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Resumo 

 

Este artigo apresenta os resultados de um projeto de intervenção pedagógica 

realizado em uma escola estadual do município de Corumbataí do Sul – PR, na 

disciplina de Biologia, com os alunos do primeiro ano do ensino médio. O objetivo 

deste trabalho foi de aumentar os conhecimentos dos educandos sobre os 

agrotóxicos e assim sensibilizá-los quanto ao uso indiscriminado e sem proteção e 

quanto aos prejuízos que estes produtos podem causar ao meio ambiente e a saúde 

humana.  Foram desenvolvidas atividades acadêmicas diversificadas no sentido de 

despertar o interesse dos educandos a respeito das questões fundamentais para a 

manutenção dos ecossistemas, para a saúde humana e dos demais seres vivos. 

Sendo assim, a realização deste trabalho, visou à compreensão de uma consciência 

sustentável, com o intuito de diminuir o uso de insumos agrícolas que contaminam o 

meio ambiente e provocam intoxicações pelo seu uso indiscriminado. 
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1  Introdução 

 

 

Ao longo da história da civilização o ser humano tem se preocupado 

continuamente para melhorar suas condições de vida e garantir sua sobrevivência. 

Neste contexto, o aumento de seus esforços para aumentar a produção de 

alimentos intensificou a agricultura, a qual representa uma atividade indispensável 

para a humanidade. 

Este esforço do ser humano em produzir sempre mais alimentos entra em 

conflito com o ambiente, pois a produção em quantidades suficientes de alimentos 



contrapôs às devastações causadas pelas pragas, dando origem, então, aos 

compostos denominados de agroquímicos, incluindo fertilizantes e agrotóxicos 

(Silva, 2004). 

O ambiente vem sendo degradado ao longo do tempo através de diferentes 

formas, a realidade a respeito destas práticas sociais que desencadeiam tal 

problemática deve sempre ser repensada e refletida em todo o contexto escolar, no 

sentido de facilitar a compreensão de conceitos e despertar ações que venham 

melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos, pois a utilização dos 

agrotóxicos pelos agricultores de forma incorreta e indiscriminada vem causando 

inúmeros desequilíbrios ambientais, além de favorecer o desenvolvimento de muitas 

doenças que afetam a saúde humana. 

 A utilização de agrotóxicos em larga escala nas lavouras aponta para uma 

abordagem significativa de toda a sociedade nas questões relacionadas com a 

saúde da população. Assim, em decorrência da crescente exploração dos recursos 

naturais nos últimos anos, torna-se necessário o uso de informações sobre essas 

fontes potencialmente poluidoras bem como os resíduos por elas gerados e os 

impactos ambientais que as atividades agrícolas e o uso destas substâncias 

químicas podem provocar (Matos, 2010).  

Nesta perspectiva, a escola representa um espaço social que possibilita uma 

abordagem do conhecimento sistematizado e elaborado que deve contribuir para 

auxiliar os educandos em ações que venham articular os saberes científicos com os 

problemas causados pelo uso incorreto e indiscriminado dos agroquímicos. As 

Diretrizes Curriculares Estaduais – DCEs apontam a necessidade de se trabalhar os 

conteúdos de Biologia que possam estar vinculados com a Educação Ambiental. Ao 

longo da história, muitos conceitos foram elaborados sobre os fenômenos que 

envolvem a vida. No entanto, os conhecimentos de Biologia no Ensino Médio 

resultam de modelos teóricos elaborados pelo ser humano evidenciando o esforço 

de entender, explicar, usar e manipular os recursos naturais (PARANÁ, 2008). 

Diante deste contexto, baseando-se nos resultados obtidos com a realização 

deste estudo, a escola e os professores que nela atuam, necessitam de 

instrumentos que auxiliam e norteiam os educandos no desenvolvimento de ações 

que visam amenizar, através do conhecimento científico, os desequilíbrios causados 

nos ecossistemas com o uso indiscriminado de agrotóxicos. 



