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RESUMO 

 

ROSKOSZ, Karine Ariele. Ensino sobre Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos 
na Abordagem CTS com base em Modelos Modificados de Lakatos. 2020. 162f. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Tecnologia) – Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia. Ponta Grossa, 2020. 

 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma sequência didática proposta a 
partir das concepções prévias dos estudantes participantes desse trabalho de 
pesquisa, na abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) utilizando o conceito 
de programas científicos de Imre Lakatos como base para a elaboração de uma 
ferramenta didática denominada de “modelos modificados de Lakatos”, buscando 
investigar como desenvolver o senso crítico dos estudantes para o tema Agrotóxicos 
e Alimentos Transgênicos. A sequência didática elaborada utilizou diferentes 
atividades envolvendo as relações do conteúdo programático com o tema e o 
cotidiano dos estudantes, além das relações que os agrotóxicos e os alimentos 
transgênicos possuem com a ciência, tecnologia e a sociedade. A abordagem 
metodológica utilizada foi a qualitativa de natureza interpretativa, realizada com 23 
estudantes, do terceiro ano do ensino médio, do turno matutino, de um colégio da rede 
estadual de ensino da cidade de Castro – PR, durante as aulas regulares de Química. 
A coleta de dados se deu por meio de questionário, observações, anotações em diário 
de campo, atividades desenvolvidas pelos estudantes, fotos e áudios. Os principais 
resultados indicaram contribuições para a compreensão do conhecimento científico e 
as relações CTS a respeito do tema e das funções orgânicas relacionadas, além dos 
aspectos positivos para a interação entre a pesquisadora e os estudantes na reflexão 
e formação de opinião crítica sobre as questões científicas e tecnológicas que 
permeiam o tema abordado. Além da contribuição preponderante da abordagem CTS 
e da filosofia como ferramenta didática na evolução dos conceitos prévios dos 
estudantes a respeito de agrotóxicos e alimentos transgênicos, e para a percepção 
das suas diversas e controversas relações na sociedade, como a utilização em 
excesso, falta de informação e discussão ampla com a sociedade, bem como projetos 
políticos e econômicos que interferem diretamente neste cenário social de dominação 
e subordinação científica-tecnológica. 
 
 
Palavras-chave: CTS. Agrotóxicos. Alimentos Transgênicos. Modelos Modificados de 
Lakatos. Sequência Didática. 
 
  



 

ABSTRACT 

 

ROSKOSZ, Karine Ariele. Teaching about Pesticides and Transgenic Foods in 

the CTS Approach based on Modified Lakate Models. 2020. 162f. Dissertation 

(Master in Science and Technology Teaching) - Postgraduate Program in Science 

and Technological Teaching. Ponta Grossa, 2020. 

 

This dissertation presents the development of a didactic sequence developed by me 

from the previous conceptions of the students participating in this research work, in the 

Science, Technology and Society (CTS) approach using the concept of scientific 

programs by Imre Lakatos as a basis for the elaboration of a didactic tool called 

"modified Lakatos models", seeking to investigate how to develop students' critical 

sense for the topic Pesticides and Transgenic Foods. The didactic sequence 

elaborated used different activities involving the relations of the programmatic content 

with the theme and the students' daily life, in addition to the relationships that pesticides 

and transgenic foods have with science, technology and society. The methodological 

approach used was a qualitative one of an interpretative nature, carried out with 23 

students, from the third year of high school, from the morning shift, from a school in 

the state education network in the city of Castro - PR, during regular Chemistry classes. 

Data collection took place through a questionnaire, observations, notes in a field diary, 

activities developed by students, photos and audios. The main results indicated 

contributions to the understanding of scientific knowledge and CTS relations regarding 

the theme and related organic functions, in addition to the positive aspects for the 

interaction between the researcher and the students in the reflection and formation of 

critical opinion about scientific and technologies that permeate the topic addressed. In 

addition to the preponderant contribution of the CTS approach and philosophy as a 

didactic tool in the rational reconstruction of students' previous concepts regarding 

pesticides and transgenic foods, and for the perception of their diverse and 

controversial relationships in society, such as overuse, lack of broad information and 

discussion with society, as well as political and economic projects that directly interfere 

in this social scenario of scientific and technological domination and subordination. 

 

Keywords: CTS. Pesticides. Transgenic foods. Modified Lakatos Models. Following 

teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Durante todo o processo de formação como educadora ouvi que nosso papel 

em sala de aula era contribuir para formação de cidadãos mais conscientes, críticos e 

ativos em seu papel na sociedade. E para tanto, as disciplinas com suas grades 

curriculares devem fazer sentido para os educandos para que possam não apenas 

correlacioná-las em seu cotidiano mas também aplicá-las. 

 No entanto, quando inserida na prática escolar deparei-me com muitos desafios 

pessoais, com o sentimento de que nada funcionava e estava apenas sendo mais 

uma profissional a transmitir conceitos para um público receptor. Diante deste 

descontentamento emergiu a necessidade de buscar informação e formação para 

conseguir colocar em prática o papel de educadora que constrói conhecimento junto 

aos educandos. 

 Seguindo nesta linha, junto a uma indignação pessoal dos processos políticos 

que interferem e impõem o uso e consumo de substâncias nocivas e duvidosas na 

saúde humana sem a informação necessária e participação da sociedade, como é o 

caso do uso de agrotóxicos na agricultura, que aumenta sua quantidade a cada ano, 

juntamente com os alimentos transgênicos que cada dia tomam conta das gôndolas 

dos mercados e da mesa dos brasileiros (sem que saibamos) muitas vezes, o que é, 

e o porquê da substituição dos produtos naturais, aflorou a ideia de uma proposta 

didática que contemplasse os conteúdos de química orgânica envolvendo estes 

questionamentos e refletindo sobre eles.   

Assim, ao retornarmos aos fatos históricos da inserção dos agrotóxicos na 

agricultura, observa-se o uso do crescimento da população mundial como uma única 

justificativa, originando-se muitas teorias, de que no futuro haveria falta de alimentos 

para a humanidade (GUIMARÃES et al, 2014).  

Com base no discurso de falta de alimentos para a população, os 

financiadores de armas químicas usadas principalmente em conflitos como a Segunda 

Guerra Mundial e como a Guerra do Vietnã, desenvolveram insumos agrícolas com o 

objetivo de tornar os solos mais férteis e acabar com as pragas e pestes, 

disseminando e inserindo assim, o uso dos agrotóxicos na agricultura, com intuito de 

aumentar a produtividade.  

Agrotóxicos e afins, de acordo com a Lei Nº 7.0802, de 11 de julho de 1989, 

são considerados como os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 
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biológicos, utilizados com finalidade de alterar a composição da flora ou da fauna, a 

fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. 

Já os transgênicos são, de acordo com o dicionário, organismos que possuem 

genes de outra espécie, podendo ser também denominado “organismo transgênico” 

(FERREIRA, 2011). Os quais são regulamentados pela Lei Nº 11.1051, de 24 de 

março de 2005, que também os definem como um organismo cujo material genético 

tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética (BRASIL, 2005).  

De acordo com Takahashi, Martins e Quadros (2008), os “transgênicos” são 

exemplos de tecnologia da qual o cidadão comum não está sendo capaz de julgar e 

nem de se posicionar criticamente quanto ao assunto, pelo fato de que a biotecnologia 

tem se desenvolvido a passos largos, graças principalmente aos avanços da 

engenharia genética. No entanto, justamente por gerar um número grande de 

inovações e com grande rapidez, a biotecnologia parece cada vez mais difícil de ser 

entendida pelo cidadão “normal” que, na grande maioria das vezes, é usuário passivo 

dos avanços dessa área. 

Outro fator contribuinte desse despreparo da sociedade e falta de 

conhecimento a respeito do tema, é o fato de que em vez de serem criadas estratégias 

para promover debates democráticos sobre temas relacionados à ciência e à 

tecnologia, a sociedade tem sido excluída do processo de decisão em questões que 

têm impacto na sua vida cotidiana. 

Infelizmente, além da falta de conhecimento da sociedade a respeito dos 

transgênicos, nos deparamos ainda com a aprovação do Projeto de Lei 4148/08, o 

qual aprova a não obrigatoriedade do símbolo de transgenia nos rótulos alimentícios. 

De acordo com o texto apresentado pelo projeto de lei, os rótulos dos alimentos 

destinados ao consumo humano, oferecidos em embalagens de consumo final, que 

contenham organismos geneticamente modificados, com presença superior a 1% de 

sua composição final, detectada em análise específica, deverão informar ao 

consumidor, a natureza transgênica do alimento e que mesmo sendo duramente 

criticado continua em processo de aprovação (PROJETO DE LEI Nº 4148 de 2008 - 

 
1 Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de 
segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente 
modificados - OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS, reestrutura 
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de 
Biossegurança - PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-
9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro 
de 2003, e dá outras providências. 
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Art. 40). Assim como o projeto de Lei 6.299, de 20022, para flexibilização e mudança 

de nomenclatura dos agrotóxicos. 

Diante do exposto, o problema de pesquisa apontava para a questão: “Como 

contribuir para sensibilizar estudantes do ensino médio para os temas Agrotóxicos e 

Alimentos Transgênicos no ensino de química”?  

              As reflexões acerca da prática docente recentemente iniciada direcionavam-

me para linha de pesquisa de maior afinidade para o desenvolvimento de uma 

sequência didática numa abordagem CTS, para a qual foram previstas atividades num 

procedimento metodológico com modelos didáticos fundamentados na filosofia de 

Lakatos, denominados “modelos modificados de Lakatos”, utilizando os 

conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema Agrotóxicos e Alimentos 

Transgênicos como ponto de partida para o planejamento das atividades 

subsequentes englobadas na sequência didática proposta, com o intuito de 

proporcionar uma evolução conceitual dos estudantes acerca do tema.  

Nessa perspectiva, foram estabelecidos os objetivos de pesquisa, seguido da 

fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussão e considerações finais, 

apresentados na sequência desta dissertação.  

O objetivo geral desta dissertação consiste em: Analisar as contribuições de 

uma sequência didática desenvolvida a partir de “modelos modificados de Lakatos” 

na abordagem Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) nas percepções de estudantes 

sobre o tema Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos. 

Para tanto, com intuito de nortear o desenvolvimento do presente trabalho 

pensando em como atingir o objetivo geral deste estudo, foram elencadas uma 

sequência de atividades a serem seguidas, direcionando a presente pesquisa para a 

proposta dos objetivos específicos descritos a seguir. 

• Desenvolver uma Sequência Didática sobre o tema agrotóxicos e 

alimentos transgênicos com “modelos modificados de Lakatos” na abordagem 

CTS. 

 
2 Altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 
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• Avaliar as contribuições da sequência didática sobre o tema agrotóxicos 

e alimentos transgênicos desenvolvida com base em “modelos modificados 

de Lakatos” com abordagem CTS nas percepções dos estudantes. 

• Elaborar um produto educacional que apresente a sistematização de 

sequência didática sobre o tema agrotóxicos e alimentos transgênicos 

desenvolvida com “modelos modificados de Lakatos” na abordagem CTS em 

formato e-book. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo abordar-se-á a definição de CTS, seu breve histórico, qual a 

diferença entre a abordagem CTS e o ensino clássico, bem como a relação entre esta 

abordagem e o ensino de Química.  

Fala-se ainda das percepções que os estudantes possuem aos termos 

“Agrotóxico e Transgênicos”; assim como os conceituamos e também fazemos suas 

contextualizações históricas. Abarca-se brevemente sobre alimentos transgênicos, 

bem como aprofundaremos a filosofia de Lakatos como fundamento para o processo 

de ensino e aprendizagem. Por fim, explicita-se a sequência didática por mim 

desenvolvida e aplicada na presente pesquisa. 

 

2.1 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) E SEU ENFOQUE NO ENSINO 
DE CIÊNCIAS 
 

A expressão “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS) procura definir um 

campo de trabalho acadêmico cujo objeto de estudo está constituído pelos aspectos 

sociais da ciência e da tecnologia, referindo-se tanto aos fatores sociais que 

influenciam na mudança científico-tecnológica, como no que diz respeito às 

consequências sociais e ambientais (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003). 

Ainda de acordo com os autores, esse entendimento acerca da ciência e da 

tecnologia começa a surgir nos anos 60 e 70 do século XX, revisando a imagem 

tradicional das mesmas, seguida até então, a qual trazia uma concepção essencialista 

e triunfalista do modelo linear de desenvolvimento: + ciência = + tecnologia = + bem 

estar social.   

Deste modo, em alguns âmbitos dos países capitalistas centrais, foi 

crescendo um sentimento de que o desenvolvimento científico, tecnológico e 

econômico não estavam conduzindo linear e automaticamente ao bem-estar social, 

tendo a degradação ambiental e o seu desenvolvimento vinculado à guerra, levando 

a um olhar mais crítico em relação a ciência e a tecnologia (AULER, 2011).  

Visto que esse período conferiu um clima de tensão gerado pela guerra do 

Vietnã, pela guerra fria, por difusão midiática de catástrofes ambientais e dos horrores 

provocados pelo aparato científico e tecnológico de destruição, posto a serviço da 

morte (napalm desfolhante, armas químicas e biológicas), além dos efeitos da 

ampliação do poder destrutivo e efeitos colaterais das armas nucleares, pelos 
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movimentos ambientalistas e da contracultura que se iniciavam, é que então se 

estabelecem as condições para uma nova forma de ver as interações entre ciência, 

tecnologia e sociedade (LINSINGEN, 2007). 

Esse novo olhar reflete-se no âmbito acadêmico e educativo, com o 

surgimento de propostas de ensino CTS, objetivando a educação científica do 

cidadão, oportunizando o estudante a integrar a sua compreensão pessoal do mundo 

natural com o mundo construído pelo homem e o seu mundo social do dia-a-dia 

(SANTOS; SCHENETZLER, 2010).  

Para Auler (2007, p.1), os objetivos da educação CTS são: 

 

Promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com aspectos 
tecnológicos e sociais, discutir as implicações sociais e éticas relacionadas 
ao uso da ciência-tecnologia (CT), adquirir uma compreensão da natureza da 
ciência e do trabalho científico, formar cidadãos cientifica e tecnologicamente 
alfabetizados, capazes de tomar decisões informadas e desenvolver o 
pensamento crítico e a independência intelectual. 

 

 

De acordo com Santos e Schenetzler (2010), é possível inferir o significado 

de CTS pela sua comparação com o ensino tradicional de Ciências, apresentados no 

quadro 1 a seguir. 

 
Quadro 1 - Aspectos enfatizados no ensino clássico de ciências e no ensino de CTS 

Ensino clássico de ciência Ensino CTS 

1. Organização conceitual da matéria a ser 
estudada (conceitos de física, química, biologia) 

1. Organização da matéria em temas 
tecnológicos e sociais. 

2. Investigação, observação, experimentação, 
coleta de dados e descoberta como método 
científico. 

2. Potencialidades e limitações da tecnologia no 
que diz respeito ao bem comum. 

3. Ciência um conjunto de princípios, um modo 
de explicar o universo, com uma série de 
conceitos e esquemas conceituais interligados. 

3. Exploração, uso de decisões são submetidas 
a julgamento de valor. 

4. Busca da verdade científica sem perder 
praticabilidade e a aplicabilidade. 

4. Prevenção de consequências a longo prazo. 

5. Ciência como um processo, uma atividade 
universal, um corpo de conhecimento. 

5. Desenvolvimento tecnológico, embora 
impossível sem a ciência, depende mais das 
decisões humanas deliberadas. 

6. Ênfase à teoria para articulá-la com a prática. 6. Ênfase à prática para chegar à teoria. 

7. Lida com fenômenos isolados, usualmente do 
ponto de vista disciplinar, análise dos fatos, exata 
e imparcial. 

7. Lida com problemas verdadeiros no seu 
contexto real (abordagem interdisciplinar). 

8. Busca principalmente novos conhecimentos 
para compreensão do mundo natural, um espírito 
caracterizado pela ânsia de conhecer e 
compreender. 

8. Busca principalmente implicações sociais dos 
problemas tecnológicos; tecnologia para a ação 
social. 

Fonte: Santos e Schenetzler (2010). 
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Observa-se a partir das informações do quadro 1 que a principal diferença 

entre o ensino CTS em relação ao ensino clássico, é que o ensino CTS organiza os 

conceitos centrados em temas sociais enquanto o ensino clássico organiza-os 

centrado no conteúdo específico de ciências. 

 Ainda nesse passo, de forma mais ampla, a educação CTS além de 

compreender os aspectos organizativos e de conteúdo curricular, deve alcançar 

também os aspectos próprios da didática, tendo o professor o objetivo de promover 

uma atitude criativa, crítica e ilustrada, permitindo construir coletivamente a aula. Mais 

que manejar informações, trata-se de articular conhecimentos, argumentos e contra-

argumentos, baseados em problemas compartilhados, nesse caso relacionados com 

as consequências do desenvolvimento cientifico-tecnológico (BAZZO; LINSINGEN; 

PEREIRA, 2003).   

Dentro da caracterização de CTS, Santos e Schenetzler (2010) elencam nove 

aspectos principais dessa abordagem, quais sejam, o estudo da natureza da Ciência, 

da Tecnologia e da Sociedade, bem como suas inter-relações, possibilitando ao 

estudante compreender a interdependência de tais componentes, sob uma 

perspectiva social. Os nove aspectos da abordagem CTS encontram-se no Quadro 2 

abaixo. 

