fragmentos dos Boletins de Eugenia que 
poderão ser discutidos com os alunos na sala de aula, em pequenos grupos. 
Os boletins completos estão disponíveis na Casa de Oswaldo Cruz27 no Rio 
de Janeiro. Os boletins utilizados para a construção desse Módulo foram 
obtidos nessa instituição. 

Os fragmentos a seguir por serem documentos históricos possuem uma 
linguagem e gramática diferente da atual, evidenciando, também, as mudanças 
que ocorrem na língua portuguesa nas últimas oito décadas. Esse fato deve ser 
comentado com os alunos antes da leitura dos fragmentos apresentados.

Quadro 6: Boletim de Eugenia - Pelo aperfeiçoamento da nacionalidade

BOLETIM DE EUGENIA - PELO APERFEIÇOAMENTO DA NACIONALIDADE
A I.ª Brasileira Eugenizada

Convidado pelo Dr. Waldomiro de Oliveira, director do Serviço Sanitario de São Paulo, fui 
assistir á entrega dos premios aos vencedores do primeiro Concurso de Eugenia, pela primeira 
vez realizado no Brasil e, talvez, em todas as Americas. 

Coube-me a honra de entregar o galardão destinado á primeira brasileirinha considerada 
officialmente eugenizada. Como disse em entrevista concedida ao “O Estado de São Paulo”, a 
São Paulo coube primazia na fundação da primeira Sociedade de Eugenia criada no continente 
sul-americano e a prioridade na cruzada em prol da sciencia de Galton. Era natural, portanto, 
que em São Paulo tivesse o primeiro Concurso de Eugenia. Exultei com sua realização. Ella 
tem alta significação como exemplo e emulação para o fomento da paternidade digna e como 
testemunho de que a propaganda do aperfeiçoamento eugênico está dando resultados eviden-
tes e valiosos para a nossa terra e para a nossa gente.

continua...

27 A	Casa	 de	Oswaldo	Cruz	 é	 uma	 unidade	 técnico-científica	 da	 Fundação	Oswaldo	Cruz	 dedicada	 à	 preservação	 da	
memória da Fiocruz e às atividades de pesquisa, ensino, documentação e divulgação da história da saúde pública e das 
ciências	biomédicas	no	Brasil.	Fonte:	<http://www.coc.fiocruz.br/>.
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Um dos mais importantes problemas da sciencia de Galton consiste na seleção dos “Bem do-
tados”, isto é, na escolha dos melhor prendados physica, psychica e mentalmente. Dessa seleção 
derivam varias consequencias de valor: em primeiro logar, concorre para augmentar o interesse 
publico, fazendo com que os paes se esclareçam no tocante á constituição de proles sadias e 
bellas; em segundo logar, serve para a organização de um ensaio de patronagem da futura elite 
nacional de eugenizados ; finalmente, contribue com preciosos elementos para importantíssimos 
estudos relativos á hereditariedade, ao meio social e familiar, ao cruzamento de raças, etc.

No presente concurso evidenciou-se o alto interesse dos paes, que se preocupavam em 
discernir as possibilidades de victoria apresentadas pelos filhos: pesando os elementos indivi-
duaes e hereditários com que contavam os filhos para o concurso; discutindo, em familia, os  
“prós” e os “contra”; estudando os antepassados, procedendo a uma devassa na vida de cada 
um. orgulhando-se ou revoltando-se contra as suas qualidades ou defeitos physicos, psychicos 
e mentaes. Este interesse, por si, bastaria para justificar a repetição do certamen referido. O 
julgamento foi executado com todas as regras. Uma commissão escolhida pelo Dr. Waldomiro 
de Oliveira e composta dos Drs. Cantidio de Moura Campos, Clemente Ferreira F. Figueira de 
Mello, Garcia Braga, Dalmacio Azavedo e Octavio Gonzaga observou o máximo rigor na selec-
ção dos concorrentes inscriptos. Obedeceu ella o seguinte criterio:

a) organizada a lista dos candidatos, menores dos dois sexos, de 3 a 5 annos, foram os mes-
mo fichados (ficha especialmente preparada para esse fim) e examinados, não só em relação ás 
enfermidades physicas, como mentaes, abrangendo a syndicancia a ascendencia  dos inscriptos;

b) na primeira selecção foram classificafos 70 candidatos, os quaes foram, novamente, 
submettidos a uma segunda selecção, sendo eliminados 40, por varios motivos. Submettidos a 
um cuidadoso exame os 30 escolhidos foram retirados 7, dos quaes, finalmente, a commissão 
classificou os seguintes: 1.º premio Adenir Ferreira de Carvalho, 2.º Ruth de Carvalho Lopes, 
3.º Rachel Celeste Bonaro. A Ademir conta 3 annos, tem 8 irmãos vivos, 6 tios maternos e 7 
paternos, todos sadios. Como disse na entrevista supra citada, a idade estipulada não me 
pareceu muito feliz. Seria melhor que o concurso fosse para as crianças na edade escolar. 
Uma verdadeira selecção eugenica deveria comprehender somente indivíduos em completo 
desenvolvimento somático-psychico. Entretanto, esta minha restricção em nada pretende dimi-
nuir o valor desse bello emprehendimento, que teve de subordinar-se ás condições estipuladas 
pelos idealizadores do concurso e doadores dos premios.  Parabéns á “primeira brasileirinha 
eugenizada” e a seus paes, que devem estar radiantes com a victoria da equerrucha, cujo titulo 
de criança eugenizada, conferida afficialmente por uma commissão de medicos competentes, 
vale por um titulo sem par na nobiliarchia galtoniana. Parabens á Sociedade de Medicina e ai 
Serviço Sanitario de São Paulo pela brilhante execução desta valiosa prova de eugenia pratica.

Renato Kehl

Fonte: Boletim de Eugenía, maio de 1929, v. 1, n. 5.

Este fragmento apresenta uma competição em que o vencedor seria 
aquele com “melhores” características genéticas. O concurso seria realiza-
do unicamente para crianças pelo serviço de puericultura do estado de São 
Paulo. Para trabalhar o texto, é importante que o professor enfatize os pontos 
(como o terceiro parágrafo) que demonstram o quanto os ideais eugênicos 
foram difundidos na sociedade, fato que pode ter contribuído para os proble-
mas de discriminação do momento histórico atual. 

É possível também observar as palavras “physicos”, “psychicos” e 
“mentaes” (físicos, psíquicos e mentais, respectivamente) como chaves, 
o que revela a crença de que tais características seriam, exclusivamente, 
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hereditárias, não havendo interferência do meio. Vale apontar, também, os 
critérios de avaliação da primeira brasileira considerada “eugenizada”, apre-
sentado nos dois últimos parágrafos.

Quadro 7: Boletim de eugenia - O nosso boletim - Instituto Brasileiro de Eugenia

O NOSSO BOLETIM - Instituto Brasileiro de Eugenia

Têm os leitores o primeiro numero de Boletim de Eugenia. Aparece modestamente: peque-
no formato, poucas paginas. Promete pouco. Deseja, apenas, auxiliar a campanha em prol da 
Eugenia entre os elementos cultos e entre os elementos que, embora de mediana cultura, de-
sejam, também, orientar-se sobre o momentoso assumpto. Apresentará, para atender a todos, 
pequenos artigos scientificos, ao lado de outros, de simples vulgarização. Tudo resumidamente, 
tudo em linguagem simples e clara.

Depois da publicação dos anaes de Eugenia, em São Paulo, não apareceu no paiz qualquer 
outra publicação sobre esta sciencia. O Boletim será, pois, a primeira deste genero, com carac-
ter periódico. Filiado a Liga de Hygiene Mental, incluirá, certamente, no seu no seu programma, 
tudo quanto se referir a este ramo de intima conexão com os propositos da sciencia de Galton.

O “Boletim de Eugenia” precede nesta Capital a fundação de um Instituto Brasileiro de 
Eugenia, que terá logar, opportunamente, sob os auspícios do director deste e dos Professores 
Ernani Lopes, J. Porto-Carrero, Murilo de Campos e Heitor Carrilho.

Já é tempo de possuirmos uma agremiação nacional de eugenistas. Até bem pouco tempo 
seria difícil tal emprehendimento. Os eugenistas brasileiros eram em tão pequeno numero, que 
não chegavam, talvez, a meia dúzia. De algum tempo a esta parte, os proselytos se multiplica-
ram como por encanto. Effeito, talvez, de algum milagre.

Este Boletim receberá, com especial interesse, pequenos trabalhos e notas para nelle se-
rem publicados.

Abre, pois, as suas pequenas columnas a todos que desejarem colaborar na propaganda 
dos ideaes eugenicos.

Fonte: Boletim de Eugenía, janeiro de 1929, v. 1, n. 1.

Este fragmento é a apresentação do primeiro Boletim de Eugenia pu-
blicado em janeiro de 1929. Ao apresentá-lo aos alunos é importante que o 
professor aponte que, apesar de muito falar-se sobre a eugenia nazista, o pri-
meiro periódico de circulação nacional que tratava, especificamente da euge-
nia, foi o Boletim de Eugenía, aqui no Brasil, fato evidenciado nos primeiros 
parágrafos deste fragmento. Apresenta-se, no fragmento, a preocupação dos 
cientistas da época em “eugenizar” a população.
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Quadro 8: Boletim de Eugenia - Eugenía e patriotismo

EUGENÍA E PATRIOTISMO.
Prof. John Edgar (Universidade de ST Andrews).

A Eugenia é fundamentalmente uma sciencia que “estuda os factores que sob controle so-
cial poderão prejudicar ou beneficiar as qualidades raciais das futuras gerações, tanto physica 
como mentalmente”.

Como sciencia ella se dedica á investigação cuidadosa dos factos assim como a chimica e 
a physiologia ou outra qualquer sciencia natural, e, partindo dos mesmos factos procurar, por 
um meio logico, forar os seus princípios.

Sua aspiração máxima é a verdade. Ella não tem ligação com nenhum systema social ou 
econômico, cujo estudo e princípios podem inspira-la. Os seus meios de informação são as 
influencias ou factores que prejudicam as qualidades congênitas da raça humana, particular-
mente as inferiores, e os factores sob o controle humano que concorrem para a formação de 
um melhor stock.

