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Resumo: 
 Desde o final do século XX, o que tem 

estado no cerne da agenda dos estudos da 

linguagem são os desafios enfrentados pela 

escola diante de um novo contexto social, 

considerados como “Desafios Educacionais 

Contemporâneos” (SEED, 2008). Entre eles, o 

desafio de trabalhar questões relacionadas ao 

meio ambiente e à sustentabilidade que 

contribuam para a construção de um pensamento 

científico, levando em conta a importância de 

promover o letramento científico dos alunos do 

Ensino Básico. Pensando nisso é que, nesta 

pesquisa-ação, pretendemos discutir as propostas 

das Políticas Públicas de Educação Ambiental 

(PNEA; PRONEA), as contribuições que a 

disciplina de língua portuguesa pode trazer para a 

produção de um pensamento científico na escola, 

a noção bakhtiniana de gêneros discursivo e seu 

desdobramento para o processo de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa e a 

concepção de multiletramentos Tendo como 

ponto de partida as prescrições apresentadas nos 



Parâmetros Curriculares para Educação 

Ambiental (BRASIL, 2003), pretendemos 

desenvolver um projeto didático de letramento 

científico, direcionado a uma turma do 9º ano do 

Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 

Basílio de Lucca, no município de Ibiporã. Nele 

esperamos contemplar aspectos importantes 

relacionados ao atual quadro da educação 

ambiental no Brasil, buscando adaptar temas 

específicos às práticas de linguagem  

materializadas em gêneros discursivos da 

divulgação científica, mas também da criação 

artística para práticas pedagógicas em aulas de 

língua portuguesa, uma vez que a literatura e a 

música, como expressão significativa na 

formação de consciência de mundo, podem 

contribuir para a educação ambiental e, 

consequentemente, levar ao letramento científico.  
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APRESENTAÇÃO DO CADERNO 

 

 

Este Caderno Didático-Pedagógico é uma proposta de trabalho com 

gêneros da esfera científica com o intuito de contribuir para o processo de 

letramento científico dos alunos do Ensino Básico da rede pública de ensino do 

estado do Paraná. Ele é o resultado de uma das atividades realizadas pelo PDE - 

Programa de Desenvolvimento Educacional, que foi desenvolvido pela Secretaria 

de Estado da Educação do Estado do Paraná, cujo objetivo é a Formação 

Continuada dos professores da rede pública em busca de melhoria para a 

Educação Básica.  

Durante a sua elaboração, houve uma preocupação constante por parte da 

professora em produzir algo que fosse viável e condizente com a realidade 

escolar. Dessa forma, não fora utilizada nenhuma imagem colorida, o que 

dificultaria que o mesmo pudesse ser xerocopiado e cedido aos alunos a um baixo 

custo. As atividades desenvolvidas nele tiveram como princípio a interatividade e 

o dinamismo, uma vez que se destina a alunos do último ano do Ensino 

Fundamental. 

A escolha por temas relacionados à educação ambiental ocorreu pelo fato 

da professora acreditar que, por meio do contato dos alunos com textos de 

gêneros de divulgação científica e da criação artística (literatura e música), 

pudesse não apenas levar os alunos ao letramento científico, mas principalmente, 

despertar neles um pensamento científico e a educação ambiental. 

 

 

Prof.ªDrªCláudia Lopes Nascimento Saito 

ORIENTADORA 



PALAVRAS DA AUTORA 

 

Um dos focos da agenda das discussões escolares aborda uma nova 

postura, voltada para um contexto social que considerados como “Desafios 

Educacionais Contemporâneos” (SEED, 2008) vê na educação ambiental o caminho 

para as gerações futuras e a realização de um trabalho desde cedo no sentido de 

conscientização, letramento e preservação do meio ambiente. É, nesse contexto, 

caro amigo professor, que a Educação ambiental deve ser inserida na escola, vista 

como um processo contínuo; em que se aprende com a complexidade, aprende-se a 

respeitar, conservar e preservar em busca de melhor qualidade de vida, de 

maneira sustentável e equilibrada. Entretanto, para que haja tais transformações 

é preciso informação e conhecimento, acumulados historicamente.  

Nesse processo de construção, o nosso papel como professores de língua 

portuguesa é fundamental. A disciplina ministrada por nós tem uma grande 

vantagem em relação às demais, uma vez que se caracteriza pela potencialidade 

de uma perspectiva transversal de conteúdo. Por isso, caro professor, 

procuramos desenvolver um material didático no formato de Caderno Pedagógico 

que abordasse a educação ambiental, fazendo uma relação com o cotidiano para 

desenvolvermos consciência e cidadania ambientais dos nossos educandos, 

despertando também a construção do pensamento científico. Para tanto, 

escolhemos como objetos de ensino os gêneros de divulgação científica e 

artísticos. Por meio deles, procuraremos levar para sala de aula alguns temas 

relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade, articulando-os nas atividades 

e nos eixos organizadores do trabalho com a língua portuguesa (DCE-PR).   

Contamos com você professor para que a aprendizagem possa acontecer e 

frutificar.  

Um abraço e bom trabalho! 
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UNIDADE 1 

 

 

 

 

 

 

 

A ESFERA JORNALÍSTICA 

 

 

 

 

 



 

 
PARA COMEÇO DE CONVERSA 

 

 

Você tem percebido que, à medida que aumenta o nosso interesse pelos 

avanços dos conhecimentos e pelas novas possibilidades que as descobertas da 

ciência têm trazido para a saúde e bem-estar dos indivíduos, a notícia científica 

tem se tornado mais frequente, sobretudo na mídia impressa? 

 

 

 

SEÇÃO 1 

O JORNALISMO CIENTÍFICO 

 

 

É, você já deve ter constatado que a rapidez com que se desenvolve a 

ciência, fazendo crescerem as descobertas e conquistas tanto na área de saúde 

como de tecnologia, tornou o seu acesso tão necessário quanto sedutor. Você 

concorda? E você imagina o que isso ocasionou? 

Pois bem, cada vez mais, as informações científicas tiveram que não mais 

se restringir ao interior dos laboratórios e oficinas, e precisaram mostrar-se 

como domínio do grande público. 

Esses novos saberes científicos precisaram se tornar mais acessíveis ao 

leitor leigo, ou seja, aquele que busca informação. Dessa forma, o texto de 

divulgação científica vai se constituir pela junção de discursos de duas esferas 

de comunicação: a esfera de comunicação científica e a esfera de comunicação 

jornalística. 



Da esfera científica retira a matéria e o assunto que será exposto; já da 

esfera jornalística compartilha a função de transmitir a informação moldando 

sua linguagem de acordo com o destinatário que quer atingir, tornando-a 

acessível, clara e objetiva. Vamos conversar um pouco sobre isso? 