A intervenção pedagógica na escola representa um momento de atividades 

realizadas no PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, oferecido aos 

professores da rede pública de ensino pela Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná – SEED –PR, no período 2013 – 2014, com enfoque a uma abordagem nos 

agrotóxicos e sua influência no meio ambiente e na saúde humana. Esta temática é 

associada ao conteúdo trabalhado na disciplina de Biologia, no Ensino médio. 

Sendo assim, este trabalho apresenta o resultado de um conjunto de ações 

que levou a uma proposta para a redução dos impactos causados pelos agrotóxicos 

no meio ambiente e na saúde humana, desenvolvido no Colégio Estadual 

Corumbataí do Sul. E.F.M, com os alunos do primeiro ano A, no município de 

Corumbataí do Sul, PR. 

O contexto desta intervenção pedagógica justifica-se pelo trabalho com 

questões que estão ligadas ao cotidiano dos educandos, no sentido de buscar 

soluções efetivas para os problemas relacionados com os agrotóxicos, ao ambiente 

e a saúde humana, bem como interferir diretamente na qualidade de vida de todos 

que estão sendo afetados pelo uso indiscriminado destas substancias. 

 

2  Fundamentação teórica 

 

2.1 – Aspectos gerais dos agrotóxicos 

 

Um dos principais desafios da humanidade se constitui na produção de 

alimentos para a população que se encontra em pleno processo de crescimento. 

Com a intensificação das atividades econômicas, a exploração dos recursos naturais 

se torna cada vez mais intensa e as terras com culturas agrícolas sofrem tanto com 

os fenômenos naturais, como com a utilização de substâncias químicas ou 

defensivos agrícolas. O objetivo primordial destes métodos é garantir a imediata 

produtividade (Marcondes, 1.996). 

Nesta busca de aumentar a produtividade, o ser humano coloca sua própria 

existência e dos demais seres vivos em risco com o uso de substâncias nocivas ao 

meio ambiente e a saúde humana. Neste contexto, para alcançar maior 

produtividade, o uso em massa de agrotóxicos exerce papel preponderante. De 

acordo com Grisolia 2005, a exploração comercial e econômica de produção de 

alimentos na agricultura utiliza algum tipo de agrotóxico. Os agrotóxicos podem ser 



entendidos como qualquer produto de ordem química, física ou biológica que atua 

no extermínio de doenças ou pragas que prejudicam as culturas agrícolas. De 

acordo com o desenvolvimento agrícola atual, os agrotóxicos são utilizados em larga 

escala tanto na agricultura como na pecuária. 

Estes produtos químicos são destinados aos mais variados fins, como o 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nos campos de agricultura, 

nas pastagens, em diferentes situações urbanas e rurais, como a proteção de 

florestas, em jardins, controle de insetos e outras pragas em residências, controle da 

população de ratos nas cidades, controle de fungos, controle de formigas, 

erradicação da vegetação ao longo de rodovias e ferrovias, controle de vetores de 

doenças humanas, também são empregados como substâncias desfolhantes, 

dessecantes, estimulantes e inibidores de crescimento, entre outros (Grisolia, 2005). 

 

2.2 Os agrotóxicos e sua comercialização 

 

Em muitos países, o uso dos agrotóxicos é rigorosamente regulamentado. No 

Brasil existe uma legislação específica que regulamenta o uso destas substâncias 

prevista na Lei 7.802/89 que dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, 

embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda, 

utilização, importação, exportação, destinação final de resíduos e embalagens, 

registro, classificação, controle, inspeção, fiscalização, componentes e afins. Nos 

estudos realizados por Souza em 1.995, observa-se que no Brasil a lei acima 

referida torna-se uma autoridade para regulamentar o uso dos agrotóxicos, bem 

como seu registro pelo governo federal. 

Mesmo existindo uma legislação bem específica para orientar quanto ao uso 

dos agrotóxicos, percebe-se a falta de uma fiscalização rigorosa, pois existe um 

comércio ilegal e até mesmo livre destes produtos que, não possuindo origem 

conhecida, não apresenta garantia de qualidade colocando em risco todos os 

envolvidos neste processo, do produtor ao consumidor final. 