Há grande diferença entre Eugenia e Eugenismo.
Eugenia é uma sciencia, com perspectivas claras, indiscutíveis,-que coleciona, investiga, 

provando, juntando factos e, baseado nestes, constroe os seus princípios. 
Eugenismo, por seu lado, é um culto e um systema pratico. É a aplicação sociológica da 

sciencia; inspira-se no estudo da Eugenia e aplica este estudo para fins sociaes e patrióticos. 
Eugenismo, na opinião de L. Darwin, é “a ponte que une o domínio da sciencia ao domínio 
humano”. Elle “transforma o sentimento”, “civiliza o instincto procreado”, estabelece, portanto, 
um código moral mais elevado e desenvolve um novo e benéfico espirito de patriotismo. Tem 
havido sempre confusão entre a palavra eugenia, servindo ao mesmo tempo para designar a 
sciencia e o systema social.

Eugenismo, o systema pratico, tenderá, ás vezes, ultrapassar a Eugenia ou mesmo fazer-lhe 
sombra. O eugenista encontrará muitas pessoas que acceitarão os factos garantidos pela scien-
cia, mas que recusarão seu auxilio ao systema social, mesmo que estes factos lhe entrem pelos 
olhos. O eugenista deve ter paciência, e perseverança, continuando sempre a estudar e educar.

Quando o Prof. S. G. Smith n’uma critica diz que “a Eugenia inspirou-se demasiadamente 
na biologia e deseja um homem melhor, fazendo d’elle um animal de raça mais pura”, eu lhe 
responderei que elle está fazendo confusão entre Eugenismo e Eugenia, que esta sciencia 
não só se relaciona com os problemas biológicos que dizem respeito á vida do homem, como 
considera todos os factos e influencias que actuam sobre sua vida intelectual, social e moral. 
Investiga os dados Moraes, mentaes e physicos. O Eugenista moderno não erra, reconhecendo 
a importância do meio e dos ideaes, embora o seu objetivo principal seja o controle da espécie 
humana, no sentido de obter uma proporção maior de indivíduos equilibrados, com qualidades 
congênitas capazes de adaptação, exigidas por uma sociedade mais elevada. 

Em outras palavras, a Eugenia quer não só homens mais sadios e fortes, como melhores 
cidadãos, com toda a variedade de altas qualidades exigidas pela cidadania. Ella deseja o me-
lhor material para o processo civilizador da educação. 

A confiança no valor, para o individuo e a nação, de uma bôa herança physica, não implica 
na descrença no valor de uma bôa herança social. Como educador, eu gostaria de fortalecer 
a idea em ambos, e que fossem augmentados os efeitos práticos da propaganda de que, só 
através de uma boa natureza e bôa instrucção, poderão ser colhidos os melhores resultados. 

Há três caminhos que podem ser seguidos pelo Eugenista que deseja realizar o seu ideal:
a) Creando nos indivíduos, pela educação, um novo senso de responsabilidade para com a 

sociedade e a raça. Seu primeiro dever é confiar em seus actos, o segundo educar, concorrendo 
para a disseminação de factos verídicos e de princípios, no sentido de crear ideas e sentimentos, 
por meio dos quaes se consegue melhorar a conducta dos indivíduos e das sociedades. 

b) Pela formação, através de indivíduos influentes, de uma forte opinião social, sempre cres-
cente, pela força de sua própria pressão, cada vez mais largo, até tornar-se <<um senso comum, 
um código moral aceito e praticado por todo o povo. O povo grego constituía uma Sociedade de 
Educação Eugenica, e seu systema nacional visava incutir no espirito de seus membros uma 
grande sympathia pelo seus fins. O patriotismo hellenico era essencialmente eugênico. 

continua...
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c) Pelas organizações legaes, quando a opinião individual e social estiverem bem orienta-
das e completas, a regulamentação só terá de se haver com os casos excepcionaes e anor-
mais. Certamente que a regulamentação não poderá ser imposta a um povo sem um prévio pre-
paro para evitar a sua má vontade; e no caso contrario, não offerecerá grande dificuldade, se os 
primeiros empecilhos forem afastados com sucesso. A grande e pratica missão do Eugenista, 
portanto, deve ser a creação e desenvolvimento de um novo patriotismo.

Fonte: Boletim de Eugenía. Março de 1929, v. 1, n. 3.

Este fragmento é do terceiro boletim publicado no Brasil, o qual no pro-
fessor John Edgar explica os fundamentos da eugenia e o que a diferencia 
de eugenismo. É importante atentar para o objetivo da eugenia de selecionar 
pessoas com características genéticas ideais e que o eugenismo trata de utilizar 
a eugenia para justificar os problemas sociais e aplicar a ciência à sociedade. 

Nos últimos parágrafos são apresentadas as preocupações com a perpe-
tuação de uma raça considerada “ideal”, apresentando soluções como uma 
conscientização eugênica do cidadão. A eugenia aqui é tratada como o bem 
maior da sociedade, para uma cidadania mais moral e de boa herança social.

Quadro 9: Boletim de Eugenia - Eugenía e eugenismo

EUGENÍA E EUGENISMO
Renato Kehl

Tem-se registrado grande confusão em torno da Eugenía que para muitas pessôas, mesmo 
cultas, é considerada uma doutrina sem fronteiras, envolvendo tudo quanto se refere ao melho-
ramento do gênero humano. 

Nós, mesmo, no inicio da campanha de propaganda em pról dessa sciencia, não fomos 
muito claros na delimitação das suas bases e de seus propósitos!

Visando despertar a atenção publica para o assumpto, inteiramente novo e, portanto, des-
conhecido no nosso meio, dissemos, muitas vezes, que “educar é eugenizar”, “sanear é euge-
nizar”, sem esclarecer a razão dessas afirmativas breves e incisivas.

Actualmente, porém, já é tempo de colocar os termos nos seus devidos logares, evitando 
que se repitam confusões inconfessáveis.

A Eugenía é uma sciencia de fronteiras perfeitamente delimitadas. Ella tem por fim melho-
rar e proteger a espécie, pelo melhoramento e pela proteção das boas sementes e de seus 
portadores.

Sementes são as células germinaes, são os espermatozoides, (células reproductoras mas-
culinas), e os óvulos (células reproductoras femininas).

Poder-se-á definir a Eugenía como sendo a sciencia que tem por fim preservar e favorecer 
as boas disposições hereditárias do plasma germinativo. Ella corresponde á hygiene especifica 
das células de reproducção ou hygiene da hereditariedade. Em outras palavras: Eugenía é a 
sciencia da proteção e da seleção das sementes humanas. A sua finalidade, em relação ás 
sementes, é a defesa da espécie pela manutenção e multiplicação das boas linhagens. No seu 
ponto de vista pratico constitue uma verdadeira arte ou hominicultura, que se propõe a cultivar 
os bons espécimen, segundo as regras da hereditariedade. 

Eugenismo é a aplicação pratica, social e individual das medidas que concorrem para o 
melhoramento humano. Corresponde a Eutechnia, a tudo que directa ou indirectamente possa 
ser utilizado para auxiliar os propósitos da Eugenia.

continua...
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Eugenismo é educação, é saneamento, é hygiene, é esporte, é legislação, é tudo que, be-
neficiando o homem, reverte directa ou indirectamente em beneficio da sua prole.

Não se deve, portanto, capitular de Eugenía o que é Eugenismo.
Para concluir:
A Eugenia é a sciencia do aperfeiçoamento physico, psychico e mental do gênero humano, 

tendo em conta as disposições hereditárias da semente e as medidas que a beneficiem através 
das gerações.

O Eugenismo corresponde ao culto e á pratica da acção eugênica no sentido amplificado, 
sem limite claro e explicito, visando proteger e favorecer o individuo em relação a si próprio e 
ao meio que o cerca.

Fonte: Boletim de Eugenía. Agosto de 1929, anno 1, n. 8.

Neste texto de Renato Kehl, são perfeitamente delimitados os objetivos 
da eugenia. Há que enfatizar-se sobre a preocupação da eugenia de “higieni-
zar” a hereditariedade e as células germinativas, selecionando as que conte-
nham as melhores características genéticas. Além disso, demonstra-se, nele, 
o quanto era objetivo fundamental da eugenia a sua aplicação à sociedade, 
para um melhoramento da população. 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO DOS 
“BOLETINS DE EUGENIA”

Propõe-se que os textos acima sejam analisados em grupos e que cada 
grupo fique responsável pela avaliação de um texto e que apresente as ideias 
contidas nos mesmos para os outros alunos da turma, como meio de socia-
lizar as informações. No momento da apresentação, o professor pode orga-
nizar a sala em semicírculo, como forma de facilitar o diálogo. Para a orien-
tação do debate, após a apresentação dos textos pelos grupos, sugerem-se 
algumas questões, expostas a seguir. 

• Há preconceito nesses boletins?
•  Que tipo de conhecimento científico foi usado para justificar os argumen-

tos dos boletins?
•  Por ser este um conhecimento científico significa que ele é verdadeiro?

ETAPA 5: SESSÃO CINEMA

Na quinta etapa, sugere-se ao professor realizar uma sessão cinema 
com o filme de ficção científica “Gattaca: a experiência genética”. Este filme 
aborda uma sociedade tecnológica dividida em classes, de acordo com as 
características genéticas. Tal contexto permite vincular o filme assistido às 
discussões sobre o movimento eugênico realizada na etapa anterior. 
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Figura 1: Diretor: Andrew Niccol. Produção: Jersey Films e Columbia Pictures 
Corporation. Data de lançamento: 7 de setembro de 1997 (mundial)

Nesse filme, pessoas com miopia, arritmia cardíaca, como o caso do 
personagem Vincent, ou qualquer outra deficiência ou problema gênico eram 
ditas “inválidas” e as totalmente livres de qualquer imperfeição eram ditas 
como “válidas”, ou seja, indivíduos perfeitos.

O filme conta a história de Vincent Freeman, nascido de uma relação 
biológica e considerado imperfeito para os padrões da sociedade a qual per-
tencia. Vincent, desde sua infância, tinha o sonho de sair para uma viagem ao 
espaço. Para isso, desde cedo foi determinado, criando metas e as cumprindo 
cada vez com mais eficiência, igualando-se nas competições ao irmão Anton 
que, por ter sido geneticamente escolhido, era dito como válido e perfeito. 
Ao longo do filme, Vincent simula outra identidade para ser aceito na empre-
sa que faz as viagens espaciais. 