Quadro 2 - Nove aspectos da abordagem de CTS 

Aspectos CTS Esclarecimentos 

1. Natureza da Ciência 1. Ciência é uma busca de conhecimentos dentro 
de uma perspectiva social. 

2. Natureza da Tecnologia 2. Tecnologia envolve o uso do conhecimento 
científico e de outros conhecimentos para 
resolver problemas práticos. A humanidade 
sempre teve tecnologia 

3. Natureza da Sociedade 3. A sociedade é uma instituição humana na qual 
ocorrem mudanças científicas e tecnológicas. 

4. Efeito da Ciência sobre a Tecnologia 4. A produção de novos conhecimentos tem 
estimulado mudanças tecnológicas. 

5. Efeito da Tecnologia sobre a Sociedade 5. A tecnologia disponível a um grupo humano 
influencia grandemente o estilo de vida do grupo. 

6. Efeito da Sociedade sobre a Ciência 6. Através de investimentos e outras pressões, a 
sociedade influencia a direção da pesquisa 
científica. 

7. Efeito da Ciência sobre a Sociedade 7. Os desenvolvimentos de teorias científicas 
podem influenciar o pensamento das pessoas e 
as soluções de problemas. 

8. Efeito da Sociedade sobre a Tecnologia 8. Pressões dos órgãos públicos e de empresas 
privadas podem influenciar a direção da solução 
do problema e, em consequência, promover 
mudanças tecnológicas. 

9. Efeito da Tecnologia sobre a Ciência 9. A disponibilidade dos recursos tecnológicos 
limitará ou ampliará os progressos científicos. 

Fonte: Santos e Schenetzler (2010). 
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Dessa forma, infere-se que os currículos propostos para o ensino de ciências, 

como por exemplo, o ensino da Química, na perspectiva CTS tem como principal 

objetivo preparar os estudantes para o exercício da cidadania, levando em 

consideração que a atividade científica não diz respeito apenas aos cientistas e possui 

fortes implicações para a sociedade. 

 Segundo Lourenço e Reis (2013), é possível perceber claramente que a 

Ciência e a Tecnologia (CT) influenciam grandemente no cotidiano de todos os 

cidadãos, de modo que todos devemos ter direito aos conhecimentos mínimos 

tornando-nos mais críticos e capazes de tomar decisões sobre o papel da CT na 

Sociedade contemporânea. 

De acordo com Santos (2011), o ensino de ciências contribuirá para a 

formação da cidadania na medida em que favorecer a participação dos alunos na vida 

comunitária, concebendo-se assim, uma educação para cidadania como educação 

para tomada de decisão, o que implica na necessidade de desenvolver a faculdade 

de julgar. Tendo a escola o dever de preocupar-se com a pessoa, ajudando o 

estudante a ser um cidadão consciente e crítico diante da realidade e do seu cotidiano; 

executando atividades que os ajudem na busca da realização pessoal, 

proporcionando-lhes atitudes próprias diante dos fatos da realidade da vida 

(CARRARO, 1997). 

Para um ensino de Ciências, objetivando a formação da cidadania, é 

necessário que esteja socialmente contextualizado, destacando o papel social da 

Ciência e suas interações multidisciplinares com os aspectos sociais, políticos, 

históricos, econômicos e éticos, diferentemente do modismo do ensino do cotidiano 

que reproduz uma concepção de Ciência pura e neutra (CHASSOT, 2011). 

 Apesar dos meios de comunicação estarem disseminando os pontos 

preocupantes do desenvolvimento científico-tecnológico, como por exemplo, a 

produção de alimentos transgênicos, o uso excessivo de agrotóxicos, os possíveis 

problemas na construção de usinas nucleares, o tratamento ainda precário do lixo e 

outros, muitos cidadãos ainda possuem dificuldades de perceber o motivo de se estar 

comentando tais assuntos e quais os problemas causados por eles a curto ou longo 

prazo.  

Infelizmente, poucas pessoas sabem o que está por trás de grandes 

promessas de avanços tecnológicos, que podem esconder lucros e mal intenções das 

classes dominantes, as quais impõem seus interesses, persuadindo, muitas vezes, as 
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classes menos favorecidas, cujas necessidades deixam de ser atendidas. Tudo isso 

demonstra a necessidade da população poder, não apenas ter acesso às informações 

sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, mas também ter condições para 

avaliar e participar das decisões que possam atingir o meio em que vive (PINHEIRO; 

SILVEIRA; BAZZO, 2007). 

Observa-se que, apesar de estarmos vivendo uma era de ricas descobertas 

científicas e tecnológicas, a maioria da população sente-se despreparada para emitir 

opiniões fundamentadas sobre vários temas, um exemplo é a transgenia. Isso tem 

demonstrado que nem sempre os conhecimentos adquiridos na escola possibilitam 

que os sujeitos ultrapassem o saber de senso comum ou as primeiras impressões 

adquiridas na vivência cotidiana (PEDRANCINI et al, 2008) 

Sendo necessário fazermos uma avaliação crítica sobre a tecnologia, sua 

constituição histórica e sua função social, no sentido de não só compreender o sentido 

da tecnologia, mas também de repensar e redimensionar o papel da mesma na 

sociedade, de modo a dirigir o pensar para a emancipação do homem, e não para sua 

escravidão, conduzindo a razão para emancipação, com uma maior autonomia da 

ciência redefinindo sua função social (SILVEIRA e BAZZO, 2009). 

Uma forma de reduzir essa necessidade por meio de informações sobre os 

aspectos científicos-tecnológicos que impactam a sociedade, é a implementação de 

propostas educativas que contemplem essa discussão como o enfoque CTS, a 

exemplo de Silva, Oliveira e Queiroz (2011), que obtiveram resultados favoráveis ao 

engajamento dos estudantes de ensino médio no estudo e compreensão ligados a 

aspectos de natureza econômica, política e tecnológica com a aplicação de um estudo 

de caso sobre mortandade de peixes na região dos estudantes. 

Vasconcelos e Andrade (2017), também relatam resultados positivos em 

relação ao desenvolvimento da capacidade de estudantes de ensino fundamental em 

inter-relacionar o conteúdo separação de misturas com aspectos científicos 

tecnológicos, sociais e ambientais, discutidos em uma sequência didática com 

enfoque CTS, entre outros que corroboram com esse posicionamento educacional 

(MELO, PRÍMOLA E MACHADO, 2013; ZANOTTO, 2015; SOUZA, 2005).  

Seguindo nessa perspectiva, uma vez que um dos aspectos do ensino CTS é 

organizar os conceitos centrando-os em temas tecnológicos e sociais, que foi 

escolhido para esta pesquisa o tema Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos para 

abordar a matéria de funções orgânicas na disciplina de Química em uma turma de 
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ensino médio, relacionando o conteúdo curricular com as consequências do 

desenvolvimento cientifico-tecnológico, uma vez que tais temas, embora conhecidos 

pela população, não encontram-se esclarecidos de forma científico-tecnológico e sim 

de sendo comum. 

A exemplo dos resultados obtidos por Guimarães et al (2014), ao trabalhar o 

tema “Agrotóxicos e Transgênicos na sala de aula de Química numa abordagem 

CTS”, constatando que a grande maioria dos estudantes relata já ter ouvido os termos, 

mas no que se refere à segurança e possíveis interferências políticas na ciência e no 

trabalho dos cientistas, as opiniões tiveram essencialmente respostas simples e sem 

grandes reflexões, entre outros que obtiveram resultados semelhantes (CARVALHO, 

GONÇALVES E PERON, 2012; SILVA e RIBEIRO, 2009). 

Para tanto, traz-se na sequência do presente trabalho os conceitos de 

agrotóxicos e alimentos transgênicos, ressaltando a importância de trazer para o 

universo escolar discussões relevantes a sociedade, desde a informação do que se 

trata, como os motivos políticos e econômicos que levam ao uso destes produtos no 

nosso país. 

 

2.2 AGROTÓXICOS 

 

Agrotóxicos e afins, de acordo com a Lei Nº 7.8023, de 11 de julho de 1989, 

são considerados como: 

 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos; 
b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento. 

 

 
3 BRASIL. Congresso. Senado. Lei n° 7.802, de 11 de Julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
11 jul. 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm> Acesso em: 03 abr. 
2019. 
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Partindo-se deste conceito a respeito dos agrotóxicos, constata-se que no 

Brasil o uso destes produtos tem como ponto de partida o processo de modernização 

da agricultura, a partir de meados da década de 1960, englobando não só a 

mecanização dos processos agrícolas como também a modificação da organização 

da produção, relacionado às relações sociais (e não técnicas) de produção, com a 

chamada Revolução Verde (BALSAN, 2006).  

Para tanto, faz-se necessário a conceituação de Revolução verde, que de 

acordo com Andrades e Ganimi (2007), trata-se de um modelo baseado no uso 

intensivo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos na agricultura, presente na vida de 

muitos produtores em diversas áreas do mundo. 

A Revolução Verde diz respeito a um pacote tecnológico desenvolvido e 

incorporado pela agropecuária dos Estados Unidos e alguns países da Europa, no 

final do século XIX e início do século XX e inserido no Brasil na década de 1960, 

dentro de um contexto de modernização da agricultura que ganhara espaço 

(HESPANHOL, 2010).  

Com o objetivo de aumentar a produtividade, utiliza-se de forma integrada, 

máquinas nas plantações. Para isso, os países do norte primeiramente, seguido 

rapidamente pelos países do terceiro mundo, que aderiram a este modelo foram 

induzidos a utilizar novas técnicas de correção de solos, fertilização, “combate” às 

“pragas” e “doenças” (BERNARDELLI; CÂMARA, 2013). 

Essa adesão à novas técnicas foram permeadas pelo discurso de aumento de 

produtividade como forma de solucionar o problema da fome no mundo. No entanto, 

é possível compreender que o problema da fome mundial não é ocasionado pela falta 

ou escassez de produtos alimentícios, mas sim pela falta de repasse e distribuição, 

tratando-se de uma questão de cunho social e político, e não de produtividade.  

Em 2009, Almeida, Carneiro e Vilela (2009), já apontavam em seus estudos 

que naquele período, e na década de 2000, a população brasileira se deparava com 

uma situação contraditória, pois mesmo as safras agrícolas alcançando patamares 

produtivos cada vez mais elevados, uma parcela significativa da população convivia 

diariamente com uma situação de insegurança alimentar, ou seja, sem o acesso 

regular e permanente à alimentação. 

Ainda de acordo com o autor, a insegurança alimentar no Brasil não está 

associada a uma pequena oferta de alimentos, visto que a disponibilidade total dos 

mesmos teve crescimento contínuo nas últimas décadas. O problema crucial está 
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relacionado à impossibilidade de acesso aos alimentos, ocasionado pela péssima 

distribuição de renda observada no Brasil, que se reflete no baixo poder aquisitivo de 

milhões de cidadãos. 

De acordo com dados constantes no Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH), elaborado pelas Nações Unidas, o Brasil é o décimo país mais desigual do 

mundo. O levantamento usa como referência o Índice de Gini, uma forma de calcular 

a disparidade de renda. O indicador varia de 0 a 1 — quanto menor, melhor. O Brasil 

apresentou índice 0,515 em 2015, mesmo número registrado pelo país Africano 

Suazilândia, e maior que vizinhos da América Latina, como Chile (0,505) e México 

(0,482). (CORRÊA, 2018). 

Ainda em consonância com a disparidade “desigualdade versus 

produtividade”, Meira (2016), enfatiza que o Brasil é considerado atualmente um dos 

maiores produtores de commodities4 de alimentos do mundo, apresentando em 2016, 

uma safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, igual a 210,7 milhões de 

toneladas. 

É nesse sentido que Andrades e Ganimi (2007), trazem a Revolução Verde 

como detentora de intencionalidade estruturalmente inserida em um processo 

histórico, e não apenas um avanço técnico para aumento de produtividade. Pois, por 

meio dos pacotes tecnológicos, como sinônimo de crescimento econômico, os quais 

pareciam muito adequados na época, obteve-se um aumento significativo da 

produção agrícola e pecuária nacional, com uma série de políticas e ações 

prioritariamente direcionadas aos grandes produtores e contribuiu tanto para o 

aumento da produção no meio rural como para a liberação de mão de obra e o 

crescimento das indústrias (CONTERATO e FILLIPE, 2009). 

Em contrapartida, essa padronização na produção de alimentos, possibilitou 

a negociação no mercado internacional a valores mais atraentes, perdendo-se a 

característica de produzir alimentos para consumo para produzir commodities. Assim, 

os agricultores começaram a investir em insumos agroquímicos para aumentar a sua 

produção, mas ao mesmo tempo, seus produtos passaram a valer menos pela grande 

oferta e competitividade de preços (MARIANI; HENKES, 2015, p. 319) 

 
4 Entende-se por commodities um determinado bem ou produto de origem primária, comercializado nas 
bolsas de mercadorias e valores de todo o mundo, e que possui um grande valor comercial e 
estratégico. Geralmente, trata-se de recursos minerais, vegetais ou agrícolas. 
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 Seguindo nessa linha, torna-se de suma importância a compreensão do 

cenário que originou o desenvolvimento da Revolução Verde, responsável pela atual 

estrutura agrícola brasileira, ou seja, período final da Segunda Guerra Mundial.  

Nesse mesmo período (final do século XX), inicia-se a mundialização do 

capitalismo, marcado por profundas transformações no modo capitalista de produção 

oriundas em parte, da crise e fim do socialismo no leste europeu, e de outra, pela 

monopolização do capital através do neoliberalismo. Assim, tem-se uma reordenação 

territorial em termos mundiais da formação, compra e fusões de monopólios 

econômicos que passaram a comandar a economia, também em termos mundiais 

(OLIVEIRA, 2007).  

De forma análoga, ao término da Segunda Guerra, muitas indústrias químicas 

que abasteciam a indústria bélica norte-americana começaram a produzir e a 

incentivar o uso de agrotóxico: herbicida, fungicida, inseticida e fertilizantes químicos 

na produção agrícola para eliminar fungos, insetos, ervas daninhas. Seguido da 

aquisição de um maquinário pesado (tratores e colheitadeiras), para serem utilizados 

desde o plantio até a colheita, sendo este o ciclo de inovações tecnológicas promovido 

pelo que ficou conhecido como Revolução Verde (ANDRADES; GANIMI, 2007). 

Os estudos apontados por Balsan (2006), mostram que a aquisição de tais 

insumos e maquinários no Brasil foi facilitada pelo acesso ao crédito rural, levando ao 

endividamento e a dependência dos agricultores. Dívida essa, ocasionada por um 

desenvolvimento econômico brasileiro marcado por períodos de prosperidade 

econômica advinda de exportação de determinados produtos, e depressão 

obsequente pelo desaparecimento ou perda de mercado do mesmo, surgindo a 

necessidade de reestruturação para elevar sua produtividade, não importando os 

recursos naturais e sim produção de maior retorno e rapidez possível. 

A implementação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 1965, não 

vinculava apenas a concessão de empréstimos aos produtores, mas também fixava 

um percentual a ser gasto com agrotóxicos, como símbolo da modernidade no campo 

(PERES; MOREIRA e DUBOIS, 2003). 

Dessa forma, observa-se que o avanço do complexo desenvolvimento 

tecnológico, científico e econômico está diretamente ligado à exploração ambiental 

que, muitas vezes, tem alterado de modo irreversível o cenário do planeta e levado a 

processos degenerativos profundos da natureza, como a erosão e a perda da 

fertilidade dos solos; a destruição florestal; a dilapidação do patrimônio genético e da 
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biodiversidade; a contaminação dos solos, da água, dos animais silvestres, do homem 

do campo e dos alimentos (BALSAN, 2006). 

No entanto, observa-se nitidamente os objetivos políticos e econômicos 

brasileiros, o compromisso com o capitalismo, colocando as necessidades ambientais 

e humanas em segundo plano. Tal observação é evidenciada no discurso de Peres; 

Moreira e Dubois (2003), ao apontar que no final da década de 1970, tem-se no Brasil 

a comercialização dos primeiros produtos agrotóxicos em larga escala e um massivo 

aporte dos mesmos na segunda metade da década de 1980. 

Em contrapartida, na primeira metade da década de 1980, nos países 

considerados de “Primeiro Mundo”, tem-se o conhecimento a respeito dos efeitos 

nocivos dos agrotóxicos e posterior implementação de uma série de políticas 

restritivas preconizando a redução da utilização/produção de certos produtos como os 

agrotóxicos organofosforados e os herbicidas e a proibição de outros como os 

agrotóxicos organoclorados (BOMBARDI, 2017). 

O caminho inverso adotado no Brasil, é observado através dos dados de uso 

indiscriminado destes produtos, tornando-o maior consumidor de agrotóxicos do 

mundo, respondendo a partir de 2009, pelo uso de 86% desses produtos em toda a 

América Latina (GASPARINI; VIEIRA, 2010). 