Assim, ocorre uma grande pressão do mercado quanto à aquisição destes 

produtos, agindo como mediadores ou intermediários, como os profissionais da área 

como os técnicos, engenheiros agrônomos, representantes de vendas de casas 

comerciais e mesmo os profissionais ligados ao poder público, que apresentam os 

agrotóxicos como única alternativa para o sucesso da produção bem como 



diminuição de perdas nas safras, com interesse de grandes indústrias de insumos 

agrícolas (Peres, 2003). Entre os anos de 2001 e 2007, com aumento significativo 

nas vendas de agroquímicos, com políticas de incentivo, pacotes tecnológicos, a 

isenção de impostos, facilidade de importação destes produtos, entre outras 

medidas vieram posicionar o Brasil em primeiro lugar na utilização mundial de 

agrotóxicos. Em anos seguintes outros incentivos foram propostos, tais como a troca 

de insumos pela produção financiada pelas indústrias de agrotóxicos, vieram 

consolidar ainda mais a expansão deste mercado (Londres, 2011). Neste contexto, 

podemos constatar a falta de incentivo das autoridades governamentais em 

formalizar uma educação voltada para a produção rural, que favoreça o 

desenvolvimento sustentável.  

 

2.3 Os Agrotóxicos e o Meio Ambiente 

 

O uso indiscriminado de agrotóxicos pode acarretar inúmeros problemas para 

o meio ambiente, contaminando o ar, a água, o solo causando a morte de animais e 

plantas. Estas substâncias podem deslocar-se no ambiente através dos ventos e da 

água da chuva para locais distantes de onde foram aplicados. Mesmo as regiões 

mais distantes do planeta, sem nenhum tipo de agricultura, como as regiões polares, 

podem ser afetadas (Grisolia, 2005). 

 A quantidade abrangente e em larga escala de aplicação destas substâncias 

tóxicas no ambiente vem contribuindo para sua degradação, tais problemas ilustram 

o fato de que, mesmo com os avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos, 

torna-se praticamente impossível prever com exatidão o real impacto que os 

produtos químicos poderão causar em longo prazo nos ecossistemas. Isso ocorre 

porque, uma vez liberado no meio ambiente, com o objetivo de controlar a 

população de pragas tais como insetos, ervas daninhas, ratos, entre outros, podem 

causar sérios danos ao equilíbrio das cadeias alimentares. Assim, a introdução de 

um agrotóxico no ambiente pode afetar a população de uma ou mais espécies de 

organismos, mesmo que não seja o alvo direto da aplicação, pode vir causar graves 

problemas ambientais que afetam diretamente ou indiretamente todos que atuam 

nos biomas existentes no planeta Terra (Barbosa, 2004).  

 

 



2.4 Os Agrotóxicos e a Saúde Humana 

 

Os agrotóxicos representam perigo para todos os seres vivos. Seu uso 

indiscriminado pode acarretar inúmeros problemas tanto para a saúde dos 

aplicadores e consumidores, como para o equilíbrio do meio ambiente. Quando 

ingeridos pelo ser humano, os agrotóxicos podem acarretar graves intoxicações no 

seu organismo. Os inseticidas clorados causam lesões em certos órgãos e em doses 

mais elevadas podem causar a morte. Já os inseticidas fosforados podem causar o 

aumento na transpiração e na salivação, fortes dores no abdome, diarreias e 

vômitos. Os inseticidas que apresentam carbono em sua constituição, utilizados nas 

lavouras no combate aos pulgões, podem causar a morte mesmo em pequenas 

quantidades. Aqueles inseticidas usados nas residências para eliminar mosquitos e 

demais insetos, apesar de serem fracos, podem ocasionar alergias e asma. Os 

herbicidas em pequenas doses são capazes de causar danos nos músculos e 

problemas respiratórios. Os fungicidas podem causar câncer (Grisolia, 2005). 

Diversos estudos associam a exposição humana aos agrotóxicos com o 

aumento na frequência de aberrações cromossômicas. Tais aberrações podem ser 

observadas em grupos de risco, como os agricultores que estão diretamente 

envolvidos nas pulverizações de agrotóxicos (Grisolia, 2005). 