De certa forma, o filme questiona valores eugênicos por trás de práticas 
como a manipulação genética, a qual modifica os genes e busca a melhoria 
da sociedade, assim fazendo um mapeamento genético para prever possíveis 
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imperfeições. Vincent mostra que, mesmo sendo considerado um “inválido”, 
é capaz de fazer as coisas que, naquela sociedade, eram destinadas apenas às 
pessoas consideradas “válidas”. 

ETAPA 6: PRODUÇÃO DE TEXTO

Para aplicação dos conhecimentos abordados no módulo didático, pro-
põe-se que os alunos escrevam um texto no qual expressem sua opinião so-
bre o que esperam para o futuro a partir das reflexões realizadas em aulas 
anteriores. Espera-se que  ao fim deste módulo didático os  alunos  tenham 
uma referência para formar sua opinião a respeito da manipulação genética 
relacionada à seleção de genes, à discriminação e ideias eugênicas.

Avaliação

A avaliação foi permeada ao longo de todo o processo de ensino-apren-
dizagem, buscando verificar os avanços, as dificuldades e o que fazer para 
superar os possíveis obstáculos. A participação dos alunos foi avaliada de 
forma a entender sua aprendizagem significativa sobre os conteúdos abor-
dados durante as aulas. Foram aplicados questionários durante a aula que 
enfatizou as reportagens e a aula na qual se trabalhou com os Boletins de 
Eugenia, para que os alunos, ao buscarem respostas para as questões pro-
postas, construíssem seu conhecimento a acerca dos assuntos desenvolvidos.

Ao final do Módulo, foi proposto aos alunos que escrevessem um texto 
para que fosse avaliada sua aprendizagem a respeito dos conhecimentos ad-
quiridos durante o Módulo, o qual possibilitou, também, o posicionamento 
dos alunos a respeito da eugenia e a utilização da engenharia genética para 
melhoramentos genéticos.

Considerações finais

O Módulo apresentado permite relacionar a engenharia genética e a bio-
tecnologia ao movimento eugênico, evidenciando as relações entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade. 

Em  relação  às  reportagens  científicas  sobre  engenharia  genética  e 
biotecnologia propostas no Módulo, orienta-se que o professor tenha um 
posicionamento crítico, buscando informações sobre técnicas de seleção de 
genes. Embora estejam sendo divulgadas diversas técnicas que buscam o 
melhoramento biológico humano, não se tem certeza sobre a validade desse 
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melhoramento, uma vez que podem acarretar perda de variabilidade genética. 
Além disso, é uma preocupação o fato de que essas medidas abram espaço para 
ideologias eugênicas e possam acarretar formas diversas de discriminação. 

Ao sistematizar os conceitos científicos, é necessário ter cuidado para 
fazer a relação destes conceitos com a temática abordada, dando espaço para 
o aluno refletir e construir seu conhecimento. É sugerida a utilização de mo-
delos didáticos para exemplificação da estrutura do DNA e do cromossomo. 
Também é importante buscar na história da ciência as discussões sobre he-
reditariedade e mesmo para demonstrar a diversidade de ideias sobre gene 
aceita na atualidade. 

No estudo dos Boletins de Eugenia aconselha-se ao professor estudar o 
momento histórico no qual foram escritos os boletins para poder explicar aos 
alunos como se deu o movimento eugênico e mostra-lhes que este não ficou 
restrito ao nazismo alemão, como costumeiramente é difundido. Além disso, 
é necessário pedir a atenção dos alunos para a gramática da época, pois os 
textos podem parecer confusos devido à linguagem anacrônica.

Na sessão cinema, sugere-se que o professor mostre aos seus alunos os 
pontos importantes do filme, para que este último consiga entender a rela-
ção entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Por exemplo, a segregação entre 
aqueles ditos “válidos” (gerados artificialmente), livre de probabilidades de 
doenças e os “inválidos” (gerados ao acaso), aqueles que não tiveram sele-
ção de genes e podem ser portadores de doenças. Estes últimos, no filme, 
sofriam discriminação na divisão de trabalho e no meio social, pois eram 
destinados a trabalharem em serviços braçais e pouco remunerados, além de 
serem considerados incapazes intelectualmente.

Para os trabalhos avaliativos, vale ressaltar aos alunos a importância 
da argumentação, para que façam uso dos conhecimentos científicos traba-
lhados no Módulo, relacionando-os com a tecnologia e argumentando sobre 
suas implicações em sua vivência, para enriquecer a produção de textos e as 
respostas aos questionários. 

Compreende-se que o Módulo Didático proposto na abordagem CTS per-
mite aos alunos a escrita, a leitura e a exposição oral de ideias. Além disso, 
possibilita que o aluno construa uma percepção da ciência crítica, evidencian-
do que a ciência não é neutra e objetiva, mas um empreendimento humano 
carregado de ideologias e dependente do período histórico no qual se encontra. 

Lourdes Justina_erika.indd   189 15/01/2016   08:57:48



190

REFERÊNCIAS

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Aplicações do conhecimento genético. 
In: Biologia em contexto. v. 2. São Paulo: Moderna, 2013. p. 182-203.

AMENDOLA, L. C. B.; VIEIRA, R. A contribuição dos genes BRCA na 
predisposição hereditária ao câncer de mama. Rev Bras Cancerol, v. 51, n. 
4, p. 325-330, 2005.

BADALOTTI, M. Bioética e reprodução assistida. In: CLOTET, J.; FEIJÓ, 
A.; OLIVEIRA, M. G. de. (Org.). Bioética: uma visão panorâmica. Porto 
Alegre: Edipucrs, 2005. p. 153-174.

CASTAÑEDA,  L. A. Eugenia e casamento. História, Ciências e Saúde, 
Manguinhos, v. 10, n. 3, p. 901-930, 2003. 

COSTA, E. de B. O.; PACHECO, C. Epigenética: regulação da expres-
são gênica em nível transcricional e suas implicações. Semina: Ciências 
Biológicas e da Saúde, v. 34, n. 2, p. 125-136, 2013. 

DEL CONT, V. D. Francis Galton: eugenia e hereditariedade. Scientle Studia, 
São Paulo, v. 6, n. 2, p. 201-218, 2008. 

DIWAN, P. Raça pura uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São 
Paulo: Contexto, 2007. 

FARAH, S. B. DNA Segredos e mistérios. São Paulo: Sarvier, 1997.

FEINBERG, A. P.; TYCKO, B. The history of cancer epigenetics. Nature 
Reviews: Cancer, London, v. 4, p. 143-153, 2004.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

LÓPEZ, J. L.; CEREZO, J. A. Educación CTS en acción: enseñanza secun-
daria  y  universidad.  In: GONZÁLEZ GARCÍA, M.  I; LÓPEZ CEREZO, 
J. A.; LUJÁN LÓPEZ, J. L. (Orgs.). Ciencia, Tecnología y Sociedad: una 
introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología. Madrid: Editorial 
Tecnos S.A., 1996. p. 225-252.

Lourdes Justina_erika.indd   190 15/01/2016   08:57:48



ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NO CONTEXTO DO PIBID: 
propostas didáticas na abordagem ciência-tecnologia-sociedade 191

LIMA, A. C.; PINTON, M. R. G. M.; CHAVES, A. C. L. O entendimento 
e a imagem de três conceitos: DNA, gene e cromossomo no ensino mé-
dio. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS, 6.  Anais... Florianópolis: ABRAPEC, 2007, p. 1-12.

LINDEN, R. Terapia gênica: o que é, o que não é e o que será. Estudos avan-
çados, v. 24, n. 70, p. 31-69, 2010. 

OLIVEIRA, J. S.; HAMMERSCHMIDT, D. Genoma Humano: Eugenia e 
Discriminação Genética. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONSELHO 
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
(CONPEDI), 15. DIREITO, SOCIOBIODIVERSIDADE E SOBERANIA 
NA AMAZÔNIA. Anais... Manaus: CONPEDI/UEA, 2006, p. 176-190. 

BANDOUK, A. C.; CARVALHO, E. G.; AGUILAR., J. B. C.; SALLES, 
J.V.; NAHAS, T. R. Biotecnologia. In: OSÓRIO, T. C. (Ed. Resp.) Ser 
Protagonista: Biologia 3º ano Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Edições SM, 
2013. p. 110-125.

PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F.; BAZZO, W. A. Ciência, tec-
nologia e sociedade: a relevância do enfoque CTS para contexto do ensino 
médio. Ciência & Educação, v. 13, n. 1, p. 71-84, 2007.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica de Biologia. Curitiba: SEED, 2008.

SANTOS, W. L. P. Contextualização no ensino de ciências por meio de te-
mas CTS em uma perspectiva crítica. Ciência & Ensino, v. 1, número espe-
cial, p. 1-12, 2007.

______; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da aborda-
gem C-T-S (ciência – tecnologia – sociedade) no contexto da educação bra-
sileira. Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, v. 2, n. 2, p. 1-23, 2002.

SCHNEIDER, E. M.; JUSTINA, L. A. D; ANDRADE, M. B. S.; OLIVEIRA, 
T. B.; CALDEIRA, A. M. A.; MEGLHIORATTI, F. A. Conceitos de gene: 
construção histórico-epistemológica e percepções de professores do ensino 
superior. Investigações em Ensino de Ciências, v. 16, n. 2, p. 201-222, 2011.

Lourdes Justina_erika.indd   191 15/01/2016   08:57:48



192

SONG, R. Melhoramento Genético e a Nova Eugenia. In: SONG, R. (Org.). 
Genética Humana: Fabricando o futuro. São Paulo: Edições Loyola, 2005. 
p. 49-86.

SOLÉ-CAVA, A. M.; MATIOLI, S. R. Biodiversidade molecular e genética 
da conservação. In: Matioli, S.R.. (Org.). Biologia Molecular e Evolução. 
São Paulo: Holos, 2001. p. 172-192.