 

 

JORNALISMO INFORMATIVO E OPINATIVO 

 

 

Podemos dizer que a esfera jornalística pode ser classificada em duas 

grandes categorias – a do jornalismo informativo e a do jornalismo opinativo. 

Sendo que a primeira categoria expressa o posicionamento crítico sobre fatos e 

acontecimentos veiculados nos suportes da mídia impressa e digital sob a rubrica 

de “opinião”, “ editorial” (do articulista, como no jornal Folha de são Paulo), 

“opinião do leitor” e “painel do leitor” (na seção de opinião do leitor, como no 

jornal Folha de Londrina), “crítica” (na seção crítica, como no Caderno Cotidiano, 

no jornal Folha de São Paulo e Caderno Dois, na Folha de Londrina), espaços em 

que a contra-palavra e a reação-resposta do enunciador (BAKHTIN, 1929/1972) 

se fazem ouvir a respeito de temas polêmicos que têm atraído a atenção dos 

cidadãos e o segundo, o informativo, ocupa-se de dos relatos de experiências e 

fatos que podem referir-se à saúde, cultura, moda, lazer, comportamento, entre 

outros. Fazem parte dessa categoria do jornalismo os gêneros notícia, 

reportagem, infográfico, entre outros. 

 

 

        FIQUE LIGADO! 

 

 

ATENÇÃO!  



Dentro dessa última modalidade jornalística, tem um texto que vem 

tomando cada vez mais espaço, o de divulgação e vulgarização científica. 

São notícias de cunho científico, em que temas da esfera científica são 

divulgados e explicitados pelos meios de comunicação de massa, fazendo parte do 

jornalismo científico. 

Seu enfoque principal, o avanço é sobretudo, a propagação da ciência. É 

nele que se originaram textos de divulgação científica. Também chamado de 

notícia científica, que se desenvolveu a partir da mescla do discurso jornalístico 

e do discurso científico. 

 Da esfera de comunicação científica com as características do discurso 

científico, tais como a objetividade, a suposta neutralidade e a impessoalidade da 

linguagem. E da comunicação jornalística com o discurso de transmissão de 

informação, a linguagem subjetividade, a informalidade, a coloquialidade, a 

clareza e a concisão.   

Será que ficou claro para você? Afinal, que confusão! Aposto que se você 

souber onde pode encontrar essas notícias, tudo ficará mais fácil. Podemos 

encontrar em jornais como a “Folha de São Paulo”, “O Globo”, etc. Em revista s 

como a “Revista Veja”, a “Revista Isto é”, entre outras. Mas também em revistas 

bem conhecidas do público jovem como a “Superinteressante”, “A Mundo 

Estranho”. 

Esses jornais e revistas contribuem muito para o que os teóricos chamam 

de “vulgarização científica”. Você deve estar pensando que isso é algo ruim? 

Engano seu! Se olhar o significado da palavra “vulgarizar” no dicionário vai 

entender o porquê de não ser. 

Esses periódicos, na verdade, divulgam resultado de pesquisas, propagam 

conhecimentos e curiosidades científicas. Ou seja, fazem comum algo que antes 

era inacessível a nós. E como fazem isso? Fazem por meio de reportagens, 

artigos, notícias e reportagens científicas, mas também por meio de um gênero 

muito bacana: os infográficos. 

 

 



SEÇÃO 2 

O GÊNERO INFOGRÁFICO 

 

 

 

Dos gêneros da esfera do jornalismo científico que escolhemos para trazer 

para você foi o infográfico. E isso, pois esse gênero vem, cada vez mais, se 

destacando. Normalmente, apresenta-se nos suportes midiáticos destinados ao 

público juvenil. 

 O que é um dos fatores que constituem as condições de produção desse 

discurso, uma vez que o público jovem de revistas do gênero, como por exemplo a 

revista  “  Superinteressante ” ,  mais do que o público leitor de outras faixas 

etárias, necessita de formas de textualização que lhe sejam familiares: registro 

linguístico mais coloquial, conteúdos apoiados em diferentes linguagens, recursos 

visuais didatizantes como gráficos, desenhos, sons, tabelas e, sobretudo, 

infográficos, estratégias discursivas que tendem a aproximação do leitor da 

temática abordada.  

 

 

       Traduzindo tudo isso, pois ficou muito complicado! 

 

A infografia consiste em produzir informação usando da 

linguagem verbal e não verbal de modo a produzir informação 

rápida, sintética e eficiente, usando todos os meios gráficos possíveis 

(desenho, fotos, esquemas, gráficas, mapas, etc.), além de textos verbais, 

narrativas, descritivos, argumentativos, que se ancoram um no outro de modo 

complementar. 

Por causa desses recursos somos obrigados a fazer uma leitura não mais 

ditada pela linearidade da escrita alfabética, mas pela simultaneidade de 



informações como se fosse uma tela de computador. O que você acha que isso 

significa? Vamos discutir em sala com a ajuda de seus colegas?  

 

                           SAIBA MAIS 

A palavra “infográfico”, como a primeira impressão sugere, 

não vem de informática. A sua etimologia nos remete à ideia de 

“informação” que aparece na forma reduzida “info” e “gráfico” como 

representação visual de fenômenos. 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS VER UM EXEMPLAR DESSE GÊNERO?  

 



 
 Figura 1- Ilustração retirada da Revista Veja de 25 de fevereiro 2004 

 

 

 

 

 



FIQUE LIGADO! 

  

O infográfico constitui-se como um gênero autônomo, pois 

contém em si estilo próprio e suporte específico, objetivando atingir um público 

certo – pessoas interessadas em ciência, mas não necessariamente especialistas 

nessa área.  

Preste bastante atenção! Veja se consegue ver regularidades do gênero 

“infográfico”, ou seja, algo que se repete e faz com que você e seus colegas 

reconheçam esse texto verbo-visual como sendo um infográfico?  

 

REGULARIDADES DO GÊNERO “INFOGRÁFICO” 

 

Destinador  

Perfil do destinatário  

 

Finalidade do gênero  

 

Suporte ou veículo escolhido  

Tema  

Estrutura e linguagem 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGORA. É COM VOCÊ! 

 

 

CONVERSANDO SOBRE O TEXTO 

 

1) Nesse infográfico, qual o fato aparece em destaque? Descreva-o abaixo: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) O que podemos entender por desperdício? Vocês já estudaram sobre esse assunto 

em outros momentos. Comente sobre a que tipo de desperdício se refere o texto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) De acordo com essa notícia, o que pode estar ameaçando o equilíbrio e a 

distribuição de todo esses alimentos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



4) Será que o apelo visual contribui para o entendimento da notícia e estimula mais o 

leitor? Discuta com seus colegas. Você percebeu que esse recurso visual não se 

resume ao texto acompanhando a imagem (foto, figura), como é a legenda, ou a 

imagem ilustrando o texto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5) Você acredita que o gênero infográfico traz dinamismo e movimento à informação e 

que pode contribuir muito para a compreensão dos processos, experiências e fatos 

científicos? Justifique sua resposta: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

                               TRABALHANDO EM EQUIPE 

 

Organizados em grupo de 4 pessoas iremos para uma pesquisa na 

biblioteca para visualizarmos na prática a regularidade do gênero 

infográfico. A pesquisa poderá ser feita em uma revista antiga ou recente, mas o 

importante é que trate de algum tema bem interessante. 