O controle e fiscalização dessas substâncias é realizado por órgãos federais 

e estaduais (Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e do Meio 

Ambiente), determinado pelo artigo 41 do Decreto nº 4.0745, de 4/1/2002 (BRASIL, 

2002). De modo que empresas que produzem produtos agrotóxicos, componentes e 

afins registrados no Brasil devem apresentar semestralmente aos órgãos 

competentes, relatórios sobre as quantidades produzidas, importadas, exportadas e 

comercializadas, referente a esses produtos, permitindo o acompanhamento dessas 

atividades por ingrediente ativo e classe de uso (p.ex. herbicidas, inseticidas, 

fungicidas). 

Com base nos dados contidos nos relatórios o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), elabora-se boletins anuais 

sobre produção, importação, exportação e vendas de agrotóxicos, componentes e 

 
5 Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 
a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. 
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afins no Brasil conforme os anexos IV e V da Portaria Ibama nº 84, de 15 de outubro 

de 1996 (BRASIL, 2013a). 

De acordo com informações contidas no boletim6 do ano de 2017, um total de 

126 empresas titulares de registro de produtos “Químicos e Bioquímicos” 

encaminharam relatórios semestrais de agrotóxicos em atendimento ao artigo 41 do 

Decreto n° 4.074/2002, com 6.356 relatórios recebidos, apontando um total de 2.465 

de produtos técnicos (PT) e 3.891 de formulados (PF). Com base nas informações 

contidas no boletim calcula-se que em 2017 tenham sido registrados 259 novos 

produtos formulados, de acordo com dados extraídos do Sistema de Agrotóxicos do 

IBAMA. 

Ainda de acordo com o IBAMA, os relatórios de produtos formulados 

recebidos abrangem um total de 329 ingredientes ativos. Desse total, 88 tiveram 

valores de comercialização divulgados, os quais corresponderam a uma venda total 

de 487,5 mil toneladas no mercado interno, representando 90% do valor total das 

vendas de ingredientes ativos em 2017, que corresponde a 539.944,95 toneladas. O 

gráfico 1 mostra o consumo de agrotóxicos e afins entre os períodos de 2000 a 2018, 

relacionando a quantidade de ingrediente ativo em toneladas por ano, com exceção 

dos anos 2007 e 2008, cujos dados não constam nos boletins anuais do IBAMA.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Ibama/ Consolidação de dados fornecidos pelas empresas registrantes de produtos técnicos, 

agrotóxicos e afins, conforme art. 41 do Decreto 4.074/2002. Dado atualizados: 03/10/2019. 
 

O gráfico 1, mostra o crescente uso de agrotóxicos no Brasil, com pequenas 

quedas apenas nos anos de 2002, 2005, 2006 e 2017. Em contrapartida no ano e 

2017, como anteriormente relatado, teve-se 259 novos produtos agrotóxicos 

registrados. 

 
6 Disponível em: <www.ibama.gov.br>. Acesso em maio de 2019. 

Gráfico 1 - Consumo de agrotóxicos e afins nos períodos de 2000-2018 
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De acordo com a primeira regulamentação da Lei nº 7.802/19891, estabeleceu-

se a competência do órgão de meio ambiente para avaliar e classificar os agrotóxicos, 

seus componentes e afins quanto a Avaliação do Potencial de Periculosidade 

Ambiental (PPA), sendo desenvolvido no início dos anos 1990 no IBAMA o sistema 

de classificação quanto ao PPA que consiste num “ranqueamento” ou “scoring 

system” de substâncias químicas, originando a seguinte classificação quanto ao PPA: 

CLASSE I   - Produto altamente perigoso ao meio ambiente; CLASSE II  - Produto 

muito perigoso ao meio ambiente; CLASSE III - Produto perigoso ao meio ambiente; 

CLASSE IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente. 

Observa-se que embora exista uma classificação em relação ao grau de 

periculosidade ambiental, não há ausência de risco em nenhuma das substâncias 

agrotóxicas comercializadas no Brasil. No gráfico 2, apresenta-se a quantidade de 

agrotóxicos comercializados, de acordo com a classificação de periculosidade 

ambiental dos mesmos, em toneladas de ingredientes ativos por região/ano, 

correspondente aos períodos entre 2009 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:   Relatório de Comercialização de Agrotóxicos - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) – Atualização 03/10/2019. 
 

Gráfico 2 – Quantidade de agrotóxico comercializado por classe de periculosidade ambiental (em 
toneladas de IA) (2009-2018) 
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Os dados contidos no gráfico 2, apontam que os agrotóxicos mais 

comercializados no Brasil, são os pertencentes a classe III (produto perigoso ao meio 

ambiente), seguido da classe II (produto muito perigoso ao meio ambiente), classe IV 

(produto pouco perigoso ao meio ambiente) e classe I (produto altamente perigoso ao 

meio ambiente).  Onde a região centro-oeste aparece como maior comercializadora 

de agrotóxicos entre os anos de 2012 a 2018, seguido das regiões sul e sudeste. Em 

2011, as regiões centro-oeste e sudeste foram os maiores comercializadores destes 

mesmos produtos, seguidas da região Sul. Em 2010, a região sudeste liderou a 

comercialização seguida da região centro-oeste e sul, enquanto em 2009, as regiões 

sul e sudeste foram que mais comercializaram seguidas da região centro-oeste. Em 

todos os anos as regiões norte e nordeste foram, respectivamente, as que menos 

comercializaram agrotóxicos no Brasil.  

Infelizmente, não há registros fornecidos pelo IBAMA do consumo de 

agrotóxicos por região, não sendo possível inferir um comparativo em relação as 

regiões maiores comercializadoras versus regiões maiores consumidoras, no entanto 

como discutido anteriormente a partir das informações do gráfico 1, o consumo de 

agrotóxicos tem aumento anualmente no Brasil.  

Mesmo diante deste cenário de comercialização e consumo exacerbado de 

produtos agrotóxicos, no dia 25 de junho de 2018, a comissão especial da Câmara 

que analisa o projeto de Lei 6.299, de 2002, de autoria do senador Blairo Maggi7, 

aprovou a proposta que flexibiliza a Lei dos Agrotóxicos, com 18 votos favoráveis e 9 

contrários. A proposta revoga a lei de 1989 e altera as regras de produção, 

comercialização e distribuição de agrotóxicos, limitando a atuação de órgãos de 

controle na autorização do uso desses produtos, utilizados como pesticidas na 

produção agrícola. O parecer do relator, deputado Luiz Nishimori (PR-PR), prevê que 

os agrotóxicos podem ser liberados pelo Ministério da Agricultura mesmo se órgãos 

reguladores, como IBAMA e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não 

tiverem concluído suas análises, podendo aumentar ainda mais a quantidade de 

 
7 Conhecido como o “Rei da soja”, teria sido responsável por metade da devastação ambiental brasileira 
entre 2003 e 2004, segundo levantamento do Greenpeace. O senador Blairo Maggi é o braço político 
de um império econômico de gigantescas proporções: o grupo André Maggi, sediado em Cuiabá, MT, 
holding que controla quatro divisões de empresas ligadas ao agronegócio. 
(https://ultimosegundo.ig.com.br/os-60-mais-poderosos/blairo-
maggi/520bb7a73467948e7c000003.html) Acesso em 01 de junho de 2019. 
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novos produtos agrotóxicos registrados e consequentemente comercializados e 

consumidos (G1- TV Globo, 2018).  

Para Ferreira (2015), o Brasil assume a posição de um dos maiores 

comercializadores e consumidores de agrotóxicos, devido à expansão desmedida das 

monoculturas sobre os biomas em resposta à oportunidade conjuntural criada com o 

aumento da demanda externa por commodities agrícolas, fato já anteriormente 

discutido com base nos apontamentos de Bombardi (2017). 

Em relação à monocultura, é importante salientar o favorecimento da 

ocorrência de cultivo intensivo do solo, a aplicação de fertilizantes inorgânicos, a 

irrigação, o controle químico de pragas e as variedades especializadas de plantas. 

Tais fatores tornam a relação com os agrotóxicos particularmente forte, pois vastos 

cultivos da mesma planta são mais suscetíveis a ataques devastadores de pragas 

específicas e requerem proteção química, o que “justifica” a crescente 

comercialização e uso destes produtos (BALSAN, 2006). 

Dados que demonstram a utilização massiva de agrotóxicos no Brasil, estão 

presentes nas contribuições de Meira (2016), ao apontar que no ano de 2009, o 

Programa Nacional de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

(PARA), coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

analisou 20 alimentos (abacaxi, alface, arroz, banana, batata, cebola, cenoura, feijão, 

laranja, maçã, mamão, manga, morango, pimentão, repolho, tomate, uva, couve, 

beterraba e pepino). Foram investigados até 234 ingredientes ativos (IA) de 

agrotóxicos e dentre as 3.130 amostras analisadas, 907 foram consideradas 

insatisfatórias, ou seja, 29% das amostras analisadas continham agrotóxicos acima 

limite máximo de resíduo (LMR) (88 amostras - 2,8% do total) ou presença de 

agrotóxico não autorizado (NA) para a cultura (744 amostras - 23,8% do total), ou 

ainda, a ocorrência de ambos, concomitantemente (75 amostras - 2,4% do total), 

sendo o pimentão o principal representante com 80%, pois de 165 amostras 

analisadas, 132 estavam insatisfatórias, somando-se os 3 motivos apresentados, 

seguido da uva (56,4%), do pepino (54,8%) e do morango (50,8%). 

Ainda de acordo com a autora, entre os anos de 2011 e 2012, foram coletadas 

amostras em 27 estados brasileiros, resultando em 2011, um total de 36% de 

amostras insatisfatórias, ou seja, 589 amostras de um total de 1.628 analisadas, 

sendo o pimentão novamente o maior representante com 90% (190 amostras 

insatisfatórias de um total de 213 analisadas). E, em 2012, um total de 1.665 amostras 
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foram coletadas, resultando em 29% das amostras analisadas, como insatisfatórias 

por apresentarem resíduos agrotóxicos não autorizados ou acima do LMR. Sendo o 

abacaxi o maior representante dos resíduos não autorizados, com 39% (82 amostras 

insatisfatórias de 210 analisadas). E o morango com percentual acima do LMR. 

Ainda em 2012, foram analisadas pelo PARA, culturas de abobrinha, alface, 

feijão, milho (fubá), tomate e uva, sendo analisadas um total de 1.397 amostras, das 

quais 25% apresentaram-se insatisfatórias, por conter resíduos de agrotóxicos não 

autorizados (294 amostras) ou acima do LMR, sendo a abobrinha a maior 

representante desta (MEIRA, 2016). 

Tais dados concordam com a afirmativa de Bombardi (2013), ao ressaltar o 

descompromisso brasileiro com as necessidades humanas, uma vez que o excessivo 

consumo de agrotóxicos tem levado à morte milhares de brasileiros de forma direta 

ou indireta com a produção agrícola, tendo registrado 62 mil intoxicações por 

agrotóxicos no período de 1999 a 2009, ou seja, uma média de 15 por dia ou uma a 

cada noventa minutos. 

Segundo os dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas (SINTOX), em 2016, foram registrados 2.855 casos de intoxicação 

por agrotóxicos de uso agrícola, destes, 94 levando a óbito e 1.660 de uso doméstico 

com 7 óbitos como mostra a tabela 1 abaixo. Tais dados, mostram uma estatística 

preocupante, considerando a situação atual com a flexibilização da legislação em 

relação a estes produtos, anteriormente discutido. 

 

Tabela 1 - Casos Registrados de Intoxicação Humana por Agente Tóxico e Trimestre 
(continua) 

Trimestre 1° 2° 3° 4° Anual      Total  

Agente n° n° n° n°     n°    % 

Medicamentos 541 503 598 565      25054     27261 34,04 

Agrotóxicos/Uso 
agrícola 

135 122 131 99 2368 2855 3,57 

Agrotóxicos/Uso 
doméstico 

67 27 29 30 1507 1660 2,07 

Produtos 
Veterinários 

60 32 43 39 877 1051 1,31 

Raticidas 49 47 58 37 1268 1459 1,82 

Domissanitários 140 103 148 154 7158 7703 9,62 

Cosméticos 26 21 36 32 1742 1857 2,32 
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Tabela 1 - Casos Registrados de Intoxicação Humana por Agente Tóxico e Trimestre 
(conclusão) 

Produtos Químicos 
Industriais 

94 100 108 80 3377 3759 4,69 

Metais 6 1 6 7 126 146 018 

Drogas de abuso 21 32 24 38 2752 2867 3,58 

Plantas 21 16 24 21 876 958 1,20 

Alimentos - 2 5 3 490 500 0,62 

Animais 
Peç./Serpentes 

133 173 109 149 2758 3322 4,15 

Animais 
Peç./Aranhas 

70 51 37 52 3227 3437 4,29 

Animais 
Peç./Escorpiões 

783 767 559 609 8454 11172 13,95 

Outros Animais 
Peç./Venenosos 

50 31 24 19 5274 5398 6,74 

Animais não 
Peçonhentos 

77 77 69 68 1168 1459 1,82 

Desconhecido 71 73 50 41 1658 1893 2,36 

Outro 16 5 13 14 1277 1325 1,65 

Total 2360 2183 2071 2057 71411 80082 100 

% 2,95 2,73 2,59 2,57 89,17 100  

Fonte: MS / FIOCRUZ / SINITOX 

 

 Diante de todos os dados apresentados, referente desde o processo de 

modernização da agricultura que é o ponto de partida para inserção dos agrotóxicos 

no Brasil, até os dados de comercialização e consumo destes produtos, as análises 

que mostram quantidades de agrotóxicos acima do limite da legislação (embora 

mesmo que dentro da quantidade legal não se exclui a possibilidade de malefícios a 

saúde do consumidor) e registros de intoxicação e mortes advindos do uso dos 

agrotóxicos, é possível observar o descaso e ausência de preocupação e informação 

de seus efeitos maléficos. 

 Porém, ouvimos repetidamente frases que enaltecem o setor agrícola como o 

impulsionador da economia brasileira, como a típica propaganda da Rede Globo de 

comunicação “O agro é tec, o agro é pop, o agro é tudo”, mas não se fala o principal 

que o “agro é tóxico”, selando o exclusivo compromisso com o capital. Portanto, é 

essa percepção ampla, política e econômica relacionada aos agrotóxicos que o 

presente trabalho pretende possibilitar inserir dentro da sala de aula.  
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2.3 ALIMENTOS TRANSGÊNICOS  

 

 Transgênicos são, de acordo com o dicionário, organismos que possuem genes 

de outra espécie, podendo ser também denominado “organismo transgênico” 

(FERREIRA, 2011). Partindo-se desse conceito, pode-se inferir que transgênicos são 

organismos geneticamente modificados (OGM), associação essa consoante a 

definição trazida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a 

qual aponta os transgênicos como sinônimo para a expressão OGM que se trata de 

um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador. Essa alteração no 

seu DNA permite que mostre uma característica que não tinha antes (EMBRAPA, 

2020). 

 Os OGM são regulamentados pela Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005, que 

os definem como: 

Organismo cujo material genético – ADN/ARN tenha sido modificado por 
qualquer técnica de engenharia genética; 
organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material 
genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas; 
ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN: material genético 
que contém informações determinantes dos caracteres hereditários 
transmissíveis à descendência; 
engenharia genética: atividade de produção e manipulação de moléculas de 
ADN/ARN recombinante (BRASIL, 2005). 
 
 

No entanto as discussões acerca dos transgênicos vão muito além da sua 

definição, em especial no que diz respeito aos alimentos, e gera dúvidas desde a 

criação da primeira lei de biossegurança do Brasil (Lei n. 8.974) sancionada, em 1995, 

como aponta Melgarejo, Ferraz e Fernandes (2013): 

No ato em que a primeira lei de biossegurança do Brasil (Lei n. 8.974) foi 
sancionada, em 1995, o então presidente da república, Fernando Henrique 
Cardoso, vetou o artigo que criava a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), órgão destinado a regular procedimentos técnicos 
e avaliar, entre outros pedidos, os de liberação comercial de organismos 
transgênicos. Somente em 2001, por meio de decreto não amparado em lei, 
FHC recriou a comissão, cuja posterior regularização foi sendo improvisada 
pelo artifício de nove reedições de uma medida provisória. 

  
 

 Com base nas informações supra citadas, observa-se a fragilidade do órgão 

regulador de biossegurança do Brasil e, ainda de acordo com os autores a nova Lei 

de Biossegurança (Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005) é sancionada após mais 

de dois anos de discussão advindo da insatisfação de corporações biotecnológicas 

com a legislação vigente no Brasil, a qual incluía obediência a resoluções do Conselho 
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Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), específicas para o licenciamento ambiental 

de transgênicos, juntamente com a expansão do cultivo ilegal da soja Roundup Ready 

(RR) no Rio Grande do Sul, incluindo na agenda política nacional a criação de um 

novo marco regulatório para os organismos transgênicos. 

Assim, é possível compreender o processo histórico, político e econômico que 

insere os produtos (em especial os alimentos) transgênicos no Brasil, pois ao 

retornarmos no processo chamado de modernização da agricultura, observa-se que 

não foi permeada apenas pela mecanização do campo produtivo, esse modelo já tinha 

também como meta garantir a elevação da produtividade média através do uso de 

sementes melhoradas (BERNARDELLI; CÂMARA, 2013). 