Lourdes Justina_erika.indd   192 15/01/2016   08:57:48



CAPÍTULO 11

ALIMENTAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA: 
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Introdução

Há um consenso em nossa sociedade sobre a importância da educação 
alimentar para a promoção da saúde (SILVA; FONSECA, 2009), sendo a for-
mação de hábitos alimentares dependente de fatores tais como: a cultura; a 
propaganda de determinados produtos alimentares nas diferentes mídias; a 
educação familiar; e a compreensão e discussão sobre a importância de uma 
alimentação saudável no ambiente escolar. Assim, a escola pode contribuir 
para a formação de hábitos alimentares saudáveis ao abordar essa temática em 
sala de aula. Nesse sentido, Turano (1990), apud Morgado (2006, p. 8), destaca 
que a escola, ao trabalhar com crianças e adolescentes, auxilia no desenvolvi-
mento de atitudes e práticas alimentares difíceis de modificar na idade adulta.

A adolescência é uma fase de intensas mudanças de hábitos e compor-
tamentos na vida do indivíduo, sendo estes influenciados pela sociedade por 
meio da cultura, valores e hábitos familiares (LEVY et al., 2009). A adoles-
cência é uma fase crítica no desenvolvimento físico e psicológico do sujeito, 
na qual muitos hábitos são constituídos. Entretanto, os adolescentes, atual-
mente, preocupam-se cada vez menos com a sua alimentação e saúde. Como 
argumentam Toral et al. (2009), é frequente a dieta dos jovens basear-se em 
gorduras, açúcares e sódio. Deste modo, uma vida com hábitos errôneos na 
adolescência, pode levar a uma vida adulta com sérios problemas, aumen-
tando o risco do aparecimento de doenças crônicas precocemente. 

28 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos
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Um dos fatores de risco para várias doenças crônicas é a obesidade 
(MARIATH et al., 2007), causada, em geral, por uma alimentação desiqui-
librada, rica em açucares e gordura. De acordo com Caroba (2002), apud 
Pipitone (2003, p. 30), o Brasil sofre muito com esta problemática, conforme 
se pode ver no fragmento a seguir:

[...] o problema da obesidade entre os adolescentes é preocupante, 
pois associa-se à probabilidade de doenças metabólicas e cardiovas-
culares futuras, além de contribuir para uma autoimagem negativa e 
pouca aceitação de si mesmo e pelo grupo.

Por outro lado, distúrbios alimentares como anorexia e bulimia também 
são frequentes entre adolescentes ao perseguirem um biótipo construído pela 
mídia e que, muitas vezes, é distante da realidade biológica do sujeito. Vilela 
et al. (2004), em um estudo com alunos de idade entre 7 a 19 anos, de seis 
cidades do interior de Minas Gerais, indicam uma grande insatisfação com a 
imagem corporal, principalmente entre adolescentes, bem como a presença 
de dados compatíveis a transtornos alimentares em 13,3% dos alunos, com 
predominância significativa do sexo feminino. 

Considerando a adolescência uma fase de conflito e de formação da au-
toimagem e propensa a ocorrência de transtornos alimentares, esse Módulo 
tem por  objetivo  o  trabalho  com alunos  adolescentes,  especificamente  do 
Ensino Médio, na tentativa de sensibilizá-los tanto em relação às consequ-
ências de uma má alimentação, quanto dos benefícios de uma alimentação 
saudável. O Módulo Didático aqui apresentado está organizado na perspec-
tiva CTS (Ciência, Tecnologia, Sociedade) mediante a discussão inicial de 
um problema social, ao qual são relacionados aspectos científicos e tecno-
lógicos (SANTOS; MORTINER, 2002). As aulas propostas no Módulo são 
contextualizadas por meio de vídeos, práticas e curiosidades, com a intenção 
de auxiliar o aluno na tomada de decisão e no desenvolvimento da criticida-
de quanto a uma boa alimentação.

O problema social do qual parte a elaboração do Módulo é a “Alimentação 
na adolescência”. Esse problema social vai nortear o estudo de diferentes 
conteúdos científicos, por exemplo, o estudo do sistema digestório e dos ti-
pos de nutrientes, e de conteúdos tecnológicos, tais como a industrialização 
e a conservação de alimentos. Ao focalizar os estudos no sistema digestó-
rio, deve-se compreender como este retira dos alimentos que ingerimos as 
substâncias necessárias para o desenvolvimento e a manutenção do organis-
mo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). Dentro deste assunto, poderão ser 
abordados assuntos como as estruturas envolvidas no processo da digestão: 
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boca, dentes, laringe, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino 
grosso, reto e ânus. E, ainda, as substâncias resultantes desse processo diges-
tório, pois os alimentos, quando digeridos, são transformados em moléculas 
de fácil absorção, como os aminoácidos, as proteínas, carboidratos, lipídios 
e sais minerais (JUNQUEIRA; CARNEIRO 2008). 

É importante fazer a relação entre o estudo da digestão e nutrição com 
os aspectos da saúde. Como destaca Brasil (2007, p. 19),

[...] os alimentos fornecem nutrientes muito importantes para nossa 
saúde. Somente uma alimentação adequada em termos quantitativos e 
qualitativos pode fornecer esses nutrientes. Por outro lado, o consumo 
inadequado de alimentos pode trazer danos para a saúde das pessoas. 
Por exemplo, o excesso de alimentos pode causar a obesidade e a de-
ficiência pode causar a desnutrição [...].

Nesse sentido, é possível relacionar, ainda, os problemas desencadeados 
por uma má alimentação às tecnologias envolvidas, tanto de forma positiva 
quanto negativa. Poderão ser abordados como temas tecnológicos os produtos 
industrializados (enlatados, embutidos etc.), remédios para emagrecimento e 
aparelhos tecnológicos, como o endoscópio, que auxiliam na detecção de do-
enças. Neste sentido, Koerich et al. (2006, p. 184) advertem que

[...] a utilização da tecnologia nos remete a uma gama infinita de pos-
sibilidades e negar esta questão seria mero reducionismo de nossa 
parte. Por outro lado, [...] Isso não significa que devamos questionar a 
intenção benéfica de sua aplicabilidade, mas considerando o crescente 
avanço na área tecnológica e suas implicações no cenário social e nas 
relações sociais, devemos sim lançar sobre elas um ‘olhar crítico’ no 
que se refere ao impacto que as mesmas podem causar. 

Voltados à tecnologia, trataremos os aspectos positivos da mesma, que 
nos traz o advento de exames e remédios como a insulina, que prolonga a 
longevidade do indivíduo, mas, também, os negativos como, por exemplo, o 
desenvolvimento de produtos alimentícios que contribuem com o aumento 
das doenças cardiovasculares. Assim, serão contempladas as doenças liga-
das à má alimentação, como a obesidade, colesterol, diabetes, hipertensão; 
e também a intensa industrialização tecnológica. Paiva (2010) salienta que 
a intensa globalização mudou os padrões alimentícios, levando ao consumo 
exacerbado de alimentos industrializados, induzindo ao aumento do número 
de doenças que, anteriormente, eram mais frequentes em adultos e agora 
passaram, também, a afetar crianças e adolescentes.
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Para tratar dos aspectos sociais envolvidos no tema, serão desenvol-
vidas discussões sobre os transtornos alimentares, como a anorexia e bu-
limia, e também o contexto social da obesidade. Assim, poderá ser tratada 
a sintomatologia e, também, aspectos sociais que interferem na autoestima 
e levam o adolescente a perder a vontade de viver e isolar-se do convívio 
social. Segundo Abreu e Filho (2004, p. 178), esses “transtornos alimentares 
(anorexia nervosa, bulimia nervosa e suas variantes) são quadros psiquiátri-
cos que afetam principalmente adolescentes”. A influência da mídia também 
poderá ser abordada, pois ela dita suas regras de beleza e comportamentos 
que, muitas vezes, levam os adolescentes a acometer sua saúde em prol de 
uma tipificação da beleza. Silva e Santos (2009, p. 2) completam: “o poder 
de manipulação da mídia pode atuar como uma espécie de controle social, 
que contribui para o processo de massificação da sociedade, resultando num 
contingente de pessoas que caminham sem opinião própria”. E, desta manei-
ra, prejudicam a própria vida.

Neste contexto, o Módulo descrito tem por objetivo o trabalho com 
alunos do Ensino Médio como forma de sensibilização para uma alimentação 
saudável. Espera-se, assim, contribuir para a tomada de decisão dos alunos 
no que tange à alimentação. As estratégias metodológicas propostas pelo 
Módulo estão descritas a seguir.

Estratégias metodológicas

Etapa 1: Introduzindo a temática

A aula se iniciará com a confecção, pelos alunos do Ensino Médio, de 
um cardápio referente a um dia de refeição. Os alunos podem ser divididos 
em grupos de quatro a cinco. Em uma cartolina devem esquematizar o que 
consomem em cada uma das refeições do dia. Após a elaboração do cardá-
pio, pode-se pedir que os grupos os exponham para a turma, como modo de 
socializar os distintos resultados de cada grupo na execução da atividade.

Após a apresentação dos alunos, sugere-se ao professor trabalhar com 
o vídeo “Muito Além do Peso - resumo” (ALONSO, 2013). Este vídeo relata a 
vida de adolescentes e crianças que estão em sobrepeso, desencadeando doenças 
como diabetes, colesterol e obesidade precocemente. O documentário ainda traz 
informações sobre alimentos industrializados, que fazem cada vez mais parte da 
alimentação dos brasileiros. Após os alunos assistirem ao vídeo, pode ser reali-
zada uma discussão sobre os hábitos alimentares na infância e adolescência. A 
discussão pode ser permeada pelas seguintes questões: “Quais são seus hábitos 
alimentares?”, “Qual o número de refeições que você tem durante o dia?”, “Você 
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prática exercícios? Quais?”, “Quais são os alimentos que você mais consome? 
Naturais ou industrializados?”. E outros possíveis questionamentos que surgirem 
durante a aula. 

Etapa 2: Conceitos científicos sobre alimentação 

Para ligar a discussão inicial aos conteúdos referentes aos nutrientes 
que devem estar presentes em uma alimentação saudável, será realizada uma 
prática sobre a quantidade de açúcar que está presente em diferentes alimen-
tos, descrita no quadro abaixo:

Quadro 1: Roteiro de prática sobre a quantidade 
de açúcar presente em alguns alimentos

VAMOS VER A QUANTIDADE DE AÇÚCAR PRESENTE NOS ALIMENTOS?