 

 



SEÇÃO 3 

O TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

Agora vamos para outro gênero? Aquele que aborda temas, assuntos relativos a 

pesquisas científicas ou mesmo iniciativas em áreas relevantes da ciência, 

tecnologia ou inovação no país. Você já deve saber de qual gênero estamos 

falando. Claro, o título da seção já diz. 

É ele mesmo! O “texto de divulgação científica”. Mas o que é divulgação 

científica?  Será que é tão importante disseminar o conhecimento científico 

assim? Afinal, o que vem a ser tudo isso? Que complicado! 

 

 

 

                                      PENSANDO SOBRE O ASSUNTO 

 

      Vamos refletir sobre o que é divulgar, disseminar cientificamente algo? Se 

alguém tiver um dicionário ou um celular que possa nos ajudar a procurar o 

significado dessas palavras, será ótimo. Seria bacana anotarmos aqui mesmo em 

nosso material. Pode ser? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



Você sabia que o “texto de divulgação científica” é um gênero textual 

muito utilizado na divulgação, ou seja, na socialização do conhecimento técnico e 

científico?  

Geralmente, esse tipo de texto apresenta uma 

linguagem de divulgação científica, “traduzida” ou reescrita em linguagem mais 

simplificada, por meio da qual se busca explicar o processo de fazer ciência com 

clareza, e sempre que possível apresenta glossários e imagens que ilustram a 

pesquisa. Nome, instituição e e-mail do responsável pela divulgados no texto, para 

que o público possa interagir com o pesquisador. Que tal conhecermos mais de 

perto esse gênero discursivo? Vamos ler o texto abaixo? 

 

 

Saúde 
1-O banquete dos mosquitos 

Um estudo mostra por que algumas pessoas  

são mais sujeitas às picadas do que outras  

 

 

Os pernilongos e os borrachudos, assim como os gourmets, 

são seletivos em suas refeições. Como é fácil observar num 

fim de semana na praia ou no campo, eles dão preferência a determinadas pessoas para 

cravar seus ferrões e sugar-lhes o sangue, enquanto outras permanecem quase imunes a suas 

picadas. "Por que eu?", pergunta-se a vítima, enquanto coça as pernas e os braços. Segundo 

descobertas recentes da ciência, há uma série de fatores que explicam quais os critérios desses 

insetos para escolher a quem atacar. "Em cada grupo de dez pessoas, uma será sempre mais 

propensa a ser picada", diz o entomologista Jerry Butler, da Florida University. Junto a seu 

assistente Karen McKenzie, Butler construiu um "olfatômetro" capaz de medir quais odores 

são mais atraentes para os mosquitos. Eles colocaram numa redoma pequenos discos cobertos 

de sangue de gado – contendo  diversos aromatizantes reproduzindo cheiros do corpo 

humano – e envoltos em uma membrana semelhante à pele. A seguir, soltaram dentro da 

redoma sucessivas levas de pernilongos fêmeas (só elas picam os humanos, pois precisam do 

sangue para colocar ovos férteis), a fim de medir suas reações com a ajuda de um 

computador. 

Butler e McKenzie concluíram que diversas substâncias do organismo que afloram à pele, e 

em geral permanecem misturadas ao suor, funcionam como iscas para os mosquitos. Entre 

elas estão o colesterol, o ácido lático, o ácido úrico e os hormônios classificados como 

esteróides. As vitaminas do complexo B, de que os insetos necessitam para se desenvolver, 

mas que são incapazes de produzir, também transformam em chamarizes as pessoas que as 

possuem em alta concentração no metabolismo. Determinadas substâncias contidas em 

remédios para pressão alta são igualmente atrativas. Outra descoberta: fatores genéticos 

contam. Filhos de pessoas que costumam atrair a sanha dos borrachudos são propensos a 

atraí-los da mesma forma. Segundo as conclusões da dupla de cientistas, os cosméticos, como 

Divulgação 

 



alguns tipos de desodorante e sabonete, depois de aplicados à epiderme, podem despertar o 

apetite dos mosquitos. E quem costuma praticar esportes ao ar livre deve ter redobrada 

atenção: o movimento rápido do corpo, como aquele feito ao correr ou ao mexer os braços, 

deixa os pequenos vampiros agitados e ansiosos para conferir o cheiro da pele do esportista. 

O processo de atração da pele humana sobre os mosquitos, na verdade, começa bem antes de 

sua aterrissagem no corpo. Eles são capazes de farejar o jantar a até quilômetros de 

distância. Pernilongos e borrachudos são atraídos, primeiramente, pelo dióxido de carbono 

contido no ar que sai de nossos pulmões durante o processo de respiração. Eis por que os 

adultos – e, dentre eles, os mais corpulentos – costumam ser mais picados do que as crianças. 

Quanto maiores os pulmões, mais dióxido de carbono eles exalam. O mesmo vale para as 

mulheres grávidas, cuja respiração tende a emitir maiores quantidades desse gás. Só depois 

de se aproximarem da pessoa, atraídos pelo dióxido, é que os mosquitos são capazes de 

avaliar quem, entre os integrantes de um grupo, lhes garantirá a refeição mais apetitosa. 

Revista Veja. Edição 1865. 4 de agosto de 2004 

 

 

 

 

 

AGORA. É COM VOCÊ! 

 

 

Após ler esse “texto de divulgação científica”, vamos conversar sobre 

a que conclusões você chegou?  

1- O texto lido foi publicado em algum impresso de grande circulação?  Nele é 

abordado que tema? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2-De que forma o tema foi abordado?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



3- Em sua opinião, o tratamento dado ao assunto lido é voltado exclusivamente 

para leitores cientistas ou é relativamente simples, tendo a finalidade de 

informar os leitores em geral? Justifique sua resposta:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4-É possível afirmar que esse tipo de texto tem a intenção de defender uma 

ideia? Justifique sua resposta.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5- Identifique, assinale e copie do texto, palavras ou expressões usadas no meio 

científico para comprovação de uma ideia. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

FIQUE LIGADO! 

 

Fique ligado mesmo! Nós não podemos falar no “texto de divulgação 

científica” e esquecer de comentar quais as regularidades desse gênero que, de 

certa forma, é novo. Por exemplo, qual a sua finalidade? E para quem ele é 

escrito? Quem escreveu? Qual é o suporte ou veículo em que ele foi escrito?  