Mais uma vez com o discurso em torno do crescimento populacional, em face 

do crescimento da produção de alimentos, retoma-se os argumentos da necessidade 

de modernização tecnológica da agricultura, desenvolvidos pelos teóricos da 

Revolução Verde, trazendo a fome como uma consequência da disparidade entre a 

produção de alimentos e as taxas de crescimento populacional, tornando-se 

indispensável uma nova revolução tecnológica a fim de alimentar a crescente 

população do Terceiro Mundo nos próximos 50 anos, através da adoção em larga 

escala das técnicas de engenharia genética para o melhoramento de sementes 

(PESSANHA; WILKINSON, 2003). 

No entanto, Auler (2002), já apontava para o aspecto salvacionista em relação 

a revolução verde: 

 

Expressões do tipo “Com certeza, os transgênicos saciarão a fome no 
próximo milênio”, passam a ocupar espaço na grande mídia. Ignora-se, omite-
se ou, em muitos casos, usa-se uma retórica persuasiva que busca camuflar 
interesses. Para reduzir/acabar com a carência alimentar, com a fome, 
efetivamente, é necessário produzir alimentos em quantidade suficiente. 
Contudo, ciência e tecnologia (CT) não possuem nenhum mecanismo 
intrínseco que garanta a distribuição dos alimentos produzidos. CT são 
fundamentais no campo da produção. Porém, em termos de distribuição, há 
outras dimensões a serem consideradas. 

 

Vale ressaltar também, que no processo de melhoramento vegetal, as 

sementes dos produtos alimentares podem ser alteradas, visando à obtenção de 

atributos favoráveis às necessidades de diferentes segmentos da cadeia 

agroalimentar, como por exemplo, a indústria na busca do desenvolvimento de 

sementes resistentes a pragas ou a defensivos químicos, enquanto o agricultor 

objetiva o desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas para resistir a 
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pragas e doenças. Já o distribuidor busca produtos de maior resistência ao transporte 

e estocagem, assim como, a indústria de alimentos e ingredientes visa novas 

qualidades (PESSANHA; WILKINSON, 2003). 

No entanto, a aposta nesse tipo de tecnologia, na técnica de engenharia 

genética, com intuito de uma maior produtividade, utilizando sementes resistentes às 

pragas, trouxe incertezas e uma vasta discussão acerca dos riscos causados por tais 

sementes, tanto ao ambiente como a saúde dos consumidores.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor (IDEC), os riscos ao 

meio ambiente são muitos, dentre eles: 

 

1- resistência das pragas, que são inimigos naturais, tornando-se “super-
pragas”, uma vez que se insere na planta transgênica, genes de 
resistência a agrotóxicos, por exemplo. Consequentemente, a elevação 
da quantidade de agrotóxicos utilizados, a fim de eliminar as pragas mais 
resistentes; 

2- elevação da poluição dos rios e solos; 
3- desequilíbrios nos ecossistemas a partir da maior resistência 

desenvolvida, ao longo dos anos, pelas pragas e ervas-daninhas (IDEC, 
2019) 
 
 

Em relação a resistência das pragas, no Brasil já foi observado a ocorrência, 

no Paraná e no Distrito Federal, com ataque de “lagartas do cartucho” em lavouras de 

milhos transgênicos, mesmo seguindo as orientações de cultivo de transgênicos, 

como por exemplo, a realização da chamada área de refúgio. A parte do milho 

transgênico é de 450 hectares. Ao lado, cultiva-se um talhão de 45 hectares com a 

variedade convencional, permitindo que aconteça o cruzamento das lagartas que 

frequentam os dois tipos de milho e assim se evitaria a resistência ao transgênico (G1 

– TV Globo, 2013).   

De acordo com Melgarejo, Ferraz e Fernandes (2013), O avanço dessas 

espécies tolerantes, indica fracasso da tecnologia, o que está levando a uma 

substantiva ampliação no uso de agrotóxicos, e se repete no caso da lagarta do 

cartucho (Spodoptera frugiperda), existindo relatos de sua presença em várias regiões 

do país (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Pará, Goiás, São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão e Piauí). 

Em relação a saúde dos consumidores, para o IDEC (2019), são vários e 

graves os riscos potenciais, tais como o aumento das alergias, aumento de resistência 
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aos antibióticos, aumento das substâncias tóxicas e maior quantidade de resíduos de 

agrotóxicos. 

Consoante ao exposto pelo IDEC, Pessanha e Wilkinson (2003), trazem como 

possíveis efeitos em relação à qualidade sanitária e nutricional dos alimentos e aos 

fatores de riscos dos alimentos engenheirados para o consumo humano: 

 

a) Atuarem como alérgenos ou toxinas. 
b) Alterarem o metabolismo da planta ou animal, fazendo com que produzam 
novos alérgenos ou toxinas. 
c) Alterarem a composição nutricional dos alimentos, reduzindo as 
quantidades disponíveis de nutrientes essenciais ou elevando a quantidade 
de elementos danosos à saúde humana (PESSANHA; WILKINSON, 2003, p. 
274). 

 

Segundo Camara et al. (2009), não é possível, ainda, avaliar os impactos 

mensuráveis dos transgênicos na saúde humana, com base em indicadores como 

mortalidade infantil ou expectativa de vida. É indispensável, no entanto, considerar o 

nível de incerteza no que diz respeito às implicações dessa tecnologia, uma vez que 

as incertezas cientificas, mais do que as certezas cientificas, estão associadas aos 

riscos. 

Neste sentido, adota-se, o princípio da precaução, estabelecido através do 

Protocolo de Cartagena, em 2000, de referência internacional. Como apresentado por 

Pessanha e Wilkinson (2003), onde, de acordo com o princípio da precaução, a 

ausência de certeza, levando em conta os conhecimentos científicos e técnicos do 

momento, não deve retardar a adoção de medidas efetivas e proporcionais visando 

prevenir o risco de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente.  

Ainda de acordo com o autor, o princípio da precaução visa à durabilidade da 

qualidade de vida das gerações, presentes e futuras, e à conservação da natureza 

planetária, e não pretende imobilizar as atividades humanas, onde o posicionamento 

preventivo fundamenta-se na responsabilidade de prevenir o que causa perigo ao 

meio ambiente, da qual decorrem obrigações de fazer e não fazer, não sendo preciso 

que se tenha prova científica absoluta de que ocorrerá dano ambiental. Basta existir 

o risco de que o dano seja irreversível ou grave para que não se adiem as medidas 

efetivas de proteção ao ambiente. 

O Princípio da Precaução, ainda, estabelece normas-padrão de 

biossegurança, e institui a rotulagem dos alimentos geneticamente modificados 

(AGM), como forma de rastreabilidade desses produtos. Portanto, a avaliação de risco 
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de consumo desses produtos deve ser realizada assim como devem ser analisadas 

as normas de biossegurança, para que, desse modo, esses alimentos sejam 

consumidos de forma mais segura (RIBEIRO; MARIN, 2012). 

Destaca-se ainda, que de acordo com Takahashi, Martins e Quadros (2008), 

os “transgênicos” são exemplo de tecnologia da qual o cidadão comum não está sendo 

capaz de julgar e nem de se posicionar criticamente quanto ao assunto, pelo fato de 

que a biotecnologia tem se desenvolvido a passos largos, graças principalmente aos 

avanços da engenharia genética, tornando o cidadão um usuário passivo desta 

tecnologia.  

Diante do exposto, observa-se também o caráter político e econômico 

presente na tecnologia transgênica e tem sido assim tratado, com decisões 

exclusivamente deste cunho. No entanto, fica claro que os impactos dos alimentos 

transgênicos vão além desse cenário, atingindo o meio ambiente e a sociedade, 

devendo ser assim tratada, de interesse de toda a população, incluindo e iniciando-se 

esse processo na sala de aula, como pretende-se neste trabalho de pesquisa. 

Porém, pelo fato do tema Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos ser um 

assunto extremamente complexo, controverso e por isso torna-se polêmico, apresenta 

caráter interdisciplinar característico do ensino CTS, necessitando-se assim, da 

interação de outras áreas do conhecimento além da Química. 

Como tinha-se o objetivo de considerar os conhecimentos prévios dos 

estudantes como ponto de partida para as discussões sobre a temática em questão, 

visando uma evolução conceitual e um compromisso com a história da ciência, a 

primeira interação se dá com a filosofia a partir das proposições defendidas por 

Lakatos.  

Pois de acordo com Pelizzari et al (2002), a aprendizagem torna-se muito mais 

significativa à medida que um novo conteúdo é inserido às estruturas de conhecimento 

do estudante, adquirindo significado para ele a partir da relação com seu 

conhecimento prévio, evitando assim, torná-la mecânica ou repetitiva. 

Para tanto, pensou-se em uma ferramenta didática para um ensino-

aprendizagem inspirada no modelo filosófico de Lakatos que tanto contribui para um 

melhor entendimento da evolução científica, como apresentado e descrito na 

sequência.        
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2.4 A FILOSOFIA DE LAKATOS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO-
APRENDIZAGEM 

 
De acordo com Silveira (1996), Imre Lakatos (1922-1974), aos quarenta anos 

de idade, saindo da Hungria por motivos políticos, entrou em contato com a filosofia 

de Karl Popper e mesmo o considerando responsável pelo mais importante 

desenvolvimento filosófico do século XX, Lakatos tomou a sério as críticas que as 

ideias de Popper receberam naquela época, propondo sua teoria como uma 

reconstrução racional do quadro popperiano. 

De acordo com Silva, Nardi e Laburú (2008), a epistemologia de Imre Lakatos 

na filosofia da ciência é destacada como uma das importantes reflexões do século XX 

sobre o desenvolvimento das teorias científicas, retratando-as como uma metodologia 

dos programas de pesquisa científica, as quais não são tratadas como elementos 

isolados, mas pertencentes a um determinado programa de pesquisa, o qual é 

formado por uma série de teorias que continuamente evoluem, como pode-se 

observar nos seus apontamentos trazidos no artigo intitulado “The methodology of 

scientific research programmes”: 

 

Nos últimos anos, tenho defendido uma metodologia de programas de 
pesquisa científica...Em primeiro lugar, afirmo que a unidade descritiva típica 
de grandes realizações científicas não é uma hipótese isolada, mas sim um 
programa de pesquisa. A ciência não é simplesmente tentativa e erro, é uma 
série de conjecturas e refutações. (LAKATOS, 1978, p.4) 
 

Esses programas de pesquisa possuem elementos que formam uma estrutura 

heurística que possibilita o entendimento da dinâmica da ciência. De um modo geral, 

podemos dizer que um programa de pesquisa é caracterizado por um núcleo firme, 

um cinturão protetor e heurísticas associadas à manutenção destes (ARTHURY, 

2010). 

De acordo com Peduzzi e Basso (2005), O núcleo firme de um programa de 

pesquisa contém os seus pressupostos básicos que, uma vez estabelecido ele passa 

a ser convencionalmente aceito, sendo considerado irrefutável por decisão 

metodológica de seus protagonistas, ou seja, uma base conceitual que preservará o 

programa.  

No entanto, ao longo do desenvolvimento de um programa de pesquisa surgem 

anomalias e inadequações entre a previsão teórica e a constatação empírica, podendo 

desestabilizar o núcleo do programa, o qual será protegido de um ataque direto 
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através de hipóteses auxiliares, que formam então um cinturão protetor, um conjunto 

de estratagemas de proteção ao núcleo firme,  não podendo ser algo estático, pois ele 

é constantemente modificado, expandido e sofisticado conforme as necessidades 

(ARTHURY, 2010).  

Ainda sobre as características dos programas da epistemologia de Lakatos, 

Silva, Nardi e Laburú (2008), apontam que eles se caracterizam por regras 

metodológicas, das quais algumas ditarão os caminhos de pesquisa a serem evitados, 

denominado de “heurística negativa”, enquanto outras determinarão os caminhos a 

serem percorridos, denominado “heurística positiva: 

 

A ideia de heurística negativa de um programa de investigação científica 
racionaliza de forma considerável o convencionalismo clássico. Podemos 
decidir racionalmente não permitir que refutações transmitam falsidade ao 
núcleo enquanto aumenta o conteúdo empírico corroborado do cinturão 
protetor de hipóteses auxiliares (LAKATOS 1978, p. 49). 

 

Assim, a heurística negativa especifica o “núcleo” do programa, considerado 

irrefutável por decisão metodológica dos seus protagonistas e a heurística positiva 

especifica o “cinto de proteção”, considerado refutável, constituindo um conjunto 

parcialmente articulado de sugestões e palpites sobre como mudar e desenvolver as 

“variantes refutáveis” do programa de pesquisa, podendo ser modificado e sofisticado, 

salvaguardando o cientista de ficar sem rumo num oceano de anomalias (SILVA, 

NARDI E LABURÚ, 2008). 

Seguindo esse raciocínio, é o núcleo que identifica um programa de pesquisa, 

qualquer alteração no mesmo implica, necessariamente, no abandono do programa 

(com sua eventual substituição por um outro). Para isso, tem-se o cinturão protetor 

com a função de evitar a sua refutação prematura (PEDUZZI; BASSO, 2005). 

No entanto, um programa de pesquisa pode naturalmente chegar em um ponto 

onde não consegue manter sua progressão, havendo, assim, sua degeneração ou 

regressão, ou seja, suas hipóteses auxiliares não resultam em predições 

empiricamente corroboradas, podendo então sua característica progressiva ou 

regressiva ser usada na escolha racional entre teorias concorrentes, escolhendo-se o 

programa progressivo em detrimento do regressivo (ARTHURY, 2010).  

Analogamente, Lakatos objetivava sua "metodologia dos programas de 

pesquisa científica" como uma explicação lógica para o fazer científico, interpretando 

"as revoluções científicas” como casos de progresso racional, de um programa por 
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outro. Ainda de encontro com esse posicionamento, a reconstrução de um episódio 

histórico por inspiração numa filosofia da ciência deveria obedecer a certas 

metodologias normativas pelas quais seria possível oferecer uma explicação racional 

do desenvolvimento do conhecimento científico (SILVA, NARDI e LABURU, 2008). 

A partir da explanação do programa científico de Lakatos, é possível 

estabelecer relação das suas proposições como contribuições para o 

desenvolvimento de estratégias de ensino baseadas nesta epistemologia, sendo foco 

de pesquisas no ensino de ciências, a exemplo de Laburu, Arrruda e Nardi (1998), 

com objetivo de preparar estudantes para uma posterior discussão entre as 

concepções rivais e que se configurarem como possíveis e coerentes. Assim como 

Peduzzi e Basso (2005) que ao desenvolver um texto para professores de Ensino 

Médio conferindo-lhe uma abordagem didática da teoria de Bohr com base no estudo 

de Lakatos trouxe tal abordagem como uma alternativa não empirista a este tema, 

dentre outros (GUIMARÃES ET ALL, 2017; ARTHURY, 2010 E FERREIRA; VILLANI 

E BAROLLI, 2009). 

Seguindo neste mesmo caminho, Arthury (2010), aponta a filosofia de Lakatos 

como um importante recurso no ensino de ciência voltado às questões históricas e 

epistemológicas, sendo possível promover uma reconstrução racional didática (RRD) 

semelhantemente a reconstrução racional da história proposta por Lakatos. 

De acordo com Silva, Nardi e Laburú (2008), a RRD apresenta as 

características a seguir: 

• A presença de duas ou mais teorias num mesmo campo científico em que a 

escolha por algum destes sistemas sempre ocorre por avaliação de 

determinados critérios; 

• Os postulados que constituem o núcleo de uma teoria devem ser apresentados 

como difíceis de serem refutados;  

•  Deve-se estabelecer contra-exemplos que caracterizem as dificuldades 

teóricas emergindo à hipóteses auxiliares como mantenedoras do núcleo firme; 

• A avaliação teórica não ocorre entre a teoria e a experiência, mas com testes 

entre pelo menos duas teorias e a experiência, surgindo uma teoria rival 

sucessora somente após esta explicar o êxito da anterior suplantando uma 

demonstração adicional de força heurística. 

Desse modo, foram por mim planejadas atividades de ensino pautadas na 

proposta de um modelo didático inspirado na filosofia de Lakatos, aqui denominados 
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de “modelos modificados de Lakatos”. Partindo das concepções iniciais dos 

estudantes sobre o tema Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos, sem tratá-las como 

erradas, mas como modelos inspirados nas definições de “programas científicos” que 

puderam ser melhorados/evoluídos ou refutados após discussões e análises em torno 

do tema na abordagem CTS, objetivando uma evolução conceitual dos mesmos em 

analogia as proposições de Silva, Nardi e Laburú (2008), acerca de uma RRD, 

possibilitando uma aprendizagem com significado a estes estudantes.  

Todas as atividades planejadas, bem como o modelo didático proposto 

(“modelos modificados de Lakatos”) foram organizadas em uma sequência didática 

(SD), a qual contou com contribuições de uma segunda área do saber, a língua 

portuguesa, por meio de gêneros textuais elaborados para as discussões sobre a 

temática, fortalecendo a interdisciplinaridade, bem como conhecimentos da biologia 

para compor os textos desenvolvidos e trabalhados na SD por mim desenvolvida. 

Sendo assim, julga-se importante apresentar a seguir, a definição de SD, uma vez que 

as atividades de ensino supra citadas foram permeadas por esse posicionamento. 