Materiais

• Copo plástico
• Colher de chá
• Açúcar cristal
Alimentos para ser demonstrado o teor de açúcar como, por exemplo: refrigerantes, chips, 

pão francês, iogurtes, bolacha recheada, suco industrializado, sorvete, chocolate dentre outros 
alimentos que se deseja demonstrar a quantidade de açúcar.

Desenvolvimento:
Em uma mesa, demonstrar os tipos de alimentos em que será analisada a quantidade de 

açúcar. Questionar os alunos sobre a quantidade de açúcar que eles acreditam ter em cada 
alimento. Em seguida, com auxílio do copo descartável, açúcar cristal e uma colher de chá, 
demonstrar a quantidade de açúcar presente em cada alimento colocando o açúcar no copo. 

Observação: Para saber a quantidade de açúcar, olhe a tabela nutricional do alimento que 
é encontrada na embalagem, pois a parte referente ao carboidrato mostrará a quantidade de 
açúcar. Cada colher de chá tem aproximadamente 3,5 gramas de açúcar.

Fonte: Elaborado a partir do conteúdo disponível em <https://
spacolonialmed.wordpress.com/2012/11/>.

Partindo desta prática serão abordados os tipos de nutrientes encontrados 
no cardápio diário dos adolescentes, sistematizando, por meio de aula expo-
sitiva dialogada, os conceitos de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e 
sais minerais. A aula expositiva dialogada propicia uma maior interação pro-
fessor/aluno, uma vez que, por meio de questionamentos e diálogos se motiva 
os alunos a argumentar e explanar suas conclusões, conforme Freitas (2014).  
A prática “Vamos ver a quantidade de açúcar presente nos alimentos?” pode 
ser utilizada como um articulador para o início do conteúdo, já que propicia 
a discussão sobre o que os alunos estão ingerindo. O professor pode levar 
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imagens, vídeos e materiais didáticos para melhor exemplificar os nutrientes. 
Uma sugestão seria a construção de pirâmides alimentares, com a proporção 
adequada dos grupos de nutrientes em uma dieta balanceada.

A ligação entre os nutrientes e o sistema digestório pode ser realizada 
mediante uma discussão sobre a absorção dos alimentos, na qual podem ser 
utilizadas as seguintes questões:

Quadro 2: Roteiro de questões para discutir o sistema 
digestório e a absorção de alimentos

• Qual órgão faz a função de absorver os nutrientes presentes nos alimentos?
• Qual a importância dessa função? 
• Qual a relação da absorção com a mastigação? 
• Por que precisa ocorrer excreção? 
• Como cada tipo de alimento é absorvido? Rápido? Lento?

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

A partir dessa discussão, abordar o conteúdo referente ao sistema diges-
tório, por meio de slides com figuras do sistema digestório. Se a escola tiver 
um torso humano pode ser utilizado, pela possibilidade de retirar as peças e 
ir explicando uma a uma.

Etapa 3: Relacionando saúde e alimentação 
com aspectos tecnológicos

Esta etapa pode ser iniciada por questionamentos sobre doenças rela-
cionadas à má alimentação como, por exemplo: 

Quadro 3: Roteiro de questões para discutir as 
doenças relacionadas a má alimentação

• Quais os riscos de não se alimentar adequadamente? 
• Você acha que tem uma boa alimentação? 
• Você conhece alguma doença relacionada ao hábito alimentar inadequado? Qual?

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Após a discussão, utilizar o vídeo “Doenças causadas por má alimen-
tação” (ANDRADE, 2011), para demonstrar as consequências de uma má 
alimentação e introduzir conceitos para serem apontados no quadro sobre a 
temática. Esses conceitos envolverão causas e sintomas das principais do-
enças provocadas e/ou  intensificadas por essa prática como, por exemplo: 
diabetes, hipertensão, bulimia, anorexia.
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O professor pode abordar a questão da industrialização de alimentos, 
mediante o uso de um histórico (linha do tempo), que pode ser demonstrado 
por meio de uma apresentação de slides. Assim, poderá ser abordada a indus-
trialização dos alimentos desde a pré-história, com o modo de conservação, 
o preparo dos alimentos, passando pela descoberta do fogo, pela revolução 
industrial, até chegar aos tempos de hoje, com as tecnologias empregadas na 
fabricação dos alimentos. Com isso, serão abordadas as questões tecnológicas 
que também estavam presentes no vídeo. Desse modo, podem ser trabalhados 
aspectos positivos e negativos relacionados à tecnologia e, ainda, por meio de 
um diálogo entre os alunos e a professor, discutir as seguintes questões:

Quadro 4: Roteiro de questões para reflexão sobre o 
desenvolvimento tecnológico relacionado à alimentação

• O desenvolvimento tecnológico trouxe malefícios ou benefícios à população?
• Com relação às doenças vistas no vídeo, você acha que a tecnologia pode ajudar ou não?

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Após o diálogo e construção da problemática sobre a tecnologia, 
uma sugestão seria o professor passar o vídeo “Como é feito o Exame de 
Endoscopia” (CLINICACEDIG, 2012), que mostrará aos alunos como é re-
alizado esse procedimento no sistema digestório e, assim, poderá articular 
melhor o conteúdo científico com a tecnologia, além de mostrar a importân-
cia da tecnologia para o diagnóstico de doenças. 

Etapa 4: Aprofundando os conhecimentos

Essa etapa contemplará a influência da má alimentação na sociedade, 
enfatizando doenças como a obesidade, a anorexia e a bulimia e suas impli-
cações na vida social. Esses assuntos serão ligados com os aspectos tecno-
lógicos tratados na aula anterior por meio do histórico das tecnologias no 
diagnóstico de doenças e a influência de uma alimentação puramente indus-
trializada. Para discutir o assunto, sugerem-se os seguintes questionamentos:

Quadro 4: Roteiro de questões para reflexão sobre distúrbios alimentares

• Você acha que a obesidade é desencadeada somente por má alimentação? 
• Será que a genética tem alguma influência? 
• Você acha que a sociedade tem influência sobre alimentação? E os distúrbios alimentares? A 
mídia tem alguma influência nisso?
• Você conhece alguém que tenha algum transtorno alimentar? Quais as implicações que po-
dem ocorrer na vida social dessa pessoa?

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Após a discussão, poderá ser visualizada uma reportagem feita pelo 
domingo espetacular denominada “De obesa a anoréxica em 2 anos” 
(AEMAGRECENDO, 2013), a qual conta a história de uma mulher que pas-
sou da obesidade mórbida a anoréxica em apenas 2 anos. A partir dos vídeos 
serão introduzidos os conteúdos da obesidade, anorexia e bulimia, tratando 
do seu alcance na sociedade moderna. Serão discutidas as dificuldades que 
as pessoas que possuem estas doenças passam para encontrar emprego ou até 
mesmo se relacionar, às vezes até desenvolvendo depressão.

Por fim, a aula será finalizada com a confecção de outro cardápio de 
alimentação para um dia, desta forma poderá ser avaliado se houve apren-
dizagem significativa e reflexão quanto à postura em relação à alimentação.

Avaliação

A avaliação inicial será realizada mediante a confecção de um cardápio 
para as refeições de um dia. Os alunos devem produzir este cardápio a fim de 
apresentar o que eles habitualmente comem durante suas refeições diárias. 
Assim, será possível levantar dados sobre os conhecimentos prévios e os 
costumes dos alunos quanto ao consumo de alimentos.

Para  a  avalição  final  será  proposta  a mesma  confecção  do  cardápio. 
Espera-se, dessa forma, ter indícios da aprendizagem dos alunos. Após o 
cardápio já pronto, serão comparados os dois cardápios produzidos durante 
o Módulo. Na sequência, será discutido com os alunos se fizeram mudanças 
ou não e por quê.

Além das avaliações iniciais e finais, também será realizada uma ava-
liação contínua, ou seja, durante a aplicação do Módulo será avaliada a 
participação e interação nas discussões propostas.

Considerações finais

Não se pode negar que no mundo moderno a tecnologia está presente 
nas experiências cotidianas e na vida dos jovens. Os produtos industrializados 
fazem parte da vida e da alimentação de, praticamente, todas as pessoas que 
vivem na sociedade atual. Assim, abordar a temática alimentação com alunos 
é de extrema importância, visto as inúmeras doenças e transtornos alimentares 
que os jovens nesta idade sofrem. Como afirma Medeiros (2002, p. 02): 
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O ato pedagógico é democrático, constitui-se em inserir-se na história. 
Não é só estar na sala de aula, mas num imaginário político mais am-
plo. Esse é o desafio lançado à escola, para que ela seja participativa 
e decisiva na formação do sujeito social, vivenciando uma realidade 
global, que se inscreva nas experiências cotidianas do aluno, do pro-
fessor e da comunidade, onde a escola está inserido

Espera-se que este material possa contribuir para o trabalho do pro-
fessor, ao demonstrar como os conteúdos podem ser trabalhados de forma 
relacionada com o cotidiano dos alunos, indo ao encontro da promoção da 
saúde e bem-estar das pessoas. Trabalhar com este tipo de conhecimento 
possibilita discutir informações que, muitas vezes, os alunos já sabem, mas 
aos que não é dada a atenção devida como, por exemplo, a quantidade de 
açúcar contido nos alimentos.

Acredita-se que trabalhar com a perspectiva CTS (Ciência, Tecnologia 
e Sociedade) complementa e auxilia a temática escolhida, possibilitando que 
o conteúdo não fique distante do aluno. Como diz Miranda (2007, p. 42), 
“o objetivo de quem ensina é que o que é ensinado seja aprendido” e, a uti-
lização da perspectiva CTS acrescenta maior realidade às aulas, um maior 
contato do aluno com o mundo ao redor, assim ele pode compreender melhor 
a problemática e encontrar uma ciência que tem significado em sua vida.
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CAPÍTULO 12

HPV: 
quem deve tomar a vacina?29
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Carla Milene Knechtel

Introdução ao problema

Este módulo didático é proposto com base na abordagem Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) que objetiva desmistificar a ciência e a tec-
nologia utilizando-se de temas de caráter social como ponto de partida para 
as discussões (GONÇALVES, 2008). Diante disso, fez-se necessário levar 
em consideração alguns critérios para escolha do tema a ser trabalhado. Uma 
opção são os critérios de Ramsey (1993) citados por Santos e Mortimer 
(2002, p. 09) que:

[...] apresenta três critérios para identificar um tema social relativo à 
ciência: (1) se é, de fato, um problema de natureza controvertida, ou 
seja, se existem opiniões diferentes a seu respeito; (2) se o tema tem 
significado social e (3) se o tema, em alguma dimensão, é relativo à 
ciência e à tecnologia.