Complicadinho? É? Pois bem! Essas são as condições em que esse foi produzido. 

Vou te dar uma ajuda! Hum! 

 



REGULARIDADES DO GÊNERO “TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA” 

 

Destinador  

Perfil do destinatário  

 

Finalidade do gênero  

 

Suporte ou veículo escolhido  

Tema  

Estrutura e linguagem  

 

 

 

 

          TRABALHANDO EM EQUIPE! 

 

 

 Em grupo de três ou quatro colegas, em casa ou na biblioteca, pesquisem 

textos de divulgação científica e tragam para o próximo encontro. Tragam textos 

que não sejam longos e que abordem temas variados e interessantes, ou seja, que 

a turma vá gostar. Evitem trazer textos que abordem temas relacionados ao meio 

ambiente e sustentabilidade, pois esses logo mais trabalharemos. É muito 

importante que todos tenham lido e levantado as condições de produção do texto 

que encontraram e trarão para a sala. 

 



 

UNIDADE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESFERA CIENTÍFICA 

 

 

 

 



 

PARA COMEÇO DE CONVERSA 

 

 

Caro aluno, 

 

 

Acredito que, depois do conteúdo que você viu na unidade 1, ficou mais 

fácil compreender a diferença entre divulgação científica e jornalismo 

científico ou de curiosidade científica. Não é mesmo?  Pois bem, nessa unidade, 

vamos falar em esfera científica, mas vamos dar ênfase ao trabalho científico. 

Afinal de contas, é para ele que queremos preparar você e seus colegas!  

 

 

 

SEÇÃO 1 
  

   

O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

Antes de falarmos em conhecimento científico, temos que pensar em o que 

é “ciência”. O que significa esta palavra? Sabemos que a palavra ciência surge do 

latim (scire) e significa conhecimento ou sabedoria, mas que ela não está 

associada apenas ao saber erudito. Não me diga que você nunca ouviu falar em 

sabedoria popular? Tente lembrar-se de alguém que pouco ou quase nunca 

frequentou a escola e tem muita sabedoria. Procure compartilhar com a sala. 

Será que existe diferença entre sabedoria e conhecimento? O que você 

acha? Qual é aquela que é aprendida ou adquirida apenas na escola e nos livros?  

E, em relação aos conhecimentos científicos, precisamos muitas vezes realizar 

um tipo de pesquisa específica. E, é sobre isso que vamos falar a seguir! 

 



PESQUISA CIENTÍFICA  

 

 

 

De acordo com Clark e Castro (2003, p.67), esse tipo de pesquisa é um 

processo de construção do conhecimento que tem como metas principais gerar 

novo conhecimento e /ou corroborar ou refutar algum conhecimento 

preexistente.  

Para esses autores, é basicamente um processo de aprendizagem tanto do 

indivíduo que a realiza quanto da sociedade na qual se desenvolve. Quem realiza a 

pesquisa pode, num nível mais elementar, aprender as bases do método científico 

ou, num nível mais avançado, aprender refinamentos técnicos de métodos já 

conhecidos. 

A ciência faz parte da nossa vida, ela é capaz de transformar, reverter 

processos e modificar a realidade de tudo que nos cerca, é metódica, obedece a 

padrões rígidos de conhecimento para que se torne “verdade absoluta”. 

 

 

                               AGORA. É COM VOCÊ! 

 

 

Abaixo vamos ler um texto que fala sobre o desmatamento da floresta 

Amazônica. Em seguida, vamos ouvir uma música que, praticamente, retoma esse 

tema. Observe como o em que o encaminhamento de um se difere do outro?  

  

 

 

 



TEXTO 1: 

 

DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 

                                                                        Por Caroline Faria 

A Amazônia ocupa uma área de mais de 6,5 milhões de km² na parte norte da América do Sul, 

passando por nove países: o Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e 

Guiana Francesa. Sendo que 85% dessa região fica no Brasil (5 milhões de km², 7 vezes maior que a 

França) em 61% do território nacional e com uma população que corresponde a menos de 10% do 

total de brasileiros. A chamada “Amazônia Legal” compreende os estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão 

perfazendo aproximadamente 5.217.423km². 

Quando falamos em desmatamento na Amazônia é comum as pessoas confundirem a região 
citada acima com o estado do Amazonas, o que limita a compreensão do verdadeiro 
problema que essa região enfrenta. Em toda a região amazônica calcula-se que cerca de 
26.000km são desmatados todos os anos. 

No Brasil, só em 2005 foram 18.793km² de áreas desmatadas, sendo que uma das principais 
causas é a extração de madeira, na maior parte ilegal. Segundo dados do Grupo Permanente 
de Trabalho Interministerial Sobre Desmatamento na Amazônia, desde 2003 foram 
apreendidos cerca de 701mil m³ de madeira em tora provenientes de extração ilegal. Devido 
à dificuldade de fiscalização e a pouca infra-estrutura na maior parte da região, alguns 
moradores se vêem forçados a contribuir com a venda de madeira ilegal por não terem 
nenhum outro meio de renda ou mesmo por se sentirem coibidos pelos madeireiros. Até 
mesmo alguns índios costumam trabalhar na atividade ilegal de extração de madeira, 
vendendo a tora de mogno, por exemplo, a míseros R$30, quando na verdade, o mogno 
chega a valer R$3 mil reais no mercado. 

Outras causas apontadas são os crescimentos da população e da agricultura na região. Até 
2004, cerca de 1,2 milhões de hectares de florestas foram convertidas em plantação de soja 
só no Brasil. Isso porque desmatar áreas de florestas intactas custa bem mais barato para as 
empresas do que investir em novas estradas, silos e portos para utilizar áreas já desmatadas. 

Além de afetar a biodiversidade (a Amazônia possui mais de 30% da biodiversidade 
mundial), o desmatamento na Amazônia afeta, e muito, a vida das populações locais que 
sem a grande variedade de recursos da maior bacia de água doce do planeta se vêem sem 
possibilidade de garantir a própria sobrevivência, tornando-se dependentes da ajuda do 
governo e de organizações não governamentais. 

Nos últimos anos a Amazônia Brasileira vêm registrando a pior seca de sua história. Em 
2005, alguns lagos e rios tiveram sua vazão reduzida a tal ponto que não passavam de 
pequenos córregos de lama, alguns até chegaram a secar completamente, ocasionando a 
morte dos peixes. O pior é que esse efeito tende a se agravar com o tempo. Com os rios 

http://www.infoescola.com/autor/caroline-faria/4/
http://www.infoescola.com/geografia/america-do-sul/
http://www.infoescola.com/geografia/desmatamento-da-amazonia/
http://www.infoescola.com/geografia/desmatamento-da-amazonia/
http://www.infoescola.com/geografia/desmatamento-da-amazonia/
http://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-amazonica/


secando e a diminuição da cobertura vegetal, diminui a quantidade de evaporação 
necessária para a formação de nuvens, tornando as florestas mais secas. 