 

2.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 O termo Sequência Didática (SD) segundo Gonçalves e Ferraz (2016) surgiu 

em 1996, nas instruções oficiais para o ensino de línguas na França, quando 

pesquisadores viram a necessidade de superação da compartimentalização dos 

conhecimentos no campo do ensino de línguas. Hoje a SD é compreendida como um 

modo de organização das atividades de ensino a ser desenvolvida a partir de temas 

e procedimentos, de um objetivo geral ou por uma produção, com o intuito de propiciar 

melhor compreensão do conteúdo aos estudantes. 

De forma geral uma SD é planejada afim de ensinar um conteúdo por etapas, 

e organizadas de acordo com os objetivos que o professor pretende alcançar, 

envolvendo atividades de aprendizagem e avaliação, de modo a permitir a 

possibilidade de intervenção do professor nas atividades elaboradas, introduzir 

mudanças ou novas atividades para aperfeiçoar sua aula tornando-a facilitadora no 

processo da aprendizagem (MAROQUIO, PAIVA E FONSECA, p.1). 

 De forma específica, de acordo com Rojo (2001) a equipe de Didática de Língua 

Materna da Universidade de Genebra atribui um lugar de destaque à modelização 

didática, que foi direcionado na construção de um modelo didático para o ensino de 
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um dado objeto de conhecimento.  

Numa forma abrangente Zabala (1998), destaca que as atividades a serem 

trabalhadas durante as aulas, quando colocadas em uma SD, permitem que o 

conteúdo seja trabalhado de modo diferenciado para favorecer “o estudo e avaliação 

sob uma perspectiva processual”. 

Nesse sentido, Maroquio, Paiva e Fonseca (2015, p.2), colocam que ao 

utilizarmos uma SD: 

 

Como recurso pedagógico da formação, buscamos uma forma de 
desenvolver o conhecimento pedagógico do conteúdo na perspectiva de 
reflexão e mediação, na expectativa de construirmos o conhecimento 
compartilhado, coletiva e colaborativamente. 
[...] Permite um novo olhar sobre a organização curricular, com ênfase no 
ensino pautado em investigação, por meio de condições reais do cotidiano, 
partindo de problematizações que levem o aluno a conferir o seu 
conhecimento prévio com o conhecimento apresentado no espaço de 
aprendizagem, levando-o a se apropriar de novos significados, novos 
métodos de investigação e a produzir novos produtos e processos.  

 

 Assim, é válido destacar que ao organizar uma sequência didática o professor 

deve definir os objetivos, bem como as ações a serem executadas para atingi-los. 

Tendo como ponto de partida, a identificação dos conhecimentos prévios dos 

estudantes, tendo-os como base para a elaboração de uma SD que permita 

fundamentar os conhecimentos dos estudantes, tornando significativo o ensino do 

tema proposto.  

Destaca-se aqui, o entendimento acerca de conhecimentos prévios, 

preconcepções ou ainda denominados de concepções espontâneas, como as ideias 

intuitivas relativamente estáveis, parcialmente consistentes, úteis para a interpretação 

dos fenômenos cotidianos e que constituem o "conhecimento do senso comum" 

(ARRUDA e VILLLANI, 1994). 

É importante considerar as afirmações de Guimarães e Giordan (2011), de que 

não existem SDs universais, que não são métodos definitivos e válidos em qualquer 

situação, de modo que a eficácia de um plano de ensino está implícita no quanto ele 

foi planejado de acordo com as condições sob as quais será submetido. 

Uma SD precisa ser entendida como um processo dinâmico de ir e vir, sendo 

capaz de abordar atividades interdisciplinares e contextualizadas em que os saberes 

são reelaborados e redefinidos constantemente, pois ao final o que precisa ser levado 
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em consideração é o processo de ensino-aprendizagem e a construção de 

conhecimentos por parte dos professores e estudantes (SANTOS, 2016). 

No processo de desenvolvimento de uma SD, conforme Zabala (1998) 

permite-se “incluir as três fases de toda intervenção reflexiva: planejamento, aplicação 

e avaliação”. E ainda, uma vez determinadas as unidades didáticas como unidades 

preferenciais de análise da prática educativa, é preciso buscar suas dimensões para 

poder analisar as características diferenciais em cada uma das diversas maneiras de 

ensinar.  

Na busca das dimensões ou variáveis utilizadas por Zabala (1998), para 

descrição de qualquer proposta metodológica incluem, além de certas atividades ou 

tarefas determinadas, uma forma de agrupá-las em sequências de atividades, 

determinadas relações e situações comunicativas que permitem identificar certos 

papéis concretos dos professores e estudantes, certas formas de agrupamento ou 

organização social da aula, um sistema de organização dos conteúdos, um uso de 

materiais curriculares e um procedimento para avaliação (Quadro 3). 

 
Quadro 3 - Esquema das variáveis de uma proposta metodológica. 

Fonte: adaptado de Zabala (1998, p. 23) 

 

 Cabe ressaltar que para Zabala (1998), de maneira direta uma SD é um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de 

certos objetivos educacionais, que têm princípio e fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos estudantes. Dentro dessa premissa no presente trabalho foi 

desenvolvida uma SD cujas atividades tiveram como base a ferramenta didática com 

“modelos modificados de Lakatos”. 

 

  

Sequência 

atividades 

Relações 

interativas 

Organização 

social 

Espaço e 

tempo 

Organização 

conteúdos 
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Critérios 
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PRÁTICA EDUCATIVA 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia em uma pesquisa de cunho científico é uma etapa fundamental. 

Assim, a abordagem metodológica utilizada foi a qualitativa de natureza interpretativa 

com observação participante, uma vez que teve como proposta trabalhar as funções 

orgânicas por meio de um tema socio científico: “Agrotóxicos e Alimentos 

Transgênicos”.  

Ressalta-se que a abordagem metodológica é caracterizada como qualitativa 

de natureza interpretativa por explorar as características dos estudantes por meio da 

observação dos fatos, tornando os dados frequentemente verbais, coletados pela 

observação e pelo registro de atividades (MOREIRA; CALEFFE, 2008). 

Caracteriza-se ainda, como observação participante, uma vez que a 

pesquisadora participa da situação que está estudando, sem que os demais 

elementos envolvidos percebam sua posição, a qual se incorpora ao grupo ou à 

comunidade pesquisados (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p.62). 

 

3.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em um colégio da rede estadual do Paraná, situado na 

região central da cidade de Castro, pois a minha convocação e distribuição de aulas 

pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Núcleo Regional de Educação, se deu 

primeiro nesta localidade. Contando com a participação voluntária de 23 estudantes 

do 3º ano do ensino médio com faixa etária de 17 e 18 anos de idade, todos residentes 

da zona urbana da cidade caracterizando-se assim, como o universo da pesquisa.  

O estudo foi realizado durante as aulas de química no horário regular da grade 

curricular no período matutino, onde a proposta do projeto foi primeiramente 

apresentada à direção escolar e a equipe pedagógica, explanando seus principais 

objetivos e as etapas do projeto para que então consentissem a participação do 

mesmo, por meio da assinatura de autorização de direito para realização da pesquisa 

dentro do espaço escolar (APÊNDICE A).  

Em seguida foi apresentado aos estudantes do 3º ano, do período matutino, e 

explicado a importância da execução do mesmo: seus principais objetivos e os 

conteúdos trabalhados, assegurando-se aos estudantes que suas identidades seriam 

mantidas em sigilo, assim como a identificação do estabelecimento de ensino. 
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Antes de iniciar à execução do projeto, solicitou-se aos estudantes a assinatura 

de seus pais ou responsáveis no termo de consentimento, autorizando assim a 

participação dos mesmos no projeto (APÊNDICE B). 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário inicial e os resultados 

obtidos neste levantamento foram utilizados para realizar o planejamento das 

atividades subsequentes. Seguido de observação e desenvolvimento de atividades 

em sala de aula, gravação de áudios, diário de campo, fotografias, questionamentos 

durante as aulas expositivas, além da elaboração e análise dos “modelos modificados 

de Lakatos” desenvolvidos pelos estudantes, assim como a apresentação dos 

mesmos.  

A análise dos dados obtidos nas respostas do questionário inicial foi realizada 

no programa MAXQDA10, software projetado para análises qualitativas e métodos 

mistos de investigação de textos acadêmicos, licenciado para utilização do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Tecnologia da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), proporcionando analisar o conteúdo dos mesmos 

categorizando as informações obtidas por similitude das respostas.  

 As figuras 1 e 2 a seguir trazem um exemplo da categorização realizada com 

auxílio do programa MAXQDA 10, ressalta-se ainda, que essas categorias foram 

geradas pela pesquisadora com base nas respostas contidas nos questionários, tendo 

o MAXQDA 10, a função de auxiliar na organização, facilitando a busca por similitude 

das respostas por fornecer um melhor panorama de visualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

Figura 1 – Categorias geradas no MAXQDA 10 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Para gerar as categorias e posteriormente analisá-las, foram seguidas as 

regras indicadas por Bardin (1977): homogeneidade (a obtenção dos dados deve ser 

igual); exaustividade (deve-se esgotar a totalidade do texto, sem omissões); 

exclusividade (o mesmo elemento não pode ser classificado em mais de uma 

categoria aleatoriamente) e pertinência (os documentos devem ser adaptados ao 

objetivo e ao conteúdo) (BARDIN, 1977). 

A análise de conteúdo prosseguiu, então, com as etapas sugeridas pela 

autora: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. Na pré-análise o objetivo foi sistematizar as ideias iniciais 

de forma que conduzisse a um esquema preciso para o desenvolvimento de análise. 

E, em seguida, realizou-se uma leitura flutuante, ou seja, uma leitura pela qual se 

elaborassem hipóteses e objetivos com base nas teorias conhecidas. 

Após realizar todas as etapas de análise de conteúdo, organizou-se os 

resultados provenientes das respostas obtidas por questionário, dividindo-os em 4 

categorias as quais foram constituídas por questões a saber relacionando-as com os 

aspectos CTS como proposto por Santos e Schnetzler (2010), que poderiam e/ou 

deveriam emergir das respostas a estas questões, como mostra o quadro 4 a seguir. 

 

  

Figura 2 – Categorias e subcategorias geradas no MAXQDA 10 
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Quadro 4 - Categorias e questões constituintes do levantamento de dados 

Categoria Aspectos CTS Questões 

 
 
Concepções de estudantes de 

Ensino Médio sobre 
Agrotóxicos 

 
 

Natureza da Ciência 

O que você entende por 
agrotóxico? 
 

Os agrotóxicos devem ou não 
ser utilizados na agricultura? 
Por quê? 

Se você pudesse escolher 
entre um alimento com o uso 
de agrotóxico e um orgânico 
qual você escolheria? Por 
quê? 

 
 
 
 

Concepções de estudantes de 
Ensino Médio sobre Transgenia 

 
 
 
 
 

Natureza da Tecnologia 

O que você entende por 
transgênicos? Você conhece 
algum transgênico?  

Assinale a(s) alternativas que 
você conhece e obtém 
informações sobre os 
transgênicos e agrotóxicos: a) 
televisão b) internet c) escola 
d) livros e) revistas 
 

Você consome algum 
transgênico em seu dia-a-dia? 

Se você pudesse escolher 
entre um alimento transgênico 
e um não transgênico qual 
você escolheria? 

Relação entre o tema 
Agrotóxico e Transgênico 

Efeito da Tecnologia sobre 
a Ciência 

Você percebe alguma relação 
entre o tema agrotóxico e o 
tema transgênico? 
 

Relação entre os temas 
Agrotóxicos/Transgênicos e a 

disciplina de Química 

Efeito da Ciência sobre a 
Tecnologia 

Como você relaciona o tema 
agrotóxico e transgênico com 
a disciplina de Química? 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi permeada por duas etapas, sendo a primeira constituída por 

levantamento de dados para análise da viabilidade da proposta didática, aqui 

denominado de estudo piloto. Esta etapa se deu por aplicação de questionário em 30 

estudantes de uma turma de 3º ano de Ensino Médio de uma escola estadual na 

cidade de Ponta Grossa/PR no ano de 2016, com o intuito de investigar a relevância 

do tema Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos para estudantes de ensino médio, ou 

seja, observar se haviam nesses estudantes carência conceitual em relação a 

temática.  

Já a segunda fase, foi constituída com o desenvolvimento da proposta didática 

como um todo em sala de aula, partindo-se da aplicação do mesmo questionário 
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utilizado no estudo piloto, neste momento, com o intuito de analisar os conhecimentos 

prévios dos estudantes sobre o tema Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos e utilizar 

tais informações para elaboração das atividades organizadas em uma SD. Seguido 

do desenvolvimento da SD propriamente dita, em uma turma também de 3º ano do 

Ensino médio de uma escola estadual na cidade de Castro/PR no ano de 2018. 

 

3.3.1 Primeira Etapa – Estudo Piloto 

 

No estudo piloto foi realizado um levantamento de dados sobre o 

conhecimento e informações que estudantes de 3º ano do Ensino Médio regular da 

rede pública de educação, apresentam sobre o conteúdo de química vinculado a 

temas polêmicos como é o caso dos agrotóxicos e alimentos transgênicos.  

O levantamento de dados foi realizado pela aplicação de questionário 

contendo 9 questões (6 abertas, 2 de múltipla escolha e 1 de múltipla escolha com 

justificativa aberta), sobre a concepção, meio de informação e consumo de alimentos 

transgênicos e alimentos provenientes da utilização de agrotóxicos, bem como a 

percepção da relação entre os temas com a disciplina de química, o qual encontra-se 

no Apêndice C deste trabalho. Os questionários foram analisados com auxílio do 

programa MAXQDA 10, um programa de software projetado para análises qualitativas 

e quantitativas, como anteriormente discutido.  

Para a realização dessa análise dos dados obtidos nos questionários, foi 

realizada a transcrição das respostas contidas nos questionários em arquivos Word e 

importados para o programa MAXQDA 10, prosseguindo-se com a categorização por 

similitude a partir das respostas obtidas nos questionários.  

Os resultados da análise quantitativa foram obtidos no programa Excel, 

utilizando os valores em planilha Excel no MAXQDA 10, contendo os números de 

respostas ou a ausência das mesmas. Essas foram distribuídas nas categorias 

correspondentes de acordo com o conteúdo presente, obtendo-se os valores totais 

utilizando a função soma e calculando-se os respectivos percentuais em relação às 

respostas obtidas por meio da função porcentagem.  

O intuito da aplicação do questionário foi analisar a possibilidade e viabilidade 

da realização de uma SD que contemplasse conhecimentos e discussões acerca de 

temas polêmicos como os escolhidos a priori. 
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A figura 3 a seguir, apresenta o organograma do estudo piloto, dividida em 

etapas que correspondem ao instrumento utilizado para a coleta de dados, 

denominado de momentos do estudo piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A aplicação de questionário para a coleta de dados do estudo piloto foi realizado 

no início do ano de 2016, e os resultados obtidos por meio da análise das respostas 

foram de extrema importância para a continuidade e aprimoramento da proposta 

didática desenvolvida na presente pesquisa.  

 

3.3.2 Segunda Etapa - Sequência Didática Desenvolvida 

 

A segunda etapa da pesquisa foi realizada pelo desenvolvimento da 

sequência didática, aplicada em 29 aulas, com duração de 50 minutos, durante 6 

meses de aula, correspondentes aos meses de maio a novembro, no ano letivo de 

2018, conforme apresenta-se no organograma na Figura 4, a seguir, onde um total de 

14 atividades foram ordenadas, estruturadas e articuladas para realizar os objetivos 

educacionais de identificação dos conhecimentos prévios dos estudantes 

participantes da pesquisa sobre o tema “Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos”, bem 

como levar os estudantes ao desenvolvimento de “modelos modificados de Lakatos”, 

englobados numa sequência didática planejada e desenvolvida  na presente pesquisa 

com base nas proposições Zabala (1998). 

 

 

Figura 3 - Momentos do estudo piloto 
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Fonte: Autoria própria (2019) 

 
 

 A primeira atividade foi o desenvolvimento do mesmo questionário utilizado no 

estudo piloto, constituído por 9 questões (6 abertas, 2 de múltipla escolha e 1 de 

múltipla escolha com justificativa aberta – Apêndice D), seguida de uma análise das 

respostas obtidas e categorização das mesmas por similitude e com base nas regras 

propostas por Bardin (1977), com intuito de identificar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, as quais foram convertidas em porcentagens pelo programa MAXQDA 

10, e organizadas em uma tabela, para utilização posterior como material de apoio, 

pois para Zabala (1998, p. 92) contar com as contribuições e os conhecimentos dos 

estudantes, tanto no início das atividades como durante sua realização é uma das 

relações interativas necessárias e que favorecem o processo ensino-aprendizagem. 

 Na segunda atividade, a pesquisadora discutiu com os estudantes sobre a 

epistemologia de Lakatos e o modelo de programa científico por ele proposto, 

apresentando-lhes o modelo didático inspirado nesta filosofia (“modelos modificados 

de Lakatos”) para utilização como uma ferramenta didática, por meio de um texto com 

conceitos, informações e exemplos de aplicação. Assim como, a filosofia que permeia 

uma abordagem enfatizando as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS). 

 Foi neste momento em que se pôde observar uma característica bastante 

peculiar da turma, pelo entusiasmo dos estudantes por perceberem pela primeira vez 

Figura 4 - Sequência didática desenvolvida 
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uma relação entre uma disciplina de caráter exato com disciplinas de caráter filosófico, 

com a qual a maioria relatou identificar-se mais e trazendo contribuições, uma vez que 

adotou-se a relação de comunicação participativa e cooperativa entre 

professora/estudante e estudante/estudante. 