Quando armazenados em grandes quantidades, os agrotóxicos podem 

representar sérios riscos para a saúde humana, principalmente se houver 

derramamento acidental. Segundo Souza 1.995, no estado do Paraná, o emprego 

de agrotóxicos em terras agrícolas tem provocado a contaminação do solo e da 

água causando prejuízos significativos para a saúde pública. 

A falta de incentivo das autoridades governamentais, no sentido de formalizar 

uma educação voltada para a produção rural, também se torna em um fator 

agravante no que diz respeito ao uso dos agrotóxicos. De acordo com Souza 1.995, 

uma alta porcentagem dos óbitos provocados por intoxicação por agrotóxicos, pode 

ser atribuída ao suicídio, talvez refletindo o fácil acesso da população a este tipo de 

produto. Os agrotóxicos de uso geral podem ser comprados e utilizados por 

qualquer produtor que contenha cadastro. 

A maioria das questões relacionadas com o uso dos agrotóxicos poderia ser 

solucionada através de uma educação eficaz e medidas adequadas com 

informações sobre a forma correta de aplicação dos mesmos e o devido 



acompanhamento dos órgãos competentes para a garantia de atitudes corretas 

quanto ao uso destes produtos, assegurando um maior resultado de acordo com as 

normas estabelecidas por lei. 

 

2.5 Agrotóxicos e Prevenção 

 

Ao longo dos séculos o ser humano tem a preocupação com os diversos 

organismos que lhe causa problemas diversos, sejam eles fungos, insetos, plantas 

daninhas, ácaros, bactérias, nematoides, vírus, entre outros que, além de causar 

doenças nos seres humanos podem causar lhes a morte. Estes organismos também 

atacam as culturas agrícolas, provocando a diminuição na produção de alimentos, 

trazendo dificuldades para solucionar tais problemas. Estas metodologias 

apresentam aspectos positivos, mas também desencadeiam sérios problemas. 

Dentre as metodologias utilizadas para combater tais organismos, a que mais se 

difundiu e tem sido utilizada em larga escala são os agroquímicos ou pesticidas 

(Barbosa, 2004). 

Com uso crescente dos agrotóxicos e sua alta toxicidade, houve a 

necessidade de se regulamentar normas de segurança quanto ao manuseio destes 

produtos, bem como buscar alternativas que venham diminuir seus impactos no 

ambiente e seus malefícios para a saúde humana e dos demais seres vivos. Os 

agricultores devem estar conscientes da importância do uso dos equipamentos de 

proteção individual, bem como do descarte correto das embalagens destas 

substâncias. 

Diante desta perspectiva, as questões relacionadas com o uso dos 

agrotóxicos poderiam ser solucionadas através de uma educação eficaz e de 

qualidade. De acordo com Altieri (2004), os princípios básicos de um ecossistema 

sustentável são a conservação dos recursos renováveis e a adaptação das culturas 

aos ambientes para manter um nível moderado e sustentável de produtividade. 

Somente através de um conhecimento que venha favorecer a reflexão de valores 

que permitam a preservação ambiental e a manutenção da vida diante das inúmeras 

alterações causadas no ambiente devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos, é 

que podemos pensar em uma melhoria na qualidade de vida para todos. 

Sendo assim, a educação, como prática social, fundamenta a construção de 

valores, conceitos e atitudes que possibilitam a compreensão da realidade. De 



acordo com Gadotti 2009, que afirma que os seres humanos, não precisam apenas 

de comida, mas também de dignidade, de poder de decisão de sua existência, 

precisam de cultura, de conhecimento dos saberes, de autodeterminação. 

Desta maneira, a educação se constitui em um instrumento que responde 

positivamente a temática em questão. No contexto atual, está aliada aos aspectos 

que se fazem necessários para a construção da cidadania. 