Considerando esses critérios, o tema social proposto para esse Módulo 
Didático é “Papiloma Vírus Humano (HPV)”. Considera-se este tema rele-
vante, pois trata de uma questão de saúde mundial e envolve uma série de 
fatores sociais e culturais relacionados à educação, política, ciência e tec-
nologia. Ademais, este assunto está gerando uma série de dúvidas, medos e 
insegurança na sociedade, principalmente entre as adolescentes e familiares.

O HPV é uma doença sexualmente transmissível e o principal responsá-
vel pelo crescente número de casos de cânceres de colo de útero (BORSATTO; 
VIDAL; ROCHA, 2011; SILVA et al., 2009). Amplamente discutido pelo 
mundo, o assunto HPV tem gerado inúmeras divergências, principalmente no 

29 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos
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que se refere à vacinação e seus efeitos colaterais, além da possibilidade de 
incentivo ao ato sexual, portanto, considera-se importante trabalhar este tema 
em sala de aula, principalmente com os adolescentes que estão em idade de 
vacinação e início da vida sexual. Dessa forma, os objetivos desse Módulo 
se voltam para o aluno e os elementos correspondentes à abordagem CTS e 
apontam alguns conteúdos com os quais se podem trabalhar na sala de aula.

Os objetivos são: (1) Compreender os aspectos científicos, tecnológicos e 
sociais sobre o HPV, problematizando as diferentes polêmicas a respeito desse 
assunto; (2) Entender a anatomia e fisiologia dos sistemas reprodutores: femi-
nino e masculino; (3) Refletir sobre quais são os possíveis indivíduos portado-
res do HPV, quais as formas de prevenção, contágio, sintomas e tratamento; 
(4) Desenvolver o senso argumentativo sobre a vacinação do HPV, mediante 
as relações entre o conhecimento científico, tecnológico e a sociedade.

Este Módulo pode ser aplicado em, aproximadamente, seis aulas. O 
tema social proposto é Educação e Saúde, a tecnologia refere-se à vacina 
de imunização do HPV e o conteúdo científico compreende o vírus, órgãos 
acometidos, prevenção, sintomas e tratamento.

Estratégias metodológicas

Este Módulo é uma sugestão de trabalho para abordar o tema HPV e 
apresenta exemplos de materiais que podem ser utilizados pelos professores, 
tendo em vista as diferentes necessidades da sociedade, escola e alunos. 
Portanto, cabe ao professor ponderar e selecionar as atividades de acordo 
com as diversas realidades.

Sugere-se que o Módulo seja desenvolvido com aulas expositivas 
dialogadas, bem como, baseadas na metodologia problematizadora, com 
recursos didáticos diversos.

A aula expositiva dialogada é uma estratégia de ensino que propõe a 
participação ativa dos alunos, na qual o conhecimento prévio dos mesmos 
é levado em consideração e é muito importante para o diálogo entre ele e o 
professor e com os demais alunos também. O professor usa o conhecimento 
prévio dos alunos como ponto de partida para as discussões, levando-os a 
dialogarem, questionarem e interpretarem o objeto de estudo, sempre con-
textualizando com as situações vividas por eles e favorecendo a análise crí-
tica e a construção de novos conhecimentos (LOPES, 2012).

A partir da metodologia problematizadora, espera-se que os alunos se-
jam participantes e agentes das transformações sociais. O objetivo é que 
o aluno seja capaz de detectar problemas reais e buscar soluções para eles 
(BORDENAVE, 1993).
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Com o intuito de tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas para os alu-
nos, indica-se a utilização de vídeos, depoimentos, documentários, imagens, 
atlas e modelos anatômicos que despertem a curiosidade dos alunos e, por-
tanto, estimulem a discussão e a busca por respostas. Seguem sugestões de 
atividades que podem ser desenvolvidas em turmas de 8º e 9º ano do Ensino 
Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, fase na qual os alunos estão em 
idade de vacinação, ou em qualquer turma que o professor julgue coerente.

Atividade 1:

Para perceber o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema, sugere-se 
que o professor ensine-os, primeiramente, a construir um mapa conceitual 
(MOREIRA, 2006)30. Assim, propõe-se a construção de um mapa sobre a te-
mática HPV, orientando os alunos a explicarem/dissertarem sobre seu mapa, 
considerando os seguintes aspectos: O que é o HPV, formas de transmissão, 
diagnóstico, prevenção, sintomas, tratamento e vacinação, a partir do conhe-
cimento prévio que eles possuem sobre o assunto. Ao final da atividade, os 
trabalhos podem ser recolhidos para posterior análise e avaliação.

Atividade 2:

Na sequência do trabalho sobre HPV, sugere-se apresentar depoimentos 
e vídeos de pessoas, principalmente pais, que são contra e a favor da vacina-
ção. Isso provavelmente acarretará um conflito de opiniões e ideias entre os 
alunos. Após essa problematização inicial, todo o assunto referente ao HPV 
pode ser explorado, para que, ao final das aulas, os alunos construam suas 
próprias opiniões sobre o assunto. 

Propõe-se entregar aos alunos relatos de pais que são contra e a favor da 
vacinação de seus filhos e de médicos que orientam sobre a legitimidade das 
informações divulgadas na internet, descritos a seguir.

30  Ver como fazer mapa conceitual em: <www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pd>.
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Quadro 1: Relatos de pais sobre a questão da vacinação

Depoimento de uma mãe cristã - temor de estimular as filhas a iniciar a vida sexual antes da 
hora. “Eu as ensino que o sexo só deve acontecer após o casamento. Então, se eu permitir que 
sejam vacinadas pensando numa vida sexualmente ativa antes do casamento, eu estaria indo 
totalmente contra aquilo que creio e vivo”. Questionada sobre a possibilidade de os futuros ma-
ridos das filhas terem o vírus, ela responde com o argumento de que ela própria pode vir a ter a 
doença. “O futuro a Deus pertence. Não acredito na bondade deste governo, distribuindo uma 
vacina tão cara. Nada é de graça nesta vida” (GUARESEMIN; PRONIN, 2014).

“Não tenho nada contra o cuidado do Ministério da Saúde com o povo brasileiro, mas acho que 
essa vacina é desnecessária. A melhor forma de prevenir Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs) é a fidelidade no casamento” (JANTORNO apud MARTINS, 2014).

“Essa é uma idade em que os hormônios estão à flor da pele e tudo desperta curiosidade. Com 
a vacina, elas se sentiriam imunizadas e tentariam experimentar o novo” (JANTORNO apud 
MARTINS, 2014).

“Se você ler as reações que podem acontecer, já desiste. Em cada cem vacinadas, vinte podem 
ter reações. As menos complicadas são febre acima de 38°C, dor, náusea, desmaio” (CASTRO 
apud MAGALHÃES, 2014).

“Só de imaginar uma filha minha com paralisias causadas por uma vacina dessas, descarto a 
ideia rapidinho” (LIMA apud COLLUCCI, 2014).

“Não sabemos se funciona efetivamente e se não vai causar efeitos colaterais graves” (CASTRO 
FILHO apud PRONIN, 2014).

“Como sou leigo no assunto e ninguém do governo foi claro quanto a essa vacina, prefiro não 
arriscar” (SALANTI apud MAGALHÃES, 2014).

“Investir na ampliação do acesso ao exame seria uma política pública mais adequada” (LIMA 
apud MAGALHÃES, 2014).

“Os posts nas redes sociais têm um poder incrível de influenciar as pessoas, mas muitas vezes 
não têm nenhuma base confiável” (MURAD apud ORLANDI, 2014).

Fonte: Referências citadas no próprio quadro.

Para que todos os alunos leiam os depoimentos e participem da aula, 
sugere-se que seja feita uma leitura dos relatos com a turma. O professor pode 
orientar para que cada aluno leia um depoimento. Em seguida, propõe-se que 
os professores levem o vídeo de uma mãe que é a favor da vacinação e 
que  leva  seus dois filhos  (menina e menino) para  serem vacinados. O ví-
deo está disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/
mae-decide-vacinar-os-dois-filhos-contra-hpv/2597789/>.

Após a leitura e a apresentação do vídeo, sugere-se uma discussão ini-
cial com os alunos sobre suas opiniões referentes ao tema.

• O que vocês sabem sobre HPV? 
• Isso já foi discutido com vocês?
• Partindo do que vocês sabem e do exposto na aula, qual o posicio-

namento de vocês frente à vacinação? 
A partir destes questionamentos, pode-se iniciar um trabalho com orien-

tação dos conteúdos conceituais.
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Quadro 2: HPV e vacina de imunização

TEXTO DE APOIO

O HPV é um vírus que infecta a pele e mucosas, transmitido principalmente, mas não so-
mente, por meio de relações sexuais sendo, portanto, considerado como Doença Sexualmente 
Transmissível (DST). 

O nome do vírus dá nome à doença por ele causada, que, portanto, é chamada de HPV.
Em muitas pessoas, essa doença não provoca sintomas e o vírus é eliminado do organismo 

espontaneamente. Portanto, parte da população está infectada pelo vírus do HPV e nem sabe 
(SÃO PAULO, 2013).

Até maio de 2013, a vacina contra o HPV havia sido incorporada ao calendário de vacina-
ção de 51 países como forma de garantir a saúde pública (PORTO ALEGRE, 2014).

O início das campanhas mundiais de vacinação contra o HPV se deu em 2006 (MURADI 
apud ORLANDI, 2014) e a vacina é comercializada mundialmente desde 2007. No entanto, no 
Brasil as primeiras informações sobre a campanha da vacinação contra o HPV na rede pública 
foram lançadas em julho de 2013 e, somente a partir de março de 2014 a vacina foi realmen-
te incluída ao Calendário Nacional de Vacinação da Adolescente e tornou-se disponível  nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas públicas e privadas (BRASIL, 2013). O grupo alvo 
da vacinação oferecida na rede pública são meninas com idade entre 9 e 13 anos. A meta do 
governo é vacinar, nesse primeiro ano, pelo menos 80% do grupo alvo o que representa 4,16 
milhões de adolescentes (ARACAJÚ, 2014).