 Durante a terceira atividade, a pesquisadora solicitou aos estudantes para 

organizarem-se em 5 grupos. Cada grupo pôde escolher uma das 5 temáticas 

proposta pela professora-pesquisadora. As temáticas propostas encontram-se no 

quadro 5 abaixo. 

 

Quadro 5 - Temáticas propostas para escolha dos grupos 

Grupos Temáticas 

1 Agrotóxicos 

2 Transgênicos 

3 Inseticidas e funções orgânicas 

4 Herbicidas e funções orgânicas 

5 Química e suas relações 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 
 

 Depois dos grupos formados e as temáticas escolhidas, foi disponibilizado aos 

estudantes uma tabela com a categorização das respostas por eles obtidas no 

questionário a respeito do tema, solicitando então, que cada grupo elaborasse um 

“modelo modificado de Lakatos” sobre a temática escolhida com base em seus 

conhecimentos prévios e/ou respaldado pela tabela com as categorias extraídas das 

respostas dos questionários anteriormente respondidos. De modo a definir o núcleo 

firme e cinturão protetor de cada um dos “modelos modificados de Lakatos” 

elaborados (APÊNDICE E).  

A figura 5, apresenta o modelo de núcleo firme e seu cinturão protetor proposto.  

Essa atividade estava prevista para ter duração de uma aula, no entanto, como um 

dos grupos afirmou não ter conseguido terminar, lhes foi cedido mais uma aula para 

que os mesmos não fossem prejudicados, uma vez que a proposta de uma sequência 

didática também prevê e permite a plasticidade na aplicação das atividades atendendo 

as diferentes necessidades educacionais. 
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Figura 5 - Esquema do núcleo firme e cinturão protetor baseado na Epistemologia de Imre 
Lakatos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora (2019) 
 

 Na quarta atividade, a professora-pesquisadora trabalhou e discutiu com os 

estudantes a respeito do tema agrotóxico, seu histórico, origem e aplicação através 

de texto, redigido pela mesma, com base em artigos científicos. Ainda foi trabalhado, 

na quinta atividade, especificamente sobre o agrotóxico, hoje de uso proibido, 

diclorodifeniltricloroetano (DDT), assim como os conceitos que sua estrutura química 

apresenta, como o tipo de cadeia carbônica e sua função orgânica, introduzindo 

assim, os conteúdos de classificação de cadeias carbônicas, função haleto orgânico 

e sua nomenclatura (TEXTO 3 – APÊNDICE G). Foram também realizados exercícios 

no caderno a respeito dos conteúdos.  

 Cabe aqui destacar que os conteúdos foram organizados por tema: Agrotóxicos 

e Alimentos Transgênicos, estabelecendo relação com o conteúdo de química 

orgânica partindo-se do tema proposto, assim como suas relações com a ciência, a 

tecnologia e seus impactos sociais. 

 Neste sentido, como o período de desenvolvimento da proposta didática foi 

permeado pela discussão e tentativa de votação na câmara dos deputados pela 

flexibilização e mudança da nomenclatura dos agrotóxicos, tendo o mesmo reportado 

pelo Jornal Nacional da emissora de televisão Rede Globo, perguntou-se aos 

estudantes se haviam assistido/acompanhado a notícia, tendo todos respondido que 

não e então, em uma sexta atividade, um vídeo com o recorte dessa reportagem e 

outro do ano de 2011 também apresentado no Jornal Nacional da emissora de 

televisão Rede Globo, sobre contaminação por agrotóxicos (água potável, água de 

chuva e leite materno) foi passado em sala e discutido por meio de atividade descritiva, 

apresentada na figura 6 a seguir. 
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Fonte: https://www.facebook.com/tirasarmandinho e Autora (2019) 

 

 Na sétima atividade foi trabalhado com os estudantes o texto 4 relacionado a 

intoxicação por agrotóxicos transcrito pela pesquisadora com base em informações 

extraídas dos estudos apontados por Bombardi (2011), bem como a classificação e 

toxicidade dos agrotóxicos relacionado aos seus respectivos grupos químicos, com 

base no trabalho de Peres, Moreira e Dubois, (2003), (APÊNDICE H). A partir dos 

grupos químicos dos agrotóxicos, deu-se continuidade no conteúdo de classificação 

e nomenclatura de funções orgânicas, correspondendo a um total de 6 aulas, 

compondo a oitava atividade. 

 Na sequência, na nona atividade, iniciou-se a discussão sobre transgênicos, 

conceituando organismos geneticamente modificados (OGM) e fazendo relação com 

a utilização de agrotóxicos nos processos agrícolas. Essa discussão foi respaldada 

com base no texto 5, transcrita pela pesquisadora com informação retirada do livro 

didático “Química Cidadã” dos autores Santos e Mol (2013) (APÊNDICE I). 

 Durante a décima atividade, foi discutido com base no texto 6 (APÊNDICE J) 

sobre os alimentos transgênicos, as informações de transgenia nas rotulagens, o 

símbolo indicativo de transgenia e o projeto de lei para exclusão da mesma para 

alimentos com substâncias transgênicas em quantidades inferiores a 1% (PLC 

34/2015). Nesse momento, foi possível perceber ainda mais a importância de 

discussões desse cunho, pois todos os estudantes relataram não observar a 

simbologia nos produtos que compram e consomem. Foi discutido ainda, os possíveis 

riscos à saúde dos consumidores em relação ao consumo de alimentos transgênicos 

e principalmente em relação ao desconhecimento dos mesmos. 

Figura 6 - Atividade a partir de vídeo e mudança da legislação de agrotóxicos 
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Sequencialmente, na décima primeira atividade, solicitou-se aos estudantes 

que elaborassem uma história em quadrinho a respeito das temáticas discutidas, 

tentando estabelecer relação entre elas, possibilitando aos estudantes outra forma de 

expressar sua opinião e conhecimento de uma forma distinta da verbal. 

 A sequência didática teve continuidade com a décima segunda atividade, 

abordando conservantes alimentares com leitura e discussão do texto 7 (APÊNDICE 

K), pelo fato da presença do termo em respostas ao questionário aplicado, 

relacionando os agrotóxicos como conservantes alimentares e/ou de plantas. 

 Depois de todos os conceitos trabalhados e discutidos, na décima terceira 

atividade, foram entregues aos estudantes os “modelos modificados de Lakatos” 

inicialmente elaborados por eles e solicitado que analisassem os mesmos e caso 

sentissem necessidade, poderiam fazer um novo modelo ou aprimorar o primeiro 

modelo desenvolvido, para na sequência apresentá-los para a turma. 

 A ação seguinte, foi a décima quarta atividade com a apresentação dos 

“modelos modificados de Lakatos” por cada um dos 5 grupos, para toda a turma, onde 

conseguiu-se avaliar as contribuições das aulas pautadas em temas sócio-científicos 

presentes no cotidiano, trabalhando com discussões de textos, vídeos, debates e 

exercícios, nas concepções e posicionamentos dos estudantes sobre o tema em 

questão. 

 Vale ressaltar ainda, que a apresentação final não foi a única forma de 

avaliação, de modo que também foi feita de forma contínua durante todo o processo 

de desenvolvimento da sequência didática, como sugerido por Zabala (1998).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA: ESTUDO PILOTO 

 

 Na primeira fase observou-se uma possível necessidade de aplicação de 

metodologias didáticas que fomentem a discussão sobre questões cotidianas, 

possibilitando uma formação de estudantes críticos e com segurança ao posicionar-

se perante temas polêmicos, através de informação a respeito dos mesmos. Embora 

não se possa relativizar uma tendência de comportamento com base em uma turma 

de ensino médio, os resultados obtidos, foram bastante significativos por ter 

impulsionado a pesquisadora a seguir com a proposta de trabalhar criticamente sobre 

os temas Agrotóxicos e Transgênicos dentro da disciplina de química. 

 

4.1.1 Concepções de Estudantes de Ensino Médio sobre Agrotóxicos 

 

As concepções prévias dos estudantes sobre o tema agrotóxico foram 

investigadas iniciando-se com a pergunta: O que você entende por agrotóxico? As 

respostas são apresentadas na tabela 2. 

 

 
Tabela 2 -  Respostas dos estudantes a questão: O que você entende por agrotóxico? 

Respostas por categorias % (respostas) 

Produtos para inibir parasitas/matar 
bactérias/pragas 

36 

Produtos usados na agricultura/planta 25 

Veneno/produto químico/tóxico 25 

Conservantes para plantação 3 

Conservantes para alimentos 3 

Proteção e durabilidade do alimento 3 

Prejudicial à saúde 3 

Não respondeu 3 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Com base nas informações contidas na tabela 2, provenientes das respostas 

dos estudantes ao questionário inicial, verificou-se em 36% das respostas que os 

estudantes relacionam agrotóxicos a produtos para inibir parasitas e matar bactérias, 

insetos e pragas, conforme os exemplos a seguir: ̈ Produto usado nas plantações para 
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inibir qualquer tipo de parasita que possa danificar a plantação” (E1), e “Produtos 

químicos utilizados no controle de pragas em plantações” (E2). 

Uma parcela das respostas dos estudantes, 25% definiu agrotóxico como 

produtos utilizados na agricultura ou na planta: “Produto usado em plantação” (E3), 

outra, 25% definiu como veneno ou produto químico/tóxico: “Produtos químicos 

usados em lavouras” (E4); “Produtos tóxicos usados na agricultura” (E5); “É um tipo 

de veneno” (F6). 

Entretanto em uma pequena parcela das respostas (3%), os estudantes 

classificaram agrotóxico como conservantes de plantação e de alimentos, produtos 

utilizados para ofertar durabilidade e proteção aos alimentos, ou como prejudicial à 

saúde, conforme observa-se a seguir : “Produto usado para proteger e aumentar a 

duração de um alimento” (E7); “Produto colocado em alimentos como conservantes” 

(E8); “Acho que são conservantes usados em plantações” (E9); “Matam os insetos 

que fazem mal as plantas, mas fazem mal para a saúde” (E10), 3% não responderam 

a esta questão.  

Os resultados indicaram que a maioria dos estudantes possui um 

conhecimento prévio sobre agrotóxico, embora superficial, associado a produtos 

utilizados para inibir parasitas ou produtos utilizados na plantação, no entanto mesmo 

que em uma parcela menor, observa-se uma mistura de conceitos em relação aos 

agrotóxicos, inclusive relacionando-o diretamente com a conservação de alimentos.  

Neste sentido, não se pode considerar simplesmente uma resposta errada, 

mas faz refletir sobre o que está por trás dessa associação, estaria relacionado com 

a observação diária de durabilidade de produtos alimentícios orgânicos e não-

orgânicos ou apenas por desconhecimento do termo? E é por esse tipo de reflexão 

que surge a cada análise de resposta que mostra a importância da continuidade dessa 

investigação e consequentemente proposta de trabalho. 

Ainda em uma parcela menor, observou-se a relação entre o agrotóxico e a 

saúde, mostrando que há conhecimento sobre os efeitos também negativos deste tipo 

de produto, revelando a existência de uma preocupação com a qualidade dos 

alimentos ofertados e consumidos pela população. 

Por conseguinte, com o objetivo de levantar informações a respeito da 

concepção prévia dos estudantes participantes do estudo piloto, em relação a 

utilização de produtos agrotóxicos, fez-se a seguinte pergunta: Os agrotóxicos devem 
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ou não ser utilizados na agricultura? Por quê? As respostas dos estudantes para esta 

questão são apresentadas na tabela 3 a seguir. 

 

 
Tabela 3 - Respostas dos estudantes a questão: agrotóxicos devem ou não ser utilizados na 

agricultura? Por quê? 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

 

Verificou-se que os estudantes responderam sim na maioria das respostas 

(50%), não em 25% das respostas, e 25% não souberam ou não responderam. Esses 

resultados indicou que a maioria dos estudantes mostrou-se favorável principalmente 

por acreditarem que este tipo de produto beneficia a plantação. Em relação às 

respostas positivas e negativas quanto ao uso de agrotóxicos, os estudantes ao 

responderem “Porque?” justificaram suas escolhas de forma que emergiu três 

subcategorias.  

 Observou-se que em 16% das respostas que os estudantes justificaram a 

não utilização de agrotóxico porque é prejudicial à saúde, a exemplo da resposta: 

“Não, pois pode prejudicar a saúde” (E1); 6% justificaram pelo fato de prejudicar a 

plantação ou o alimento, como pode ser observado a seguir: “Não, pois interfere e 

adiciona coisas ruins nas plantações” (E2); e 3% porque danifica o produto, como por 

exemplo: “Não, porque pode danificar os produtos” (E3). 

Ao contrário, os estudantes que se mostraram favoráveis à utilização de 

agrotóxico, em 19% das respostas, apresentaram justificadas relacionadas ao fato de 

ajudar no cultivo, conforme a resposta: “Sim, porque ajudam no cultivo” (E4); em 6% 

das respostas apresentaram justificativas que agrotóxicos ajudam no cultivo, porém 

Respostas por 
categorias 

% 
Respostas por 
subcategorias 

% (respostas) 

Sim 50 

Produção em escala 6 

Ajuda o cultivo 35 

Ajuda o cultivo/limite 9 

Não 25 

Prejudicial à plantação 6 

Prejudicial à saúde 16 

Danifica alimentos 3 

Não soube responder 25 ---------------------      - 
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que há um limite a ser respeitado quanto à utilização deste tipo de produto, conforme 

os seguintes exemplos: “Sim, mas em uma quantidade que não prejudique a saúde” 

(E7); “Sim, pois ajudam no crescimento e no amadurecimento da planta ou fruta o que 

tiver cultivando, mas tem um limite para se usar” (E10); enquanto que 3% das 

respostas apresentaram justificativas devido à grande demanda de produção em 

escala, como demonstra a resposta: “Para produção em grande escala sim, para 

atender a demanda” (E5). 

Essa parcela de 6% apresentou uma questão bastante interessante, pois ao 

relacionar a utilização para atender uma demanda, são consoantes aos argumentos, 

presente na literatura, utilizados como justificativa para a modernização da agricultura 

onde observou-se a introdução ao uso dos agrotóxicos. 

Referente à preferência dos estudantes, questionou-se: Se você pudesse 

escolher entre um alimento com o uso de agrotóxico e um orgânico qual você 

escolheria? Por quê? As respostas são apresentadas na tabela 4. 

Verificou-se que 77% dos estudantes preferem alimentos orgânicos, enquanto 

apenas 3% optaram pelos advindos da utilização de agrotóxicos; 7% não observaram 

diferença e 13% não souberam ou não responderam. Sobre a escolha pelos 

orgânicos, os estudantes ao responderem “Por que?,” justificaram suas opções  de 

forma que emergiram  três subcategorias. Em relação àquele que optou por alimentos 

com utilização de agrotóxico, emergiu uma subcategoria.  

Cerca de 35% justificaram por considerar saudável, como aponta a resposta: 

“Orgânico, não prejudica a saúde” (E16); 30% por apresentar menos resíduos 

químicos, como pode ser observado na resposta: “Orgânico por ser mais puro, sem 

químicas”(E14); e 12% por ser um produto natural, como mostra a resposta: “Um 

orgânico, pois já é uma coisa natural” (E3), enquanto que um dos estudantes optou 

por alimento com uso de agrotóxico pelo fator econômico, como aponta seu discurso: 

“Na atual crise que estamos passando, consumir produtos orgânicos chega a ser 

impossível pelo preço do produto e pela sua perda em massa, talvez em um futuro 

próximo onde haja mais recursos financeiros, eu opte pelo orgânico” (E2). 

Observou-se assim, que mesmo de forma superficial, a maioria dos 

estudantes relaciona a utilização de produtos químicos, como os agrotóxicos, com a 

perda de qualidade nutricional de frutas e/ou verduras, por exemplo.  

Outra questão bastante rica em informação presente em resposta, é a 

associação dos produtos orgânicos ao fator econômico, demonstrando o resultado do 
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não investimento e incentivo aos pequenos produtores que mantém a cultura orgânica 

no campo, uma vez que o acesso aos produtos oriundos da utilização de agrotóxicos 

tem mais fácil acesso e disponibilidade em relação aos orgânicos. 

 
Tabela 4 - Respostas dos estudantes a questão: “Se você pudesse escolher entre um alimento com o 

uso de agrotóxico e um orgânico qual você escolheria? Por quê?” 

Respostas por 
categorias 

% 
Respostas por 
subcategorias 

% 

Orgânico 77 

Natural 12 

Saudável 35 

Menos resíduos químicos 30 

Com Agrotóxico 3 Fator econômico 3 

Tanto Faz 7 ----------        - 

Não soube responder 13 ----------        - 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

4.1.2 Concepções de Estudantes de Ensino Médio sobre Transgenia 

 

As concepções prévias dos estudantes sobre Transgenia foram investigadas 

iniciando-se com a pergunta: “Você conhece algum transgênico? O que você entende 

por transgênicos?”.  As respostas estão apresentadas na tabela 5. 

Referente ao conhecimento dos estudantes sobre um produto transgênico, 

23% afirmou conhecer, enquanto 17% desconhecia e 60% não souberam ou não 

responderam. Quando questionados sobre o conceito de transgênicos, as repostas 

dos estudantes emergiram em três subcategorias advindas das respostas positivas, 

duas das respostas negativas e quatro daqueles que não souberam ou não 

responderam.  

