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Resumo  

 

Esta pesquisa apresenta uma abordagem referente 

ao uso dos agrotóxicos e suas implicações no 

meio ambiente e na saúde humana. Em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico 

do Colégio Estadual Corumbataí do Sul, Ensino 

Fundamental e Médio e com o papel da disciplina 

de biologia para a aprendizagem, a realização 

deste trabalho pretende interagir os pressupostos 

contidos nas Diretrizes Curriculares Estaduais em 

relação às necessidades acadêmicas dos 

educandos. Nossa região é basicamente agrícola e 

existe uma grande utilização de agrotóxicos nas 

lavouras. Outro fator preocupante em relação ao 

uso dos agrotóxicos em nossa região foi o registro 

de várias mortes por ingestão e pelo manuseio 

sem as devidas precauções. Este projeto de 

intervenção pedagógica será desenvolvido com os 

alunos do primeiro ano do Colégio Estadual 

Corumbataí do Sul, Ensino Fundamental e 

Médio, no município de Corumbataí do Sul, 

Paraná. Na metodologia serão utilizadas 

atividades diversificadas para aprimorar a 

curiosidade e possibilitar a compreensão dos 

conteúdos a serem estudados, ressaltando a 

importância do conhecimento científico.  
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APRESENTAÇÃO 

Esta produção didático pedagógica tem como objetivo apresentar uma unidade 

didática elaborada com a finalidade de oferecer subsídios práticos e metodológicos a 

respeito dos agrotóxicos e sua influência no meio ambiente e na saúde humana. 

 Com a elaboração desta proposta pretende-se facilitar a compreensão de conceitos 

relacionados com o uso de agrotóxicos, bem como os devidos cuidados com o manuseio 

destes produtos. 

 Este conteúdo será desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2014, com os 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Corumbataí do sul, Ensino 

Fundamental e Médio, no município de Corumbataí do Sul, Paraná, na disciplina de 

Biologia. 

 A elaboração desta produção didático pedagógica é resultado das atividades 

propostas no PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, que se desenvolve como 

formação continuada destinada aos professores da Rede Pública da Educação Básica do 

Paraná. 

Nesta perspectiva, os encaminhamentos metodológicos das atividades elaboradas, 

tem como referências as reflexões a respeito da problemática do uso dos agrotóxicos e sua 

influência no ambiente e na saúde humana, tema que representa o centro desta pesquisa e 

da referida Intervenção Pedagógica no Colégio Estadual Corumbataí do Sul. 

 

INTRODUÇÃO 

O município de Corumbataí do Sul localiza-se na região Centro Oeste do estado do 

Paraná, com aproximadamente 4.000 habitantes, com base no CENSO realizado pelo 

IBGE (2.010). É um município basicamente agrícola com lavouras de café, soja, milho, 

maracujá, outros produtos da agricultura familiar e o desenvolvimento razoável da 

pecuária. 

Nestas lavouras, há uma grande utilização de agrotóxicos, como herbicidas, 

fungicidas, inseticidas, entre outros, isto gera preocupação com o meio ambiente, e com a 

saúde das pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas na aplicação destes 

produtos.  



Neste sentido, torna-se importante trabalhar conteúdos que estão presentes no 

cotidiano do educando, bem como as possíveis implicações com sua saúde, qualidade de 

vida e a qualidade do meio ambiente. 

Sendo assim, os educandos, bem como toda a comunidade envolvida, devem  

conscientizar-se da responsabilidade que temos na preservação ambiental e na conservação 

sustentável da agricultura, tornando assim a aprendizagem mais significativa (Carraro, 

1.997). Ao abordar este tema nas aulas de Biologia espera-se que os educandos possam 

também compreender os malefícios do uso excessivo destes produtos no cultivo das 

lavouras.  

Dessa maneira, o trabalho será conduzido levando- se em consideração as questões 

ligadas à preservação do ambiente e a saúde humana no que se refere ao uso dos 

agrotóxicos, colocando à disposição dos educandos a oportunidade de obterem 

conhecimentos a respeito do tema em questão. 