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nas referências citadas.

Dando continuidade, sugere-se um segundo vídeo, do Ministério da Saúde, 
que fala sobre a vacina e sobre a campanha de vacinação do governo. Esse 
vídeo está disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=uN1joMbCIXc.

Após o vídeo, podem ser apresentados os dados da vacinação em seu 
Município como forma de aproximá-los da realidade. Para isso, é necessário 
que os professores façam uma pesquisa no município para levantamento de 
alguns dados, como: número de meninas imunizadas e período de vacinação.

Quadro 3: Dados da vacinação do HPV em Cascavel/PR.

*Este é um exemplo, com dados do Município de Cascavel/PR fornecidos pelo Centro 
Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP) em Julho de 2014.

No Município de cascavel, a vacinação teve início em Março de 2014. A estimativa do 
Ministério da Saúde era de que fossem vacinadas no Município, de Março a Junho, 7121 meni-
nas com idade entre 11anos e 13 anos, 11 meses e 29 dias. Deste número estimado, foram va-
cinadas 5977 meninas, totalizando 83.93% do esperado. Como a meta do Ministério da Saúde 
é vacinar 80% do grupo alvo, o município de Cascavel está dentro do esperado.

Para as meninas que já tomaram a primeira dose da vacina, a segunda dose será disponibi-
lizada a partir de setembro e a terceira dose será administrada 5 anos após a primeira, seguindo 
o Plano de Vacinação do governo.

Para 2015, a vacinação no município será ampliada para meninas de 9 a 11 anos e para 
2016 a vacina será liberada a partir dos 9 anos de idade.

Fonte: Elaborado pelas autoras do módulo com base nos dados fornecidos pelo Centro 
Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP) em Julho de 2014.

Para dar continuidade, sugere-se uma aula expositiva sobre os tipos de 
vírus do HPV existentes e contra quais deles a vacina protege.
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Quadro 4: Tipos de vírus HPV e vacinas

TEXTO DE APOIO 

Existem atualmente mais de 100 tipos de vírus do HPV, dentre os quais, 30 a 40 podem 
afetar as áreas genitais de ambos os sexos, causando diversas doenças, porém, os que preva-
lecem são os HPV tipos 16 e 18 que causam a maioria dos casos de câncer de colo do útero em 
todo o mundo (cerca de 70%) e os HPV 11 e 6 que são os principais causadores das verrugas 
genitais. Devido a isso, foram desenvolvidos dois tipos de vacina, a tetravalente, que protege 
contra os tipos 6, 11, 16 e 18, e a bivalente que protege contra os tipos 16 e 18. No entanto, 
estas vacinas apresentam alto valor comercial e se não fossem disponibilizadas pelo governo, 
a maioria da população não teria acesso (SÃO PAULO, 2013; SANTA CATARINA, 2014; SÃO 
PAULO, 2014).

Fonte: Elaborado pelas autoras do módulo com base nas referências citadas no quadro.

Nesse momento, sugere-se apresentar aos alunos o valor comercial da 
vacina no seu município. Para isso, também é necessário uma pesquisa para 
levantamento de quantas clínicas particulares oferecem a vacina contra o 
HPV no município e qual o valor da vacina em cada uma delas.

Quadro 5: Levantamento de oferta e preço de vacinas em Cascavel/PR 

*Este é um exemplo, com dados do Município de Cascavel/PR referentes a um levantamento 
feito em Julho de 2014.

Em julho de 2014, três clínicas ofereciam a vacina tetravalente em Cascavel. Em duas de-
las, o valor era de 400,00 por dose e na outra a vacina custava 490,00 a dose, sendo que, para 
imunização completa e eficiente, são necessárias três doses.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

 Neste momento, propõe-se uma explicação sobre o esquema vacinal, 
comentando sobre os custos e eficiência na imunização.
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Quadro 6: Esquema das vacinas para HPV em âmbito nacional e regional

TEXTO DE APOIO

Nas clínicas particulares o esquema vacinal proposto é de que a segunda dose da vacina 
deve ser tomada dois meses após a primeira e a terceira dose, quatro meses após a segunda. 
Enquanto que, no esquema vacinal ofertado pela rede pública, a segunda dose será disponibili-
zada 6 meses após a primeira, e a terceira dose 5 anos após a primeira. Esse esquema adotado 
pelo governo difere do recomendado pelo fabricante, no entanto, outros países como México, 
Colômbia, Canadá e Suíça também o adotaram. O México foi o primeiro país a adotá-lo, em 
2009. O governo brasileiro optou por seguir esse esquema, pois, se os dados da vacinação no 
México forem divulgados em 2014, o Brasil poderá avaliar a eficácia do esquema e principal-
mente, da vacina. Além disso, após os cincos anos, o governo poderá avaliar se as meninas 
que receberam as duas primeiras doses precisarão da terceira. Esses parâmetros serão con-
siderados para optar em investir ou não na terceira dose em 2019 (SANTA CATARINA, 2014; 
SÃO PAULO, 2014).

Ademais, esse esquema vacinal é uma estratégia para a redução de custos, pois o governo 
brasileiro fez um acordo Merck Sharp & Dohme que é a atual fabricante. Com esse acordo, o 
Ministério da Saúde comprará 36 milhões de doses da vacina por aproximadamente R$ 30 a 
dose durante os cinco primeiros anos da campanha de vacinação. Depois ela será fabricada 
pelo Instituto Butantan, em São Paulo (SANTA CATARINA, 2014).

Considerando que cada menina do grupo alvo deve receber três doses da vacina para estar 
imunizada, o governo gastará aproximadamente R$ 530 milhões (SANTA CATARINA, 2014). 
Além desse valor, o governo está investindo cerca de R$ 15 milhões na divulgação da campa-
nha e mais R$ 300 milhões para transferir a tecnologia da fabricação da vacina para o Instituto 
Butantan (SANTA CATARINA, 2014). Com a produção da vacina no Brasil a expectativa é de 
que o preço por cada dose diminua (SANTA CATARINA, 2014).

Fonte: Elaborado pelas autoras do módulo com base nas referências citadas no quadro.

A partir destas informações, sugere-se que o professor faça a seguinte 
indagação aos alunos: O que vocês pensam sobre essa atitude do governo?

Após a discussão, pode-se falar sobre a produção da vacina. Para isso, é 
interessante, inicialmente, explicar a estrutura do vírus do HPV, que é com-
posto de uma cápsula com o DNA em seu interior, para, então, abordar o que 
é a vacina. 

Quadro 7: Produção da vacina do HPV

TEXTO DE APOIO

Para a produção da vacina foram necessários estudos sobre o DNA do vírus do HPV o que 
permitiu identificar a parte específica do DNA do vírus responsável pela produção da cápsula 
(capsídeo viral). A partir disso, foram realizados testes em fungos que possibilitaram a produção 
de uma cápsula semelhante à do vírus do HPV, sem qualquer genoma em seu interior, sendo, 
portanto, chamada de Partícula Semelhante a Vírus (VLP). As VLP induzem no organismo um 
mecanismo de proteção a partir da produção de anticorpos e por isso, são utilizadas para a 
produção da vacina. Portanto, a vacina contra o HPV é composta somente pela cápsula, sem 
DNA no seu interior, e, portanto não é infectante. 

Fonte: Porto Alegre (2014).
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Para facilitar a visualização e o entendimento, sugere-se a apresentação 
da seguinte imagem, ou outra que julgar mais adequada, para mostrar a es-
trutura do vírus e da vacina:

Figura 1: Diferença entre a estrutura do vírus HPV e a vacina

Fonte: HPV online. Disponível em: <http://www.hpvonline.com.br/>.

Neste momento, sugere-se que o professor retome com os alunos um 
momento do primeiro vídeo, quando se comenta sobre os cuidados que se 
deve ter com o transporte e armazenamento da vacina, principalmente em 
relação à refrigeração.

Quadro 8: Informações sobre a vacina

TEXTO DE APOIO

A vacina é administrada via intramuscular nas doses indicadas (0,5ml) e age estimulando 
a produção de anticorpos contra os tipos de vírus presentes na vacina, porém, também pode 
apresentar efeito contra alguns dos demais tipos de vírus do HPV. Ver esta e outras informa-
ções em: vacinar.net/bulas/bula_vqchpv.pdf.

Quando a pessoa vacinada entrar em contato com o vírus esses anticorpos irão inativar 
este HPV, impedindo que ele se instale e se multiplique.

Fonte: Elaborado pelas autoras do módulo com base no link citado acima.

Com as informações já apresentadas, o professor pode questionar os 
alunos sobre a idade de iniciar a vida sexual, e, após a discussão, retomar o 
conteúdo, explicando o mecanismo de ação da vacina e porque a campanha 
objetiva apenas a vacinação das meninas já que os meninos também podem 
contrair a doença.
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Quadro 9: Modo de ação da vacina para o HPV.

TEXTO DE APOIO

A proteção contra a infecção depende da quantidade de anticorpos produzidos pelo indiví-
duo vacinado, a presença destes anticorpos no local da infecção e a sua persistência durante 
um longo período de tempo.

Como o objetivo desta estratégia de vacinação do governo é reduzir casos e mortes ocasio-
nados pelo câncer de colo de útero, a vacinação é restrita ao sexo feminino. Além disso, alega-se 
que os meninos são protegidos indiretamente com a vacinação das meninas, resultando em redu-
ção na transmissão de verrugas genitais entre os homens (BRASÍLIA, 2013; SÃO PAULO, 2014).

Todas as pessoas, independente de estarem ou não contaminadas, podem tomar a vacina, 
afinal, a pessoa pode estar com um vírus diferente daqueles contemplados na vacina.

Cabe ressaltar que a vacina é uma medida profilática e não terapêutica, portanto, ela não 
age contra infecções ou lesões já existentes e, portanto não dispensa o uso de preservativos 
que são fundamentais para proteger contra o HPV e as demais DSTs (BRAGUETO; SUZUKI, 
2008; SANTA CATARINA, 2014).

Fonte: Elaborado pelas autoras do módulo com base nas referências citadas no quadro.