Já em relação ao conceito de transgênicos, dentre as respostas positivas, 

15% descreveu como um produto geneticamente modificado, 5% como não naturais 

e ou modificados, enquanto uma parcela de 3% não soube conceituar. Assim como 

dentre as respostas negativas em relação ao conhecimento da origem transgênica, 

7% conceitua como geneticamente modificados, enquanto 10% relatou não saber 

conceituar, como mostram as respostas: “Produto geneticamente modificado” (E2); 

“São organismos em que foram introduzidos material genético de outro organismo” 

(E4). 
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Dentre os estudantes que relataram não saber se conheciam um transgênico 

ou que não souberam responder, observou-se que 33% conceituam como 

geneticamente modificado, assim como 16% não naturais ou modificados, 6% como 

mutação e 5% não souberam responder, como apontam as respostas a seguir: 

“Alimentos modificados” (E20); “Acho que são alimentos misturados, não são naturais” 

(E28); “Que sofreram mutações” (E19). 

 

 
Tabela 5 - Resposta dos estudantes a questão: “Você conhece algum transgênico? O que você 

entende por transgênicos?” 

Fonte: Autoria própria (2016) 

  

Observou-se que uma parcela considerável tem informação a respeito do 

tema, embora suas respostas apresentem-se simplificadas, algumas também 

incorretas, e apenas um estudante tenha explicitado a ideia de introdução de material 

genético de um “organismo” para outro.  

Respostas estas, que levaram a pensar que as informações obtidas a respeito 

da transgenia pelos estudantes, sejam talvez em sua maioria oriundas daquelas 

veiculadas pelas mídias, ou seja, eles “escutam falar”, no entanto há uma carência de 

conceituação, emergindo em explicações simplificadas. 

De modo que, em relação ao meio de comunicação utilizado para informação 

a respeito dos temas, questionou-se: “Assinale a(s) alternativas que você conhece e 

Respostas por 
categorias 

        % 
Respostas por 
subcategorias 

% (Respostas) 

Sim        23 

Geneticamente modificado 15 

Não naturais/modificados 5 

Não soube responder 3 

 
Não 

        
       17 

Não soube responder 10 

Geneticamente modificado 7 

  

 

Não soube responder 

 

5 

 
 

Não sei/não respondeu 

        
 
        60 

Geneticamente modificado 33 

  Mutação 6 

  Não naturais/modificados 16 
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obtém informações sobre os transgênicos e agrotóxicos: a) televisão, b) internet, c) 

escola, d) livros, e) revistas”. As respostas encontram-se na tabela 6. 

 
Tabela 6 - Resposta dos estudantes a questão: “Assinale a(s) alternativas que você conhece e obtém 

informações sobre os transgênicos e agrotóxicos: a) televisão b) internet   c) escola    d) livros    e) 
revistas”. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

A maioria (23%) relatou informar-se via televisão, internet e revista; 13% via 

televisão, internet e escola; bem como 13% apenas via internet; 10% via televisão e 

escola; 7% apenas via televisão; 3% através da escola e 10% não responderam. 

Constatou-se assim que a escola teve um percentual menor como mediadora deste 

conhecimento como sugerido pela análise das respostas à questão sobre transgenia.  

Em relação ao consumo de alimentos transgênicos, analisou-se através das 

respostas a questão: “Você consome algum transgênico em seu dia-a-dia?” As 

respostas encontram-se na tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 7 – Resposta dos estudantes a questão: “Você consome algum transgênico em seu dia-a-
dia?” 

Respostas por categorias % (Respostas) 

Sim 33 

Não 3 

Não sei 61 

Não respondeu 3 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Observou-se que 61% admitiram não saber se consome algum tipo de 

transgênico no seu dia-a-dia, aproximando-se do resultado obtido por Pedracini et al. 

(2008), em que 44% de seus entrevistados, relataram não saber se consomem este 

tipo de produto. 

Respostas por categorias                  % (Respostas) 

TV/Internet/Revista 23 

TV/Internet/Escola 13 

TV/Internet 20 

TV/Escola 10 

Internet 13 

Escola 4 

TV 7 

Não respondeu 10 
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Outros 33% dos estudantes responderam que consomem alimentos 

transgênicos, enquanto 3% responderam que não e 3% não responderam, 

concordando também com o exposto por Silva e Ribeiro (2009), 59,7% de seus 

entrevistados responderam já  terem consumido produtos transgênicos, porém 

considerando que 20% deles não sabiam o que é um transgênico, e que 25% não 

conheciam nenhum transgênico, constatou que os dados fornecidos pelos estudantes 

são distorcidos e contraditórios, o que leva a reforçar a falta 

de preparo e conhecimento desses estudantes no que diz respeito aos transgênicos. 

Para investigar a preferência dos estudantes, aplicou-se a questão: “Se você 

pudesse escolher entre um alimento transgênico e um não transgênico qual você 

escolheria?” As respostas encontram-se na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Respostas dos estudantes a questão: “Se você pudesse escolher entre um alimento 
transgênico e um não transgênico qual você escolheria?” 

Respostas por 
categorias 

% 
Respostas por 
subcategorias 

% (Respostas) 

Transgênico 10 
Bom 5 

Saudável 5 

  Saudável 10 

  Não Alterado 5 

Não Transgênico 35 Confiável 7 

  Natural 7 

  
Desconhecimento do efeito de 

transgênicos 
6 

Não soube responder 55 ----------------    - 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

A maioria dos entrevistados (55%) não soube responder, 35% relataram 

preferir alimentos não transgênicos e 10% relataram preferir transgênicos. Em relação 

à escolha por alimentos não transgênicos, obtiveram-se cinco subcategorias como 

justificativa desta escolha, sendo a principal, 10% justificada por considerar este 

produto mais saudável, como mostra a resposta: “Alimento não transgênico, por ser 

saudável” (E1).  
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No entanto, não há explicação da comparação entre o alimento transgênico e 

suas características nutritivas, por exemplo, ao considerá-lo menos saudável, nem 

relatos sobre efeitos prejudiciais do mesmo. 

Assim como, 5% justificaram por ser um produto sem modificação, como 

aponta a resposta: “Alimento não transgênico. Prefiro comer alimentos sem 

modificação” (E2), o que demonstra uma certa resistência em relação a produtos que 

tenham intervenção de sua composição natural. 

Enquanto, 6% por desconhecer os efeitos dos transgênicos em longo prazo, 

como pode-se observar na resposta: “Alimento não transgênico. Não se sabe ainda 

os efeitos em longo prazo dos transgênicos, por isso os não transgênicos são mais 

confiáveis” (E19). Ainda, 7% justificaram por considerar natural, como mostra a 

resposta: “Alimento não transgênico. Porque um alimento natural, da sua forma de 

como realmente é, é muito melhor” (E4). E os outros 7% por ser mais confiável.  

É explícita a dificuldade de entendimento sobre transgênicos, principalmente 

por estar relacionado a estes produtos a característica artificial, o que foi também 

observado por Lourenço e Reis (2013) e Carvalho et al. (2012), que obtiveram 

respostas sobre uso de transgênicos baseadas em concepções do senso comum, e 

os produtos da Biotecnologia como artificiais. Assim, como o relato de forma de 

informação sobre os efeitos do uso do mesmo a longo prazo, o que aponta que não 

há esclarecimento da população sobre a origem dos alimentos que faz parte da sua 

dieta diariamente. 

Em contra partida, como justificativa à escolha por alimentos transgênicos, 

obtiveram-se duas subcategorias, 5% que julgam ser bom e os outros 5% que julgam 

ser saudável, como pode ser observado nas respostas: “Transgênico. Porque é bom” 

(E6); “Transgênico. Porque é saudável” (E8), demonstrando dessa forma dificuldades 

conceituais, por relacionarem transgênicos necessariamente com produtos 

melhorados geneticamente. De todos os que justificaram não saber, apenas um deles 

relatou não observar diferença entre um alimento transgênico e um não transgênico, 

como aponta a resposta: “Não sei responder, não vejo diferença” (E10). 

De modo que, pôde-se observar lacunas nas concepções formadas pelos 

estudantes participantes em relação a transgenia e dos alimentos provenientes desta 

tecnologia, tornando-se necessário um olhar mais atento e crítico em relação a 

questões como essa. 
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4.1.3 Relação entre o Tema Agrotóxico e Transgênico 

 

As concepções prévias dos estudantes sobre a relação entre os temas 

Agrotóxico e Transgênico foram investigadas iniciando-se com a pergunta: Você 

percebe alguma relação entre o tema agrotóxico e o tema transgênico? As respostas 

são apresentadas na tabela 9. 

Pouco mais da metade, 55% disseram perceber relação entre os temas, 

porém com justificativas superficiais e pouco embasadas, sendo que, 35% justificaram 

o fato atribuindo a ambos modificação nos alimentos, como relata o estudante: “Sim, 

pois os dois modificam os alimentos” (E1). Uma parcela de 5% relacionaram ao fato 

que ambos alteram a estrutura genética dos alimentos por tratar-se de produtos 

artificiais, pela utilização na indústria alimentícia e ainda por que ambos são utilizados 

em excesso, como mostram as respostas: “Os dois mexem com a estrutura genética 

do alimento” (E2); “Sim, o motivo de não serem 100% naturais” (E4); “Os dois são 

utilizados na indústria de alimentos” (E8); “Sim, os dois são utilizados de forma 

excessiva” (E6), observando-se novamente uma certa dificuldade conceitual, tentando 

reduzir duas questões amplas a uma mesma característica, sem levar em 

consideração os aspectos econômicos, políticos e sociais que norteiam todas as 

relações entre as temáticas, apontando mais uma vez, a necessidade de trabalhar e 

despertar o senso crítico dos estudantes. Ainda, 31% dizem desconhecer a relação 

entre os temas e 14% não responderam. 

 
Tabela 9 - Respostas dos estudantes a questão: “Você percebe alguma relação entre o tema 

Agrotóxico e o tema Transgênico?” 

Respostas por 
categorias 

% 
Respostas por 
subcategorias 

% (Respostas) 

 
 

Sim 

 
 

55 

Modificação de alimentos 35 

Alteração estrutura 
genética de alimentos 

5 

Utilização na indústria 5 

  Utilização em excesso 5 

  Artificiais 5 

Não 14 ------------       - 

Não sei 31                      ------------                            - 

Fonte: Autoria própria (2016) 
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4.1.4 Relação entre os Temas Agrotóxicos/Transgênicos e a Disciplina de Química 

 

A respeito das concepções prévias dos estudantes participantes do estudo 

piloto sobre a relação existente entre os temas Agrotóxico/Transgênico e a disciplina 

de Química foram também investigadas, iniciando-se com a seguinte pergunta: “Como 

você relaciona o tema agrotóxico e transgênico com a disciplina de Química?” As 

respostas para esta questão são apresentadas na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Respostas dos estudantes a questão: “Como você relaciona o tema agrotóxico e 
transgênico com a disciplina de Química?” 

Respostas por categorias % 
Respostas por subcategorias % (respostas) 

Sim 
 

55 
 

Modificação química e biológica do 
alimento 

30 

Compostos/produtos químicos 15 

Misturas 10 

Não sei 45 
-----------------------    - 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Observou-se que 55% dos estudantes afirmaram haver relação dos temas 

com a disciplina de Química, porém com dificuldades conceituais desta relação, sendo 

que a maioria deles (30%) correlacionou com as modificações não só química, como 

também biológica dos alimentos, como mostra a resposta: “Eles alteram 

quimicamente a composição biológica do alimento” (E1). Uma parcela menor, 15% 

justificou por tratar-se de compostos ou produtos químicos, como aponta a resposta: 

“Os dois temas são química, são compostos químicos muito utilizados” (E5). 

Enquanto, 10% dos estudantes relacionaram por tratar-se de misturas, como traz a 

resposta: “Algo relacionado a mistura de composição” (E2), obtendo-se assim, três 

subcategorias. E ainda, 45% não souberam responder.  

A partir das respostas apresentadas, percebeu-se que os estudantes trazem, 

em sua maioria, uma concepção intuitiva sobre os temas, em especial sobre os 

transgênicos mesmo sem demonstrar embasamento conceitual em suas opiniões 

acerca do uso destes produtos, observando-se assim, que há muita informação a ser 

trabalhada, aprimorada e discutida, possibilitando desenvolver a capacidade dos 

estudantes em posicionar-se criticamente em relação a temas complexos, amplos, 

muitas vezes acreditando ser de domínio apenas dos cientistas que os formulam, mas 

que estão presentes na vida de todos. Sendo assim, é um direito de cada cidadão, 
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representado aqui, em uma pequena parcela de 30 estudantes a informação, 

conhecimento e esclarecimento sobre a origem, as intencionalidades, os benefícios e 

malefícios tanto sobre o uso dos agrotóxicos, muitas vezes indiscriminada, como dos 

transgênicos, especificamente relacionado aos alimentos, que já estão inseridos 

fortemente na mesa dos brasileiros.  

Foi com base em todas essas informações extraídas que se percebeu a 

viabilidade em continuar com a proposta de trabalho na disciplina de química, com 

toda sua colaboração para o entendimento da composição, das características, 

toxicidade, permanência no meio ambiente de muitas das substâncias presentes nos 

agrotóxicos e alguns processos de transgenia, entre outras possibilidades de 

contribuição de diversas áreas do saber, trabalhando e discutindo sobre o tema 

interdisciplinarmente com o compromisso de relacionar os aspectos da ciência, do 

papel da tecnologia e todo o impacto causado na sociedade. 

 

4.2 SEGUNDA ETAPA: SEQUÊNCIA DIDÁTICA   

 

 Na segunda etapa do projeto, foi realizada a aplicação do trabalho de pesquisa, 

a qual seguiu uma sequência didática desenvolvida pela pesquisadora. O primeiro 

momento dessa segunda etapa foi uma análise dos conhecimentos prévios dos 

estudantes acerca do tema Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos com a aplicação do 

mesmo questionário utilizado no estudo piloto. Os resultados obtidos por esta 

ferramenta, foram divididos em 4 categorias constituídas por questões mostrados 

também no quadro 4. 

 

4.2.1 Concepções dos Estudantes sobre Agrotóxicos 

 

As concepções prévias dos estudantes sobre o tema agrotóxico foram 

analisadas iniciando-se com a pergunta: O que você entende por agrotóxico?  As 

respostas são apresentadas na tabela 11. 
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Tabela 11 - Respostas dos estudantes a questão: O que você entende por agrotóxico? 

Respostas por categorias % (respostas) Nº de 
Estudantes 

Produtos para inibir parasitas/matar bactérias/pragas  26 6 

Produtos usados na agricultura/planta 13 3 

Veneno/produto químico/tóxico/fungicidas 13 3 

Veneno ou conservantes para plantação 4,3 1 

Conservantes para plantação 4,3 1 

Proteção e durabilidade do alimento 4,3 1 

Confere gosto aos alimentos/alteram alimentos 8,7 2 

Produtos para crescimento de plantas e evitam parasitas 4,3 1 

Vitamina de fortalecimento e proteção de plantas 4,3 1 

Toxina utilizada na agricultura para inibir parasitas 4,3 1 

Produto para melhoramento de plantas 4,3 1 

Proteção de plantas 4,3 1 

Não respondeu/não soube responder 4,3 1 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 
Com base no exposto na tabela 11, observou-se que a maioria dos estudantes 

relacionaram agrotóxicos à produtos para inibir ou matar parasitas, totalizando 26% 

das respostas obtidas, verificou-se que há informação a respeito de um dos efeitos da 

utilização deste tipo de substância, como mostram os exemplos a seguir: “Agrotóxico 

é um produto utilizado normalmente nas lavoras, para evitar pragas nas plantações” 

(E02), “São substâncias usadas para ajudar a manter a planta livre de parasita” (E05), 

“Produtos químicos a quais matam pragas, alteram alimentos”(E07) e “Como o veneno 

que você joga em plantações para matar parasitas” (E08).  

De forma semelhante, 13% relacionaram com produtos usados na 

agricultura/planta como mostra o exemplo: “Substâncias químicas usada na 

agricultura” (E12) e como veneno ou produto químico e/ou tóxico, como traz outro 

exemplo: “É um veneno que passam nas verduras e frutas”. Verificou-se ainda que 

8,7% relacionou com produtos que modificam alimentos por conferir-lhes sabor, como 

demonstrado a seguir: “Ex: se comer verdura e ela estiver com gosto forte podemos 

falar que esta com agrotóxico, não chega a ser veneno mas é parecido” (E23), 

ressaltando que essas respostas apresentaram as concepções iniciais dos 

estudantes, ou seja, conhecimentos prévios que possuíam antes das discussões em 

sala de aula promovidas durante a sequência didática desenvolvida. 