Contudo, diversas ações vêm sendo tomadas pra impedir que o pior aconteça e preservar 
toda a riqueza proporcionada pela Amazônia. ONG’s como o Greenpeace, SOS Mata 
Atlântica, WWF, IPAM (Instituto de Pesquisas da Amazônia) e diversas outras entidades, 
realizam campanhas e estudos com o objetivo de divulgar e facilitar o desenvolvimento 
sustentável e a recuperação das áreas degradadas da Amazônia no Brasil. Quanto às 
iniciativas do governo, 19.440.402 hectares foram convertidos em Unidades de Conservação 
(UC) na Amazônia de 2002 a 2006, totalizando 49.921.322ha, ou, 9,98% do território. Sem 
contar os 8.440.914ha de Flonas (Floresta Nacional) criadas em territórios indígenas. Outro 
projeto que visa à consolidação de Unidades de Conservação na Amazônia é o projeto ARPA 
(Áreas Protegidas da Amazônia) que tem como meta atingir um total de 50milhões de 
hectares de UC até 2013 e conta com apoio e investimentos de instituições como o Banco 
Mundial e o WWF. 

Fontes: 
- Amazonia.org.br 
- Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos 
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
- Sistema Brasileiro de Proteção da Amazônia 
- Greenpeace 

 

 

TEXTO 2:   Xote Ecológico (Luiz Gonzaga) 

 

Não posso respirar, não posso mais nadar 

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar 

E se plantar não nasce, se nascer não dá 

Até pinga da boa é difícil de encontrar 

 

Não posso respirar, não posso mais nadar 

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar 

E se plantar não nasce, se nascer não dá 

Até pinga da boa é difícil de encontrar 

http://www.infoescola.com/ecologia/sos-mata-atlantica/
http://www.infoescola.com/ecologia/sos-mata-atlantica/
http://www.amazonia.org.br/
http://www.aldhu.com/
http://www.inpe.br/
http://www.sipam.gov.br/
http://www.greenpeace.org.br/


 

Cadê a flor que estava aqui? 

Poluição comeu 

E o peixe que é do mar? 

Poluição comeu 

E o verde onde é que está? 

Poluição comeu 

Nem o Chico Mendes sobreviveu 

 

 

                    CONVERSANDO SOBRE OS TEXTOS 

 

 

1- Que tratamento esse tema recebe no primeiro texto? E no segundo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2- Por que você acha que existe essa diferença? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3- Se você fosse julgar aquele como mais informativo, qual escolheria?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Você acredita que os dois contribuem para a conscientização dos problemas do 

desmatamento na Amazônia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Que tal agora aplicarmos os nossos conhecimentos anteriores? Complete o 

quadro abaixo, tendo como base o texto 1: 

Destinador  

Perfil do destinatário  

 

Finalidade do gênero  

 

Suporte ou veículo escolhido  

Tema  

Estrutura e linguagem  

 

 

6. Que tal agora aplicarmos os nossos conhecimentos anteriores? Complete o 

quadro abaixo, tendo como base o texto 2: 

 

Destinador  

Perfil do destinatário  

 



Finalidade do gênero  

 

Suporte ou veículo escolhido  

Tema  

Estrutura e linguagem  

 

 

SEÇÃO 2 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

 

Você sabia que o método se constitui uma característica tão importante do 

conhecimento científico que, muitas vezes, identifica-se ciência com seu método? 

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos. 

Entretanto, nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências. 

  Você deve estar pensando: como assim? Vamos parar para pensar e discutir? 

 

 

 

 

EUREKA! 

 

 

 

Dessas afirmações podemos concluir que a utilização de métodos 

científicos não é da alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o 



emprego de métodos científicos. Não foi somente com o método que o fenômeno 

de reflexão e sistematização ocorreu, o ser humano primeiro viveu a vida e suas 

experiências, e só depois estudou a vida.  

 

Desta forma, podemos dizer que primeiro o homem procurou agir 

cientificamente, e só depois surgiu o método ou o traçado fundamental do 

caminho a percorrer na pesquisa científica. Mas de onde vem a palavra método? 

Você sabe? Que tal pesquisar em alguma enciclopédia ou site e compartilhar com 

seus colegas de sala. 

 

 

 

FIQUE LIGADO! 

 

 

Falando nisso, não poderíamos deixar de lembrar que as enciclopédias, 

assim como os dicionários, ou materiais de pesquisa presentes em veículos e 

suportes variados, impressos e digitais, tais como revistas, seções de jornais, 

revistas online, sites, portais, dentre outros, são obras de referências para 

nossas pesquisas. É isso mesmo! São obras de referência! Portanto, não se 

esqueça delas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 3 

 

 

 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

 

 

 



PARA COMEÇO DE CONVERSA! 

 

Hoje existe uma preocupação extrema com as questões ambientais em 

todos os momentos, as pessoas são convocadas a reciclar, economizar água, 

selecionar o lixo, plantar, utilizar luz solar, não devastar. Entretanto, em nenhum 

momento observou-se tanto um movimento de educação para a efetivação destas 

medidas como temos observado nas últimas décadas. Você já parou para pensar o 

porquê disso? 

É, parece que o homem está percebendo o quanto, no passado, esqueceu da 

natureza, o quanto descuidou do meio ambiente! E hoje está sentindo e 

percebendo as consequências disso tudo! 

 

 

SEÇÃO 1 

                                         

PLANETA ÁGUA 

 

 

O nosso planeta é conhecido como “Planeta Água”. E você sabe por quê? 

Você também sabe que a água pode acabar? Seria possível a vida no planeta 

Terra sem água? São tantas perguntas não é mesmo? Vamos assistir ouvir a 

música “Planeta Água”, de Guilherme Arantes? E, depois conversaremos sobre 

isso? 

 

TEXTO 1-       

PLANETA ÁGUA (Guilherme Arantes) 



 

Água que nasce na fonte serena do 

mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho 

E deságua na corrente do ribeirão 

 

Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 

 

Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas, ronco de trovão 

E depois dormem tranquilas 

No leito dos lagos 

No leito dos lagos 

 

Água dos igarapés 

Onde Iara, a mãe d'água 

É misteriosa canção 

Água que o sol evapora 

Pro céu vai embora 

Virar nuvens de algodão 

 

Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 

Tão tristes, são lágrimas na 

inundação 

 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas que encharcam 

o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra 

 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

 

Água que nasce na fonte serena do 

mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho 

E deságua na corrente do ribeirão 

 

Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 



 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas que encharcam 

o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra 

 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

  

TEXTO 2 

Água "Consumo Consciente", por Sheila Raposo 

 

Economizar água e energia e comprar produtos ecológicos são algumas das 

maneiras de contribuir com a preservação ambiental. Quanto custa 

economizar recursos naturais? Alguns torcem o nariz diante da pergunta. 