Para dar continuidade à discussão, sugere-se um vídeo que traz informa-
ções sobre o HPV em homens. Aproveitando essa lacuna, pode-se explanar 
sobre as formas de contágio. Segue, abaixo, o link para acessar o vídeo sugeri-
do. O vídeo está disponível em: <http://tvuol.uol.com.br/video/vacina-contra-
-o-hpv-esta-disponivel-tambem-para-homens-04024C993970C8B91326>.

 Quadro 10: Formas de contágio do HPV.

TEXTO DE APOIO

As formas de contágio do HPV são: relação sexual, contato direto com a pele infectada, 
mãos, objetos, toalhas, roupas íntimas, vaso sanitário e de mãe para filho durante o parto. No 
entanto, cabe salientar, que a principal forma de contaminação é pela via sexual, que inclui 
contato oral-genital, genital-genital ou mesmo manual-genital. Portanto, a contaminação com o 
vírus do HPV pode ocorrer sem penetração vaginal ou anal.

Fonte: São Paulo (2013).

Ao explicar as formas de contágio, é possível trabalhar/mencionar as for-
mas de prevenção, dando ênfase ao exame Papanicolau que consegue detectar, 
de forma precisa e com custos baixos, até 90% dos cânceres de colo do útero. 
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Quadro 11: Diagnóstico do HPV.

TEXTO DE APOIO

A principal forma de diagnóstico do HPV é o exame ginecológico conhecido como 
Papanicolaou. Este permite detectar células anormais no colo do útero, que podem e devem 
ser tratadas antes de evoluírem para câncer (SÃO PAULO, 2013; PORTO ALEGRE, 2014). 

Para a realização deste exame, o profissional de saúde, geralmente médicas (os) ou en-
fermeiras (os), introduzem um aparelho chamado especulo através da abertura da vagina da 
mulher que permite visualizar com o colo do útero. Com o auxílio de uma espátula ou escovi-
nha, faz-se um raspado das células do revestimento do colo do útero que é colocado sobre uma 
lâmina e analisado ao microscópio, onde se procura sinais de alteração nuclear nas células, 
pois, quando o vírus entra na célula, tenta integrar-se ao núcleo, aumentando-o de tamanho e 
afastando o citoplasma para os cantos. Conforme o grau de alteração celular, é quantificada a 
lesão (FREITAS FILHO, 2011).

O exame de Papanicolau deve ser feito regularmente a partir do momento que a menina 
inicia a vida sexual. Os dois primeiros exames devem ser feitos com intervalo de um ano e, se 
os resultados forem normais, o exame pode ser realizado a cada três anos. No entanto, em 
caso de alterações, deve ser feito a cada seis meses. (PORTO ALEGRE, 2014).

É importante ressaltar que mesmo vacinadas, as mulheres devem continuar fazendo o 
exame Papanicolau periodicamente, pois as vacinas protegem apenas contra dois tipos de HPV 
causadores de câncer. Os demais vírus que a vacina não engloba, continuarão provocando o 
câncer de colo do útero se não houver uma prevenção secundária, que neste caso, é o exame 
ginecológico (SÃO PAULO, 2013).

O exame pode ser feito nos Postos de Coleta de exames preventivos ginecológicos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e são gratuitos.

Vale destacar que o uso de preservativos, apesar de prevenir grande parte das DSTs, não é 
totalmente eficiente, pois, é comum aparecerem lesões provocadas pela infecção por HPV em 
áreas onde a camisinha não protege, como por exemplo, na região pubiana, perineal, perianal e 
bolsa escrotal. Além destas formas de prevenção é muito importante evitar ter muitos parceiros 
ou parceiras sexuais e realizar higiene pessoal.

Fonte: Elaborado pelas autoras do módulo com base nas referências citadas no quadro. 

Na sequência podem se desenvolver trabalhos em grupos sobre quais os 
indivíduos acometidos pelo HPV, as formas de contágio e prevenção, con-
feccionando cartazes em cartolinas, com uso de recortes de revistas e jornais, 
tesouras, colas e canetas coloridas. Ao final da atividade, cada grupo pode 
apresentar o trabalho para o restante da turma.

Atividade 3:

Sugere-se que o professor trabalhe com os principais sintomas cau-
sados pela doença, utilizando-se de imagens para facilitar a visualização e 
compreensão, ressaltando que o HPV pode ficar no organismo durante anos 
sem a manifestação de sinais e sintomas. 
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Quadro 12: Manifestação do HPV

TEXTO DE APOIO

Em algumas pessoas, determinados tipos de HPV podem demorar mais de 20 anos para 
manifestar os sintomas e, geralmente, estes só surgem devido a uma baixa na imunidade da 
pessoa infectada (SÃO PAULO, 2014).

Fonte: São Paulo (2014).

Utilizando-se de imagens que julgue adequadas, o professor pode co-
mentar que os sintomas (quando sintomática) são: Câncer de colo do útero, 
que é o segundo câncer mais acometido nas mulheres, ficando atrás apenas 
do câncer de mama, verrugas genitais, câncer de vulva, vagina, ânus, pênis, 
orofaringe e Papilomatos e Respiratória Recorrente (RRR), que é passada 
de mãe para filho durante o parto normal. No entanto,  cabe  salientar que 
a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente, para o de-
senvolvimento do câncer do colo do útero, pois existem outros fatores que 
aumentam o risco de uma mulher desenvolver câncer do colo do útero, como 
fatores ligados à imunidade, à genética, à idade e ao comportamento sexual.

É importante que o professor destaque que, embora as lesões clínicas 
mais comuns ocorram nas regiões anogenitais como vulva, vagina, ânus e 
pênis, esta infecção pode aparecer em qualquer parte do nosso corpo, bas-
tando ter o contato do vírus com a pele ou mucosa. A partir dessas mani-
festações, é possível diagnosticar a doença. Sugere-se que o professor leve 
imagens de verrugas nos órgãos genitais femininos e masculinos, nas extre-
midades (mãos e pés), na orofaringe, e do câncer no colo do útero.

Na sequência o professor pode dar início ao trabalho com o sistema 
reprodutor feminino.

Como estarão conversando sobre o câncer de colo do útero, pode-se 
iniciar mostrando aos alunos, a partir de modelos anatômicos e atlas, a ana-
tomia do sistema reprodutor feminino, abordando todos os órgãos que o 
compõe, onde estão localizados e quais suas funções.

No decorrer da explicação, podem-se abordar as formas de tratamento 
conforme apresentado no texto de apoio da sequência.
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Quadro 13: Formas de tratamento do HPV

TEXTO DE APOIO

Quando as lesões diagnosticadas no exame Papanicolaou são de baixo grau normalmente 
não é feito nenhum tipo de tratamento, apenas orienta-se para que se mantenha a rotina dos 
exames a fim de monitorar o progresso das lesões, visto que, em geral, estas não evoluem para 
lesões de alto grau (FEITOSA, 2013). 

Em relação às verrugas genitais, dependendo do tamanho e da localização pode ser feita a 
aplicação de pomadas ou a remoção por cauterização química, a laser ou cirúrgica (FEITOSA, 
2013; PORTO ALEGRE, 2014). Além disso, para as verrugas externas pode ser aplicado Ácido 
tricoloroacético uma vez por semana, durante quatro semanas ou até o desaparecimento da 
lesão. Cabe ressaltar neste momento, que o desaparecimento das verrugas não significa que 
todos os vírus foram eliminados.

Determinados tipos de vitaminas também são indicados para melhorar a imunidade e au-
xiliar no tratamento.

Em casos mais graves de cânceres o tratamento é quimioterapia, e radioterapia.

Fonte: Elaborado pelas autoras do módulo com base nas referências citadas no quadro.

Atividade 4:

Dando continuidade, o professor pode explicar sobre o sistema repro-
dutor masculino, abordando os seguintes tópicos: testículos, espermatozoi-
des, túbulos seminíferos, epidídimo, ductos deferentes, uretra, glândulas 
seminais, próstata, sêmen, glândulas bulbouretrais e pênis, sempre relacio-
nando as informações com os sintomas do HPV, utilizando também, atlas e 
modelos anatômicos para exemplificar de maneira satisfatória o conteúdo.

Para finalizar as atividades do Módulo Didático, sugere-se que os alu-
nos escrevam uma carta, endereçada ao Ministério da Saúde e Cultura, ex-
pressando suas opiniões e argumentando a favor ou contra a vacinação do 
HPV. Aqui, é muito importante que o professor dê as orientações de como 
deve ser escrita uma carta.

Outra possibilidade é a divisão em dois grupos. Um grupo com os alu-
nos que são a favor e outro grupo de alunos que é contra a vacinação e o 
professor é o mediador ao orientá-los para que argumentem e defendam suas 
opiniões em um debate na sala de aula.

Avaliação

Considerando-se que o papel social da escola é formar os alunos para 
a cidadania, desenvolvendo suas competências e habilidades, é fundamen-
tal a adoção de uma avaliação formativa, centrada no aluno (CASEIRO; 
GEBRAN, 2008). A avaliação formativa pode ser entendida como uma 
prática de avaliação contínua, que objetiva desenvolver as aprendizagens 
(CASEIRO; GEBRAN, 2008, p. 03).
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Entendendo a avaliação como parte do processo educativo, o qual alme-
ja analisar se houve uma mudança da ação do indivíduo frente ao trabalhado 
realizado pelo docente, ou seja, se a ação educativa conseguiu promover 
transformações,  agindo  sobre  a  aprendizagem,  tornando  a mesma  signifi-
cativa para o discente, a avaliação não assume um papel de constatação de 
atividades realizadas pelo professor e sim pela intencionalidade de agente 
modificador social do mesmo (DARSIE, 1996).

A avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem que fornece 
ao professor uma análise do seu trabalho e permite reavaliá-lo, objetivando 
melhores resultados de aprendizagem (OLIVEIRA; GALETTI, 2004).

Sendo assim, a avaliação deve ser proposta para acompanhar o desen-
volvimento dos alunos no decorrer da aplicação do Módulo.

A avaliação pode ser realizada mediante: construção de um mapa concei-
tual; realização de um cartaz harmonioso com o conteúdo trabalhado em sala; 
participação em sala de aula; produção de uma carta endereçada ao Ministério 
da Saúde, na qual os alunos expõem sua opinião em relação à vacinação; e, 
argumentos utilizados durante o debate sobre a vacinação do HPV.
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