A escola contemporânea deve facilitar o desenvolvimento social de forma 

significativa com os fatores que se relacionam com ela. Assim, os conhecimentos passam a 

ser compreendidos como produtos produzidos ao longo da história, sendo esses, 

indispensáveis para a compreensão da prática social contribuindo para revelar a realidade 

concreta de forma crítica, tornando os educandos sujeitos atuantes no processo de 

transformação da realidade (Libâneo, 1.983). 

É no convívio escolar que o cidadão aprende a buscar a interpretação para suas 

indagações, amplia seus conhecimentos, sabendo enfrentar com segurança as diversidades 

do cotidiano, se tornando uma pessoa consciente e crítica diante da realidade, em um 

processo de reconstrução e reconstituição da experiência, num processo de melhoria da 

eficiência individual (Gadott, 2.004). 

Neste sentido, o professor deve ser um agente facilitador no processo de ensino, 

auxiliando o educando a desenvolver sua capacidade na busca do conhecimento, no 

desenvolvimento de suas habilidades e na reflexão do que lhe é transmitido. De acordo 

com Libâneo (1983), ao mencionar o papel do professor, trata-se, de um lado, obter o 

acesso do aluno aos conteúdos ligando-os com a experiência concreta dele – a 

continuidade; mas, de outro lado, de proporcionar elementos de analise critica que ajudem 

o aluno a ultrapassar a experiência, os estereótipos, as pressões difusas da ideologia 

dominante – a ruptura.  



Diante deste contexto, o conteúdo explorado pelo professor, deve estar associado 

aos conhecimentos do cotidiano dos educandos, buscando desafios inovadores no processo 

de construção do saber elaborado.  

  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Estimular nos educandos habilidades práticas, bem como seu potencial crítico e 

criativo para a compreensão de conceitos ligados ao uso de agrotóxicos e suas implicações 

no ambiente e na saúde humana, proporcionando uma visão articulada dos conteúdos de 

biologia e a investigação científica. 

Objetivos Específicos: 

Proporcionar uma aprendizagem colaborativa no que diz respeito aos perigos do 

uso indiscriminado dos agrotóxicos. 

Promover o acesso a informações atualizadas a respeito das substâncias tóxicas 

presentes nos agrotóxicos. 

Garantir um ambiente que propicie uma abordagem crítica a respeito de questões 

polêmicas que envolvem os agrotóxicos e seus efeitos no ambiente e na saúde humana. 

Organizar atividades que favoreçam discussões reflexivas a respeito do tema em 

estudo. 

Realizar levantamento sobre os agrotóxicos utilizados nas propriedades rurais e 

sobre a forma de descarte das embalagens. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ser humano faz parte integrante da natureza e interage com ela com a finalidade 

de garantir sua sobrevivência. Assim, desde os tempos mais remotos aprendeu a praticar a 

agricultura para assegurar o seu sustento. 

Loureiro (2.005) afirmou que, as mais antigas sociedades Sapiens viviam da coleta, 

da pesca e da caça. Nela havia apenas a divisão sexual e a técnica do trabalho. Desde o seu 



surgimento, o ser humano passou pelos campos e florestas a procura de alimentos e abrigo, 

iniciando assim, um processo de modificação no meio ambiente.  

A partir daí o problema da fome foi resolvido, mas gerou uma nova preocupação, 

pois, o ser humano passou a conviver com a questão das pragas que atacam as lavouras e 

destroem as plantações, afetam as colheitas, bem como os alimentos que são armazenados, 

o que geralmente ocorre em grandes quantidades. 

Com a finalidade de proteger os alimentos oriundos das colheitas, os seres humanos 

desenvolveram os agrotóxicos que são produtos químicos ou uma mistura deles, 

considerados indispensáveis, porém classificados como poluentes químicos que afetam 

todo o planeta (Grisolia 2.005). 