Acreditam que ser ecologicamente correto é o mesmo que ser chato. Mas é 

possível se preocupar com a natureza sem precisar apedrejar restaurantes 

de fast food ou atacar dondocas envoltas em casacos de pele. Há dicas 

simples que tanto ajudam a preservar o meio ambiente quanto aliviam o 

bolso de quem as segue. 

Umas requerem apenas mudanças de hábito; outras dependem de 

investimento financeiro inicial. Diminuir o tempo de banho, por exemplo, é 

uma das dicas que exigem somente vontade própria. O indivíduo que toma 

essa decisão - embora o faça sem a intenção primeira de preservar água 

para os netinhos, e sim de reduzir as infladas contas de água e luz da casa -, 

age em pró da economia de recursos hídricos. É um ''involuntário'' na 

campanha contra um futuro desprovido do precioso líquido. Já aquele que se 

recusa a comprar hortaliças, legumes e frutas cultivadas com agrotóxicos e 

não leva para casa produtos de madeira (como lápis e prendedores de roupa) 

que não tenham sido fabricados com matéria-prima proveniente de 

reflorestamento é um consumidor ecológico nato. ''Há poucos com esse 

perfil'', observa Lester Izaac, coordenador do projeto Salve o Planeta, 

especializado em consultoria ambiental e divulgação de empresas que aliam 

iniciativas comerciais à preservação da natureza. ''A maioria pensa apenas 

no próprio umbigo'', acrescenta Lester. ''Por isso o apelo econômico é 

necessário'', argumenta o engenheiro Marco Aurélio Branco Gonçalves, do 

grupo gestor do programa Entulho Limpo, voltado para a redução do impacto 

ambiental causado pelo setor da construção civil no Distrito Federal. Ou 

seja, se é bom para o bolso, o consumidor adere. Mas nem todos se movem 



apenas pela possibilidade de lucro. A advogada Wanda Morbeck, 52 anos, é 

uma dessas pessoas. Produtos biodegradáveis, vegetais sem agrotóxicos e 

carnes sem hormônios são algumas escolhas da consumidora na hora de 

fazer as compras de casa. Desde 1994, Wanda procura o consumo 

sustentável, seja na alimentação, na limpeza doméstica ou nos cuidados com 

a beleza. Além disso, dá palestras e participa de atividades voltadas para a 

preservação do meio ambiente. ''Sou uma garota-propaganda da natureza'', 

define-se. Há várias outras formas de economizar recursos naturais, como 

trocar a energia elétrica por energia solar para aquecer a água; usar 

eletrodomésticos com o selo Procel de qualidade, que garante maior 

eficiência energética; instalar dispositivos de economia de água no chuveiro 

ou na torneira e até mesmo escolherem móveis e piso de madeira de forma 

ecológica, como o piso de eucalipto. ''Em Brasília, ainda não há interesse'', 

diz Marco Antônio de Lacerda, gerente da loja de pisos Raspatac. ''No 

entanto, a mudança será inevitável. As madeiras mais procuradas estão se 

esgotando''. 

Produtos verdes 

Falta informação, segundo atesta a arquiteta Jane Godoy. Para ela, a 

consciência ecológica do consumidor não é forte porque ele ainda não foi 

educado para isso. ''Poucas pessoas pedem um projeto de arquitetura ou 

decoração harmonizado com o meio ambiente'', observa. A arquiteta lembra 

que há no mercado opções de madeira alternativa e de produtos de fibra 

natural. ''O que falta é uma procura maior'', conclui. 

O cuidado com a natureza também pode ser um meio de melhorar a vida de 

comunidades carentes. Como a do município de Cajueiro (AL), onde 80 

pessoas trabalham em esquema de cooperativa na Bambuzeria Capricho, 

transformando bambus em utensílios domésticos. As peças feitas com o 

material são duráveis, resistentes e 100% biodegradáveis. ''Trabalhamos 

com bambus retirados de uma área de três hectares e já temos mais oito 

hectares plantados'', diz Patrícia Silva, secretária da Capricho. Móveis e 

peças de decoração também são produzidos pela cooperativa, mas o carro-

chefe são os cabides. Por mês, são produzidas cinco mil peças do tipo. Em 

Brasília, ainda não há revendedoras dos produtos da bambuzeria. Seja um 

cabide, uma hortaliça ou mesmo um eletrodoméstico, quando o consumidor 

prefere produtos ecologicamente corretos (ou ''verdes'') torna-se 

interessante, para as indústrias e fábricas, produzir, investir e distribuir 

este tipo de produto. E aí forma-se o ciclo: ganham o meio ambiente, o 

comércio e o consumidor. 

Texto disponível em http://www.salveoplaneta.com.br/art_01.htm 

 

 

http://www.salveoplaneta.com.br/art_01.htm


COMPREENSÃO DO TEXTO 

1-Que medidas podemos adotar para desenvolver a preservação ambiental? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2-A água é um recurso inesgotável? Explique. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3-O que são recursos hídricos? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4-O que é desenvolvimento sustentável? Você percebe no texto exemplo de 

desenvolvimento sustentável? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

5- Os nossos hábitos podem influenciar no meio ambiente? Justifique 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

TRABALHANDO EM EQUIPE 

 

-Assistir o vídeo “Carta do futuro escrita em 2070’  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HRt0UfOVwqU 



 

Organize-se em grupo e levante os principais pontos da carta que 

acabaram de ler.  Procure escolher, entre vocês, um representante para 

socializar para a sala aquilo que acharam mais relevante. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SEÇÃO 2 

 

                                         MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Você tem percebido como nosso clima está mesmo uma verdadeira 

loucura, não é mesmo? Chuvas demasiadas em algumas regiões, secas em 

outras, ventos de mais de 70 km por hora, frio fora de época excesso de 

calor! Reparou que está realmente muito difícil prever o clima? E por que 

será que acontecem tantas mudanças climáticas?  

Afinal, o que são essas mudanças? Que fatores podem contribuir para 

que elas ocorram, ou seja, quais os fatores geradores? E quanto às 

consequências delas? 

 

 

                  

 



          AGORA. É COM VOCÊ! 

 

ROTEIRO PARA PESQUISA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 Por que toda a água da chuva não é absorvida pela terra? 

 Como o excesso de água é retirado das ruas? 

 O que pode impedir o escoamento da água para fora da cidade? 

 Como o aspecto geográfico da cidade pode contribuir com o fenômeno 

da enchente? 

 Para onde vai a água das chuvas que caem nas cidades? 