 

 

3  DESENVOLVIMENTO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 

 

Sabendo da importância e tendo consciência da necessidade de se trabalhar 

com temáticas voltadas para o cotidiano dos educandos, oriundos em sua maioria 

do meio rural e filhos de agricultores, buscando também, articular conhecimentos 

com a prática pedagógica diária dos mesmos, para que possam ser disseminadores 

das necessidades de compreensão de novas concepções a respeito do uso 

indiscriminado e incorreto, sem as devidas precauções dos agrotóxicos e seus 

impactos no ambiente e na saúde humana que foi desenvolvido este trabalho de 

intervenção pedagógica na escola.  

Este trabalho constituiu-se em uma Unidade Didática, com atividades 

trabalhadas com uma turma de primeiro ano do Ensino Médio, com 46 alunos, a 

maioria filhos de produtores rurais, no Colégio Estadual Corumbataí do Sul, E.F.M, 

no município de Corumbataí do Sul, Paraná. 

Esta Unidade Didática constituiu-se com um conjunto de atividades 

elaboradas e estruturadas com articulação voltada para o tema dos agrotóxicos e 

suas implicações no meio ambiente e na saúde humana. 

O desenvolvimento das atividades da Unidade Didática iniciou-se com um 

questionamento para a investigação do conhecimento prévio do educando com o 

intuito de diagnosticar as ideias dos mesmos sobre seus conceitos a respeito dos 

agrotóxicos. Esta atividade teve a finalidade de favorecer o debate em sala de aula e 

oportunizar a investigação para a compreensão da realidade e o direcionamento das 

atividades posteriores e a reestruturação do plano de trabalho docente constituindo-

se assim, em uma importante ferramenta de avaliação diagnóstica dos educandos.  

Em seguida foi realizado um levantamento e análise de reportagens coletadas 

pelos educandos em jornais, revistas, artigos e outros. Esta atividade procurou 



favorecer o estudo aprofundado que visou à construção do conhecimento sobre o 

uso de agrotóxicos. Com a realização desta atividade os alunos puderam 

desenvolver habilidades voltadas ao meio social, no sentido de oferecer subsídios 

que os levaram uma reflexão mais ampla do tema em questão. Após a realização 

dos estudos, os educandos confeccionaram cartazes sob a orientação do professor 

e foi montado um mural no pátio do colégio com cartazes contendo gravuras, textos, 

recortes de jornais e revistas, embalagens de agrotóxicos, entre outros.   

Na sequência foi realizada a palestra “Os agrotóxicos e sua utilização em 

nossos ecossistemas” com o engenheiro agrônomo da EMATER de Corumbataí do 

Sul. Através desta atividade, os educandos puderam obter um conhecimento de 

forma integrada, possibilitando conhecer modelos teóricos construídos ao longo da 

história, bem como sua relação com o contexto onde estão inseridos. Então, os 

alunos realizaram um relato sobre os pontos que mais lhes chamaram a atenção e 

foi feita uma discussão em sala de aula onde eles puderam colocar suas opiniões e 

expor sua realidade, quanto ao uso destes produtos. 

         Os educandos, organizados em grupos, realizaram uma pesquisa sobre os 

agrotóxicos mais utilizados nas lavouras de Corumbataí do Sul e sua nocividade, 

sob a orientação do professor. Com esta atividade os educandos alcançaram 

subsídios para o conhecimento, compreensão e análise dos agrotóxicos mais 

utilizados e suas características. Os resultados de cada grupo foram apresentados 

aos colegas da turma em forma de um debate. 

Foi realizada uma visita a duas cooperativas de produtores rurais no 

município que permitiram aos alunos pesquisarem assuntos importantes 

relacionados com o tema. Como exemplo: comercialização de agrotóxicos, o 

descarte de embalagem, o uso de equipamento de proteção, o controle biológico e 

segurança alimentar. Esta atividade tratou-se de uma pesquisa de campo com a 

finalidade de integrar o conhecimento, onde se possibilitou novas elaborações de 

conceitos que permitiram a troca de informações levando os educandos a 

aproximarem a teoria da prática. 