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 proteção de florestas, em jardins, 

controle de insetos e outras pragas em residências, controle das populações 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, estimuladores e inibidores de crescimento, 

entre outros (Grisolia, 2.005). 

O uso indiscriminado de agrotóxicos pode acarretar inúmeros problemas tanto para 

a saúde dos aplicadores e consumidores, como 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, 2.005). 

Existe uma legislação específica para a orientação quanto ao uso dos agrotóxicos, 

mas há também a falta de uma fiscalização mais rigorosa no sentido de impedir o comércio 

ilegal e livre destes produtos. Assim, não havendo origem conhecida, o produto não 

apresenta garantia de qualidade, colocando todos os envolvidos em risco. 

Ocorre também a falta de incentivo das autoridades governamentais em formalizar 

uma educação voltada para a produção rural. Desta maneira, se torna em um fator 

agravante quanto ao uso de insumos agrícolas. Segundo Souza (1.995), uma alta 

porcentagem dos óbitos provocados por intoxicação por agrotóxicos, poderia ser atribuída 



ao suicídio, talvez devido ao fácil acesso da população a este tipo de produto. Os 

agrotóxicos de uso geral podem ser comprados e utilizados por qualquer pessoa. 

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

solucionadas através de uma educação eficaz. De acordo com Altieri (2.004), 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 nos ecossistemas devido ao uso de agrotóxicos, é que podemos pensar 

em uma melhoria na qualidade de vida para todos. 

Nesta perspectiva, a educação, com prática social, fundamenta a construção de 

valores, conceitos e atitudes que possibilitam a compreensão da realidade. Gadotti (2.009) 

afirmou que os seres humanos, não precisam apenas de comida, 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. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

1 – Questionamentos para a investigação do conhecimento prévio do educando a respeito 

dos agrotóxicos. (4 aulas) 

Com o intuito de diagnosticar as ideias dos educandos sobre seus conhecimentos   

dos agrotóxicos, esta atividade tem a finalidade de favorecer o debate em sala de 

aula e oportunizar a investigação para a compreensão da realidade. Dessa 

maneira, o aluno pode superar suas concepções anteriores e promover ações que 

possam orientar o seu conhecimento (Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

do Paraná – Biologia – 2.008).  

Questionamento para sondagem 

Você sabe o que é agrotóxico? 



 

Quais os agrotóxicos são mais utilizados em sua região? 

 

Qual a quantidade de agrotóxicos utilizada nas lavouras que você conhece?  

 

Qual a distância entre a plantação onde é aplicado agrotóxico e a moradia das 

pessoas na propriedade rural? 

 

Existe criação de animais na propriedade que pode ser contaminada por 

agrotóxicos? 

 

Existe a possibilidade da água usada na propriedade ser contaminada por 

agrotóxicos? 

 

Quem aplica agrotóxicos se preocupa com a contaminação da roupa e do corpo?  

O que é feito com as roupas após a aplicação? 

 

Existe a preocupação com o uso de equipamentos de proteção para a aplicação 

destas substâncias? 

 

Você sabe qual o nível de toxidade do que é aplicado nas lavouras? 

 

Você sabe quais são os sintomas da intoxicação por agrotóxicos? 

 

Você sabe como proceder em casos de intoxicação por agrotóxicos? 

 

As respostas serão registradas para análise e reestruturação do plano de trabalho 

docente, bem como para direcionar as atividades posteriores, constituindo-se 

também uma importante ferramenta de avaliação diagnóstica dos educandos. 

 

 

2 – Análise e estudo de reportagens coletadas pelos educandos em jornais, revistas, artigos 

e outros. (4 aulas) 

 



Essa atividade procura favorecer um estudo aprofundado visando a construção do 

conhecimento buscando valorizar o desenvolvimento de habilidades voltadas ao 

meio social, no sentido de oferecer subsídios que possam levar o educando a uma 

reflexão mais ampla do tema em questão. 