 

PARA TE AJUDAR A INICIAR AS SUAS PESQUISAS SOBRE 

ESSE ASSUNTO, INDICAMOS OS SITES ABAIXO: 

           

http://www.suapesquisa.com/clima/mudancas_climaticas.htm 

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/pesquisascompletas.html 

 

 

                         TRABALHANDO EM EQUIPE 

 

Pesquise em grupo de, no máximo, quatro 

colegas. Quais as consequências das ações do homem sobre o meio ambiente 

e escrevam a opinião do grupo sobre esse assunto para ser socializada com 

os demais colegas da turma: 

http://www.suapesquisa.com/clima/mudancas_climaticas.htm
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/pesquisascompletas.html


________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

SUGESTÕES DE VÍDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=5mnqoAi7eW4 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - VÍDEO EDUCACIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp_iIkx0878 

A HISTÓRIA DAS COISAS (MEIO AMBIENTE E CIDADANIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mnqoAi7eW4
https://www.youtube.com/watch?v=Tp_iIkx0878


SEÇÃO 3 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto? O que são 

resíduos sólidos? Onde são encontrados? Para que servem? Quantas 

perguntas! Não é mesmo?  

 

TEXTO 1 

RESÍDUOS SÓLIDOS: Quando falamos em resíduos sólidos, estamos nos 

referindo a algo resultante de atividades de origem urbana, rural, 

industrial, de serviços de saúde, entre outros. Estamos falando de LIXO. 

Esses materiais gerados nessas atividades são potencialmente matéria 

prima e/ou insumos para produção de novos produtos, ou ainda, fontes de 

energia.  Ao separamos os resíduos, estamos promovendo o primeiro passo 

para sua destinação adequada, permitindo assim, várias frentes de 

oportunidades como: a reutilização, a reciclagem, melhor valor agregado ao 

material a ser reciclado e melhores condições de trabalho para os 

catadores de materiais recicláveis. Outras frentes são a compostagem, o 

aumento do tempo de vida dos aterros sanitários e menor impacto ambiental 

quando da disposição final dos rejeitos. 
 

 

Com base no trecho acima, responda:  

 

Você acha importante se discutir a respeito dos problemas que vem 

do destino que damos ao lixo? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

    

                                                                                 AGORA. É COM VOCÊ! 

 

 

 

Acesse o site abaixo e procure responder às questões abaixo: 

 

     http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/brasil21/vi-125.pdf 

 

1. Quais os principais benefícios da implantação da Coleta Seletiva? Será 

que são somente ambientais? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Como você definiria a famosa frase de Lavoisier: “ Na natureza nada se 

cria, nada se perde, tudo se transforma”. Explique com suas palavras: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/brasil21/vi-125.pdf


________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

                    

COMO RECICLAR? 

 

Vamos assistir ao vídeo (Resíduos sólidos - educação ambiental - Rio 

Grande do Sul)? 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RRnS9nM4QIk 

 

 

 

1) Afinal de contas, o que é reciclagem?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2) O que podemos entender por resíduos não recicláveis? 

https://www.youtube.com/watch?v=RRnS9nM4QIk


________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

    

 

                      SAIBA MAIS! 

 

http://www.slu.df.gov.br/gestao-de-residuos/coleta-seletiva.html 

 

________________________________________________________ 

 

 

                       NOVAMENTE. É COM VOCÊ! 

 

Vamos ler mais um texto, mas antes convém falarmos um pouco sobre 

esse gênero discursivo. Afinal, o que é um “cordel”? Quais as suas 

características? A qual esfera da comunicação humana, ele pertence? 

 

TEXTO 2 

 

CORDEL  

“Com licença minha gente! 

Vou contar uma história! 

Dessas pra se ter na mente 

para guardar na memória 

neste cordel que se exibe 

falo do Capibaribe 

rio tão cheio de Glória 

http://www.slu.df.gov.br/gestao-de-residuos/coleta-seletiva.html


Mereceu dedicatória 

na poesia de Bandeira 

João Cabral de Melo Neto 

Dedicou-lhe história inteira 

E quem é de Pernambuco 

E tem sangue Mameluco 

Lhe tem paixão verdadeira 

Um dia andando na beira 

Desse rio tão bonito 

Avistei em meio ao Mangue 

Um bicho meio esquisito 

Um enorme roedor 

Muito ágil nadador 

Que quase não acredito! 

E o bicho deu um grito: 

“Mas isso não é possível! 

Outra vez jogaram lixo! 

Oh, mas que fedor terrível! 

É pior que meu chulé 

Nem posso lavar meu pé 

Com essa sujeira horrível” 

E pensei, que coisa incrível! 

Mas que bicho inteligente! 

Como será o seu nome? 

Não está muito contente 

Será que é um porquinho? 

Ou um tipo de ratinho? 

olha como usa o dente! 

Cheguei toda sorridente 

Perguntei: “Quem é você?” 

“Eu sou a Dona Capiba!” 

Ela veio responder 

“Eu sou uma Capivara 

Sou espécie quase rara 

Tentando sobreviver” 

E lhe perguntei: porque? 

E ela então me respondeu: 

“É só olhar ao redor 

Veja o que aconteceu 

Com toda essa nojeira 

Da minha família inteira 

Por aqui só restou eu!” 

“O resto se escafedeu 

Tem gente no Pantanal 

E até lá no zoológico 

E eu aqui, no manguezal 

Tentando salvar o Rio 

Vivendo esse desvario 

Me alimentando tão mal!” 

“Eu gosto de vegetal 

As plantas são meu manjar 

Não vê esse meu corpinho? 

Nem preciso me esforçar! 

Mas com a poluição 

Eu fico sem refeição 

Desse jeito assim não dá!” 

E ouvindo ela falar 

Eu prestei mais atenção… 

O Capibaribe é lindo! 

Do Recife o coração! 

Entrecortado por pontes 

Vem da linha do horizonte 

Surgindo na imensidão… 

Ele vem lá de Poção 

Onde fica a nascente 

Desse rio que percorre 

Com suas águas correntes 

Agreste e Zona da Mata 

Com sua beleza exata 

Junto aos rios afluentes 

Chega ao Litoral contente 

Por poder alimentar 

Marisqueiras, pescadores 

Com seus peixes a nadar 



E aqui o Capibaribe 

Encontra com o Beberibe 

Para se entregar ao mar! 

Comecei a relembrar 

Essa bonita paisagem 

Dos barcos que aqui navegam 

Das garças em suas margens 

Seu cais abraça a cidade 

E este abraço é na verdade 

A mais bela das imagens! 

“Outros animais selvagens 

Aqui constroem abrigos…” 

Continuou Dona Capiba 

Falando dos seus amigos 

“Caranguejo, aqui na lama 

Chico Science lhe deu fama!” 

Brincava ela comigo! 