Em seguida a turma assistiu a dois vídeos sobre alimentos contaminados por 

agrotóxicos que relataram alimentos com níveis elevados de agrotóxicos e os males 

causados pelos mesmos no organismo humano, bem como o risco destas 

substâncias para o meio ambiente, para os trabalhadores que estão diretamente em 



contato com estes insumos Após terem assistido os vídeos, os educandos 

destacaram palavras – chave e realizaram atividades de palavras cruzadas. 

Na continuidade das atividades, os educandos realizaram um estudo 

aprofundado sobre a composição química e toxidade dos agrotóxicos mais utilizados 

no Brasil. Para a realização desta atividade foi utilizado como recurso o laboratório 

de informática. Foram realizadas atividades de compreensão do texto, com 

questionamento de respostas pessoais e uma atividade de caça palavras. 

A fim de relacionar o tema agrotóxicos com a citologia, conteúdo de biologia 

abordado no primeiro ano, os educandos realizaram uma pesquisa a respeito das 

organelas citoplasmáticas responsáveis pela desintoxicação celular (retículo 

endoplasmático liso e o peroxissomo). Após a realização da pesquisa, os alunos 

confeccionaram cartazes com desenhos das estruturas celulares em questão, 

utilizando o livro didático como referência e os mais variados recursos, tais como 

desenhos, gravuras, textos, frases, entre outros bem como a criatividade de cada 

um. Os resultados da pesquisa foram apresentados em forma de um seminário, 

onde o professor foi o mediador. 

Por fim, foi realizado questionamentos a respeito do desenvolvimento das 

atividades do projeto, sobre a metodologia utilizada e sua importância para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura e do meio ambiente, com a opinião 

pessoal de cada educando. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implementação pedagógica na forma de Unidade Didática oportunizou aos 

educandos uma ampla reflexão a respeito dos agrotóxicos e seus impactos 

negativos no meio ambiente e na saúde humana, pelo seu uso indiscriminado, sem 

as devidas precauções. 

Para o desenvolvimento desta temática, foram propostas atividades que 

possibilitaram a articulação e a promoção do conhecimento científico com a prática 

relativa ao uso dos agrotóxicos e sua influência no meio ambiente e na saúde 

humana, bem como as implicações da falta de conhecimento das pessoas quanto ao 

uso indevido destas substâncias e de seus malefícios para os ambientes e dos seres 

que nele interagem. 



Com a realização deste trabalho, podemos concluir que a população, de 

modo geral, apresenta pouco conhecimento a respeito dos agrotóxicos e de sua 

toxidade, pois isso pode ser percebido no modo como manuseiam estes insumos 

sem a devida proteção, no destino incorreto que alguns produtores dão às 

embalagens dos mesmos. Outro fator preocupante está no acesso a estes produtos, 

por falta de uma legislação mais severa, existe um comércio ilegal sem observar a 

lei que regulamenta o uso destes produtos no país de forma controlada com 

padrões, técnicas e recomendações que possam amenizar os efeitos negativos dos 

mesmos nos ambientes. A prescrição em forma de receituário agronômico se 

constitui em um instrumento obrigatório para a aquisição destes insumos e para 

evitar problemas ambientais, e de saúde pública. Diante desta perspectiva, justifica-

se a importância de se trabalhar conteúdos que estão inseridos no cotidiano de 

nossos educandos, de modo que os mesmos possam superar suas concepções 

anteriores e promover ações e atitudes que venham ampliar seus conhecimentos de 

forma significativa. Neste contexto, o conhecimento científico está aliado aos 

aspectos que se fazem necessários para a construção da cidadania tornando o 

educando um sujeito comprometido na realidade onde está inserido. 

O desempenho e o interesse demonstrado pelos educandos durante a 

realização das atividades da implementação pedagógica puderam orientar reflexões 

que certamente os ajudarão a disseminar os conhecimentos obtidos. E a construção 

de conceitos e atitudes que possibilitem transformar sua realidade e favorecer 

valores que permitam a preservação ambiental e a manutenção da vida diante das 

inúmeras alterações causadas nos ecossistemas devido ao uso incorreto de 

agrotóxicos, buscando mecanismos para a melhoria da qualidade de vida para 

todos. 
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