  

 Leituras dos textos nas reportagens coletadas. 

 Discussão do tema em estudo. 

 Elaboração de uma síntese, destacando os aspectos prejudiciais dos 

agrotóxicos apresentados na reportagem. 

 Relatar a cultura agrícola e os agrotóxicos mencionados no texto. 

 Relatar ao grupo a síntese elaborada. 

 Confecção de cartazes, sob a orientação do professor, destacando a 

importância do conhecimento, os cuidados a serem observados no 

manuseio dos agrotóxicos, bem como seus prejuízos ao meio ambiente e 

para a saúde humana. 

 

3 – Palestra com o engenheiro agrônomo da EMATER sobre os agrotóxicos e sua 

utilização em nossos ecossistemas. (4 aulas) 

 

Através desta atividade, os educandos poderão obter um conhecimento de forma 

integrada, possibilitando conhecer modelos teóricos construídos ao longo da 

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

 

Após a palestra, os educandos deverão realizar um relato sobre os pontos que mais 

lhes chamaram a atenção. 

 

 

4 – Pesquisa (4 aulas) 

 

Realizar uma pesquisa sobre os agrotóxicos mais utilizados nas lavouras de Corumbataí do 

Sul e sua nocividade, sob a orientação do professor. 



Esta pesquisa deverá ser realizada em grupo de no máximo quatro alunos, que 

deverão buscar subsídios para o conhecimento e a compreensão e a análise dos 

agrotóxicos mais usados e suas características. 

Apresentar o resultado da pesquisa aos colegas da turma. 

 

5 – Realizar uma visita a duas cooperativas de produtores no município, a fim de constatar 

quais produtos agrotóxicos são comercializados, como é realizado o descarte das 

embalagens, bem como quais equipamentos de proteção são utilizados. (4 aulas) 

 

Esta atividade trata-se de uma pesquisa de campo com a finalidade de integrar o 

conhecimento possibilitando novas elaborações de conceitos que permitem a troca 

de informações levando os educandos a aproximarem a teoria da prática.  

 

6 – Vídeos (4 aulas) 

 

Serão apresentados dois vídeos para os educandos, que relatam alimentos 

com níveis elevados de agrotóxicos e os males causados pelos mesmos no 

organismo humano, bem como os riscos destas substancias para o meio ambiente 

para os trabalhadores que estão diretamente em contato com estes insumos, fato 

preocupante devido o Brasil ser o terceiro país que mais utiliza agrotóxicos. Os 

vídeos foram acessados no dia 01/11/2.013 no Portal dia a dia educação 

www.ciencias.seed.pr.gov.br e www.biologia.seed.pr.gov.br. 

Após assistirem os vídeos, os educandos deverão destacar dez palavras chave e 

montarem uma atividade de palavras cruzadas. 

 

7 – Estudo de texto (4 aulas) 

 

Nesta atividade os educandos farão um estudo aprofundado de um texto contendo 

informações teóricas a respeito dos agrotóxicos, sua composição, nocividade, etc. 

Para a realização desta atividade será usado como recurso o laboratório de 

informática. 

Após o estudo, será realizada atividades de compreensão do texto, como perguntas 

de respostas pessoais e um caça palavras. 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/


 

8 - Pesquisa sobre as estruturas celulares (retículo endoplasmático liso e o peroxissomo) 

responsáveis pela desintoxicação celular. (4 aulas) 

 

 Nesta atividade os educandos deverão realizar uma pesquisa a respeito das 

organelas citoplasmáticas responsáveis pela desintoxicação celular, utilizando o 

laboratório de informática. 

Após a realização da pesquisa, farão um desenho das estruturas celulares em 

questão, utilizando o livro didático como referência. Para a execução do desenho, 

poderão usar os mais variados materiais e a criatividade de cada um. 

A pesquisa deverá ser apresentada na forma de um seminário, onde professor será o 

mediador. 

 

Observação: a carga horária para a aplicação das atividades será de 32 horas-aulas. 
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