“Eu sou bicho muito antigo! 

Sabe o que significa 

O nome Capibaribe? 

O nome é uma rubrica 

Pra “Rio das Capivaras” 

Somos espécie cara 

Dessa fauna muito rica!” 

Dona Capiba me explica 

Que o rio banha também 

Muitos cantos do Recife 

Que percorre muito além 

Levando sua beleza 

Através da correnteza 

O seu papel cumpre bem! 

Conhece como ninguém 

A Várzea e a Caxangá 

Derby, Madalena e Torre 

Ele também vai banhar 

Apipucos e Monteiro 

Poço da Panela inteiro 

Cabe a ele margear 

Também vai alimentar 

Santana e Casa Forte 

Capunga e Afogados 

Beijando de Sul a Norte 

Os bairros dessa cidade 

Forma com muita vaidade 

Belas ilhas com seus cortes 

Joana Bezerra é suporte 

Desse Rio caudaloso 

E a Ilha do Retiro 

Lhe dá contorno formoso 

Abriga os Severinos 

As Marias, os meninos 

Nosso Rio é generoso! 

“E por ser maravilhoso 

Temos que dele cuidar 

O Rio das Capivaras 

Foi feito pra navegar 

E não pra jogar dejeto 

Impedindo o trajeto 

Maltratando este habitat!” 

Eu tenho que concordar 

Com o que disse firmemente 

Dona Capiba pra mim 

Nosso dever é somente 

O Capibaribe amar! 

cuidar bem e preservar 

Este rio que é da gente!” 

Mariane Bigio, Março de 2015. 

  

 



 

 

FALANDO SOBRE O TEXTO 

O cordel vem contar para nós uma história. Em que lugar ela se passa? Quais 

personagens estão envolvidos? E, de que forma, o cordelista nos fala sobre a 

importância da preservação da natureza? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Pesquise em sua casa como anda a situação do rio Capibaribe. Será que 

estão cuidando bem desse rio tão importante para o estado de Pernambuco? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

                    PARA FINALIZAR 

 

 



Vamos ouvir algumas músicas que trazem em suas letras referências a 

questões ambientais? 

Sugestões: Planeta Azul (versão atual), de Chitãozinho e Xororó 

A Terra Pede Socorro- Semente (Música Tema do Dia Mundial do Meio 

Ambiente) 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

BAKHTIN, M. Os Gêneros do Discurso. In: ___. Estética da criação verbal. 

São Paulo: Martins Fontes, 1979, p. 277-326.    

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Meio Ambiente Saúde / Secretaria de Educação Fundamental. – 

Brasília: 2004. 128p.<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro091.pdf> 

acesso em 17/08/2014   

Cadernos do Professor Meio Ambiente, Cidadania e 

Educação<http://www.planetareciclavel.com.br/sala_de_aula/Tetra_Pak/Cadern

os_do_pr ofessor.pdf > acesso em 17/08/2014 

DIONÍSIO, PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa. 

Secretaria de Educação Fundamental, Brasília, 1997. 

MEDEIROS, M. C. S.; MARCOLINO, M, da C.; FERREIRA, C. M. de A. Meio 

Ambiente e Educação Ambiental nas Escolas públicas. In: Âmbito Jurídico, 

Rio Grande, XIV, n. 92, set 2011. Disponível: 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/? m link=%20revista_artigos_lei 

tura&artigo_id=10267&revista_caderno=5> acesso em 17/08/2014 

PARANÁ, Governo do Estado. Diretrizes Curriculares da Educação Básica. 

Língua Portuguesa. Curitiba: SEED, 2008.   

ROJO, R. H. R. Gêneros do discurso e gêneros textuais: questões teóricas e 

aplicadas. In: Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola, 2005.  



 

SCHNEUWLY, B. & DOLZ, J. Os gêneros escolares – das práticas de linguagem 

aos objetos de ensino. In: SCHNEUWLY, B. &DOLZ, J. et al. Gêneros orais e 

escritos na escola, Campinas: Mercado de Letras, 2004, p. 71-91.  

 

_____________. Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão Social. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2009.   

 

_____________. O Letramento Escolar e os Textos da Divulgação Científica 

– A Apropriação Dos Gêneros de Discurso na Escola Linguagem em (Dis)curso 

– LemD, v. 8, n. 3, p. 581-612, set. /Dez.2008 

<http://www.scielo.br/pdf/ld/v8n3/09.pdf> acesso em 18/08/2014. 

 

SITES CONSULTADOS: 

 

http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/oswaldo-cruz 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-

pedagogica/fala-se-ensina-423559.shtml 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/brasil21/vi-125.pdf 

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/pesquisascompletas.html  

http://www.coladaweb.com/como-fazer/seminario 

http://www.educativa.com.br/image/extra/Roteiro%20de%20pesquisa.pdfEdu

cativa - Instituto de Educação e Cultura ROTEIRO PARA PESQUISA 

ESCOLAR Biblioteca da Educativa 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=924&sid=9 

http://www.salveoplaneta.com.br/art_01.htm 

http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_28

0812.pdf/e183f0e7-5255-4544-b9fd-15fc779a3657 

http://www.slu.df.gov.br/gestao-de-residuos/coleta-seletiva.html 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/brasil21/vi-125.pdf
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/pesquisascompletas.html
http://www.coladaweb.com/como-fazer/seminario
http://www.educativa.com.br/image/extra/Roteiro%20de%20pesquisa.pdf
http://www.salveoplaneta.com.br/art_01.htm
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pdf/e183f0e7-5255-4544-b9fd-15fc779a3657
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pdf/e183f0e7-5255-4544-b9fd-15fc779a3657
http://www.slu.df.gov.br/gestao-de-residuos/coleta-seletiva.html


http://www.suapesquisa.com/clima/mudancas_climaticas.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=5mnqoAi7eW4 

https://www.youtube.com/watch?v=HRt0UfOVwqU 

https://www.youtube.com/watch?v=RRnS9nM4QIk 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp_iIkx0878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE A AUTORA 

https://www.youtube.com/watch?v=5mnqoAi7eW4
https://www.youtube.com/watch?v=HRt0UfOVwqU
https://www.youtube.com/watch?v=RRnS9nM4QIk
https://www.youtube.com/watch?v=Tp_iIkx0878


 

 

 

 

SOLANGE DE OLIVEIRA BATISTA 

 

 

Licenciada em Letras- Português e Literaturas Brasileira e Portuguesa, 

pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Pós-Graduada em Deficiência 

Mental pelo (CESULON). Atua como professora de Língua Portuguesa e 

Literaturas no Ensino Fundamental e Médio em escolas da rede pública no Paraná 

há 20 anos. Atualmente trabalha no Colégio Estadual Basílio de Lucca no 

município de Ibiporã/PR. 

 

 

 