As respostas dos estudantes estão de acordo com o conteúdo presente na 

Lei Nº 7.802 de 1989 que dispões sobre agrotóxicos e afins como produtos e agentes 

de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de 

produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 
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pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 

ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 

seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 

de seres vivos considerados nocivos (BRASIL, 1989); 

As demais categorias apresentadas na tabela 11, corresponderam em 

parcelas de 4,3% das respostas obtidas, exemplificadas a seguir: “Que são venenos 

para agricultura ou concervantes para plantação” (E01); “São conservantes 

agressivos e invasivos na agricultura” (E10); “Produto que ajuda a manter o alimento” 

(E18); “São produtos químicos que auxiliam no crescimento da plantação, evitando 

insetos e outras plantas prejudiciais” (E06); “Uma substância ou vitamina que fortalece 

e protege as plantas contra pestes e pragas” (E04); “É uma toxina utilizada na 

agricultura para evitar larvas e outras coisas que infecte o alimento” (E19); “Ao meu 

ver, suponho que seja substâncias que vão dar um certo melhoramento da planta e 

melhor cultivo e aproveitamento da safra” (E03); “Produto usado para cuidar de 

plantas” (E14). E ainda, uma parcela de 4,3% não soube responder: “Não tenho 

conhecimento sobre esse tema” (E17). 

Observou-se que os estudantes em sua maioria tem informação sobre o que 

é agrotóxico, ainda que de modo superficial e resumida basicamente pela sua ação 

direta na agricultura, no entanto pouco se faz relação acerca dos efeitos que vão além 

dos cultivos, poucas respostas trazem a questão de ser prejudicial à saúde, sem 

explicar as causas.  

No entanto, os efeitos no meio ambiente, como acúmulo e/ou poluição de 

solos e rios, não apareceram em nenhuma das respostas analisadas para essa 

questão, ressaltando a necessidade de se trabalhar com enfoque dessas relações 

com a sociedade, pois, como ressaltado por Santos e Schnetzler (2010), a educação 

para a cidadania é, fundamentalmente, uma educação para a discussão, sendo 

necessário preparar o educando para o debate para desenvolver sua capacidade de 

tomada de decisão. 

Em relação as concepções sobre o uso de agrotóxicos, foi analisada as 

respostas referente a seguinte questão: “Os agrotóxicos devem ser usados na 

agricultura?”, obtendo-se um resultado de 56,5% de respostas positivas, as quais 

originaram 5 subcategorias a partir das justificativas e 43,5% de respostas negativas, 

originando 4 subcategorias a partir das justificativas. As respostas estão apresentadas 

na tabela 12 abaixo. 
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Tabela 12 - Respostas dos estudantes a questão: agrotóxicos devem ou não ser utilizados na 

agricultura? Por quê? 

Respostas por 
categorias 

% Respostas por 
subcategorias 

% 
(respostas) 

Nº de 
Estudantes 

 

Sim 56,5 Produção em escala 13 3  

  Ajuda o cultivo 21,7 5  

Ajuda o cultivo/ limite 4,3 1  

Ajuda não especificada 4,3 1  

Conservação dos 
alimentos 

13 3  

Não 43,5 Prejudicial à plantação 4,3                  1  

Prejudicial à saúde 26,1 6  
Prejudicial ao meio 

ambiente 
8,7 2  

Sem justificativa 4,3 1  

Não soube 
responder 

0 -------------------------- ---- ----  

Fonte: Autoria própria (2019) 
 

Notou-se que a maioria afirma que os agrotóxicos devem ser utilizados por 

evitar ataques de pragas e perda de produtividade/produção de alimentos, no entanto, 

não deixam de mencionar que para o consumidor seria prejudicial à saúde, como 

mostram os exemplos a seguir: “No ponto de vista econômico eu imagino que o uso 

correto de agrotóxico é bom, em contrapartida devemos pensar na saúde do 

consumidor” (E03), “Sim, pois apesar de ser um pouco prejudicial à saúde, ajudam na 

conservação do alimento” (E06).  

A partir das opiniões, é nítido a falta de informação a respeito de 

possibilidades alternativas aos agrotóxicos, ressaltando o desenvolvimento científico-

tecnológico apresentado como irreversível e inexorável, representando a marcha do 

progresso, excluindo a possiblidade de alterar o ritmo das coisas, prevalecendo a 

concepção tecnocrática dos estudantes alicerçados nos mitos da 

superioridade/neutralidade da ciência e tecnologia (CT) - onde acredita-se que em 

algum momento do presente ou do futuro, CT resolverão os problemas atuais 

conduzindo a humanidade ao bem estar social, e determinismo tecnológico – onde a 

tecnologia é independente das influência sociais, definindo os limites do que uma 

sociedade pode fazer, sendo uma forma sutil de negar as potencialidades e relevância 

da ação humana, exercendo efeito de um  mito paralisante, como afirma Auler (2011). 

Uma parcela considerável afirmou que não se devem utilizar agrotóxicos pelos 
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riscos tanto à saúde como ao meio ambiente, sendo observado, ainda que em uma 

parcela bastante discreta (2 respostas) a capacidade de relacionar o tema com 

questões ambientais, demonstradas nos seguintes exemplos: “No ponto de vista de 

algumas pessoas ele não deve ser utilizado, porque as vezes pode prejudicar o 

alimento e pode trazer risco p/ saude” (E02), “Não, pois agride muito o meio ambiente” 

(E08). 

Observou-se ainda, dificuldades em tomar posicionamento, escolhendo entre 

usar ou não usar, aparecendo as duas opções na mesma resposta e uma mistura 

conceitual, relacionando o uso dos agrotóxicos diretamente à conservação e 

durabilidade de alimentos: “Sim e não, pois para a saúde faz mal, mas caso não fosse 

utilizado teríamos muita perda de alimentos” (E05); “Eu acredito que não pois há um 

grande risco de contaminação aos plantios, mas  também, levando em consideração 

que com os agrotóxicos conservam a vida útil dos alimentos” (E10), e é neste sentido, 

que destaca-se a importância de promover informação para o desenvolvimento de 

conhecimentos suficientes para que tenham segurança em posicionar-se diante de 

suas escolhas.  

Concordando assim, com Auler (2007), ao afirmar que o ensino deve objetivar 

uma compreensão da natureza da ciência e do trabalho científico, para formar 

cidadãos cientifica e tecnologicamente alfabetizados, tornando-os capazes de tomar 

decisões informadas e desenvolver o seu pensamento crítico e sua independência 

intelectual. 

Cabe aqui ressaltar a percepção em relação à presença nas respostas dos 

estudantes, o discurso característico de muitas teorias em relação a introdução de 

agrotóxicos como única alternativa ao crescimento da população mundial, com a 

prerrogativa de que no futuro haveria falta de alimentos para a humanidade, como 

apontado nas contribuições de Guimarães et al. (2014). Ou seja, a informação é 

disseminada na população a respeito deste tema quando se tem interesse, no entanto, 

não se percebe discussão de alternativas a respeito do mesmo e sim a propagação 

de uma única justificativa para uso deste tipo de substância mesmo conhecendo os 

riscos à sociedade.  

Em relação ao poder de escolha dos estudantes, foi analisado lançando o 

seguinte questionamento: “Se você pudesse escolher entre um alimento com o uso 

de agrotóxico e um orgânico qual você escolheria? Por quê?”, as justificativas em 

relação as respostas originaram subcategorias, como mostra a tabela 13 a seguir. 
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Tabela 13 - Respostas dos estudantes a questão: “Se você pudesse escolher entre um alimento com 
o uso de agrotóxico e um orgânico qual você escolheria? Por quê?” 

Respostas 
por 

categorias 

             % Nº de 
Estudantes 

Respostas 
por 

subcategorias 

% 
(Respostas) 

Nº de 
Estudantes 

 

 

Orgânico 

 

 

86,9 

 

 

20 

Natural 8,7 2 

Saudável 56,5 13 

Sem 

contaminantes 

8,7 2 

Alteração da 

qualidade e 

sabor dos 

alimentos 

4,3  

1 

Sem justificativa 8,7 2 

Com Agrotóxico 4,3 1 Mais acessível 4,3 1 

Não respondeu/Não 

soube responder 

8,7 2 ---------------- ------ - 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Observa-se que 86,9% dos estudantes, optariam por alimentos orgânicos, por 

julgarem ser mais saudável, fazendo relação direta entre a presença de agrotóxico 

com riscos à saúde ou fonte de contaminação: “Orgânico, porque este seria mais 

saudável” (E23); “Escolheria um orgânico pela chance de estar menos contaminado” 

(E10); “Sem agrotóxico, pois sabe-se que isso pode ser prejudicial a saúde a longo 

prazo” (E20), percebendo-se assim, que a oferta de alimentos orgânicos tem grande 

receptividade. Em uma parcela muito menor, 4,3%, afirmou optar por alimento não 

orgânico por julgar ser mais acessível, uma vez que não percebe a diferença entre um 

alimento orgânico e um advindo do uso de agrotóxico, como mostra o exemplo: “A 

escolha pra mim é indiferente, já que ambos os alimentos são iguais e só mudam na 

sua forma de produção, eu escolheria um alimento com agrotóxico já que são mais 

acessíveis” (E04). 

Observou-se na resposta no estudante E04 a presença do aspecto econômico 

e de disponibilidade em relação aos produtos orgânicos e produtos com agrotóxicos, 

no entanto não há justificativa por parte do estudante em relação ao preço mais 

acessível dos produtos com presença de agrotóxicos.   

Porém, há de fato diferença no valor e na disponibilidade dos alimentos 

convencionais em relação aos orgânicos, tendo sua origem no incentivo da agricultura 

convencional no Brasil na década de 70, por meio dos pacotes tecnológicos daquele 
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governo, sendo sinônimo de crescimento econômico, parecendo muito adequada na 

época, obtendo-se um aumento significativo da produção agrícola e pecuária nacional, 

com uma série de políticas e ações prioritariamente direcionadas aos grandes 

produtores e contribuiu tanto para o aumento da produção no meio rural como para a 

liberação de mão de obra e o crescimento das indústrias (CONTERATO; FILLIPE, 

2009). 

No entanto, essa padronização na produção de alimentos, possibilitou a 

negociação no mercado internacional a valores mais atraentes. Portanto, perdeu-se a 

característica de produzir alimentos para consumo e passa-se a produzir commodities. 

Assim, os agricultores começaram investir em insumos agroquímicos para aumentar 

a sua produção, mas ao mesmo tempo, seus produtos passaram a valer menos pela 

grande oferta e competitividade de preços (MARIANI; HENKES, 2015, p. 319), 

observando-se assim, a relação histórica, política e econômica refletida na diferença 

de preço e quantidade dos produtos convencionais quando comparados aos 

orgânicos.  

E ainda, 8,7% não responderam e não souberam responder: “Agrotóxico      

couve porque é um alimento que passam veneno antes de colher p/ matar os 

bichinhos. Orgânico      arroz, não sei” (E21), apontando a necessidade de discussão 

a respeito de uso e efeitos dos agrotóxicos. 

 

4.2.2 Concepções de Estudantes de Ensino Médio sobre Transgenia 

 

As concepções prévias dos estudantes sobre o tema transgênico foram 

analisadas por 3 questões norteadoras, tendo sido excluída a questão “O que você 

entende por transgênicos? Você conhece algum transgênico?” pelo fato de um dos 

estudantes ter respondido em voz alta a esta pergunta quando um dos colegas afirmou 

à pesquisadora não ter ideia do que se tratava. 

Dessa forma, a pesquisadora solicitou que não comentassem sobre as 

questões para não influenciar nas respostas dos demais participantes, pois o objetivo 

era um levantamento real das concepções sobre o tema. No entanto, mesmo com o 

acontecimento, julga-se possível uma análise acerca dessa temática pelo 

posicionamento dos participantes nas respostas das demais questões. 

Assim, iniciou-se a análise sobre as concepções prévias dos estudantes 

participantes sobre os transgênicos com a questão: “Você consome algum 
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transgênico em seu dia-a-dia?”, as respostas estão apresentadas na tabela 14 a 

seguir. 

 

Tabela 14 - Resposta dos estudantes a questão: “Você consome algum transgênico em seu dia-a-
dia?” 

Respostas por categorias % (Respostas) Nº de estudantes 

Sim 47,8 11 

Não 4,3 1 

Não sei 47,8 11 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 Ainda em relação as concepções prévias dos estudantes sobre tema 

transgênico, fez-se a seguinte pergunta: “Se você pudesse escolher entre um alimento 

transgênico e um não transgênico qual você escolheria? Justifique sua escolha.” As 

respostas e as justificativas encontram-se na tabela 15 a seguir: 

 
 

Tabela 15 - Respostas dos estudantes a questão: “Se você pudesse escolher entre um alimento 
transgênico e um não transgênico qual você escolheria? Justifique sua escolha” 

Respostas por 
categorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Estudantes) 

Respostas por 
subcategorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Respostas) 

 
Transgênico 

 
4 

 
17,4 

Não há diferença 1 4,3 

Melhoria do aspecto 1 4,3 

Melhor qualidade 2 8,8 

 
 

 
Não 

Transgênico 

 
 

 
8 

 
 
 

34,8 

Saudável 2 8,7 

Não Alterado 3 13,1 

Natural 2 8,7 

Desconhecimento do 
efeito de transgênicos 

1 4,3 

 
Não sei 

 
10 

 
43,5 

Desconhecimento 
sobre o assunto 

5 21,75 

Sem justificativa 5 21,75 

Não respondeu 1 4,3 -------------------- - - 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Observou-se que 47,8% dos estudantes participantes afirmam consumir 

transgênicos diariamente, enquanto 43,5% dos mesmos, afirmam não saber escolher 

entre um alimento transgênico e um não transgênico, dos quais 21,75% relatam 

desconhecimento a respeito do termo: “Não sei. Não sei o que é um transgênico” 

(E12); “Não sei. Não sei no que é usado um transgênico” (E18), aproximando-se mais 

com o percentual de 47,8 que afirmam não saber se consomem transgênicos. Apenas 

4,3% afirma não consumi-los em seu cotidiano. 
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Em relação ao poder de escolha dos estudantes, 34,8% optariam por 

alimentos não transgênicos, principalmente por considerarem produtos naturais e 

consequentemente mais saudáveis, como mostra os exemplos: “Alimento não 

transgênico. A maioria dos alimentos mais saudáveis são normais” (E06); “Alimento 

não transgênico. Alimentos naturais são sempre uma escolha melhor pra quem quer 

levar uma vida mais saudável” (E16). Enquanto 4,3% por desconhecer o efeito dos 

transgênicos para a saúde: “Alimento não transgênico. Pois não conheço o efeito do 

transgênico no meu organismo” (E20). 

Em contrapartida, 17,4 % afirmam optar por alimentos transgênicos, por 

associar um processo tecnológico à melhor qualidade, aspecto ou por não perceber 

diferença entre um não transgênico: “Alimento transgênico. Melhor qualidade, menor 

tempo de safra” (E09); “Alimento transgênico. Pois é mais difícil produzir alimentos 

transgênicos precisa de mais cuidados, são mais imuneis a pragas” (E13). E ainda, 

4,3 não responderam. 

É importante destacar a importância da compreensão da tecnologia como 

uma aplicação da ciência, e como tal, não está livre de intencionalidades, como propõe 

Silveira e Bazzo (2009), ao afirmar que a tecnologia é vista como espaço de custo e 

venda, de maneira organizada e aplicada, de modo que vivemos em um mundo em 

que a tecnologia representa o modo de vida da sociedade, na qual a engenharia 

genética é um dos ícones que a sociedade tecnológica nos envolve diariamente, e por 

este motivo necessita-se refletir sobre a natureza da tecnologia, sua importância e 

função social. 

 Identifica-se também, que há dificuldade de conceituação e compreensão dos 

alimentos transgênicos, assim como, onde estão inseridos, refletindo que na 

realidade, a maioria dos estudantes participantes, não tem informação acerca da 

origem, processamento e qualidade dos alimentos por eles consumidos, ressaltando 

as proposições de Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007): 

 

Poucas pessoas sabem que por detrás de grandes promessas de avanços 
tecnológicos, podem se esconder lucros e interesses das classes 
dominantes, as quais impõem seus interesses, persuadindo, muitas vezes, 
as classes menos favorecidas, cujas necessidades deixam de ser atendidas. 
Tudo isso demonstra a necessidade da população poder, não apenas ter 
acesso à informação sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, mas 
também ter condições de avaliar e participar das decisões que possam atingir 
o meio em que vivem. 
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Outra característica que não tem espaço entre as respostas são as questões 

ambientais relacionados a esta temática, uma vez que se pode ter impactos 

ambientais a partir da utilização dos mesmos, como resistência das pragas, que são 

inimigos naturais, tornando-se “super-pragas”, uma vez que se insere na planta 

transgênica, genes de resistência a agrotóxicos, por exemplo, bem como 

desequilíbrios nos ecossistemas a partir da maior resistência desenvolvida, ao longo 

dos anos, pelas pragas e ervas-daninhas, como sugere dados do IDEC (Instituto 

Brasileiro de Defesa ao Consumidor), enfatizando a ausência deste tipo de diálogo e 

relação com as disciplinas no universo escolar.  

A maioria que afirma optar entre os alimentos não transgênicos, tem 

associado a sua justificativa a seguridade alimentar, ao afirmarem que seriam mais 

saudáveis. No entanto, não se tem presente como justificativa, a possiblidade dos 

alimentos transgênicos como alérgenos ou toxinas, alterando o metabolismo da planta 

ou animal, fazendo com que produzam novos alérgenos ou toxinas. (PESSANHA; 

WILKINSON, 2003, p. 274). Apontando assim, uma tendência de respostas de cunho 

intuitivo e não de conhecimento a respeito do processo de transgenia em alimentos. 

Sendo assim, ao identificar a necessidade de informação de cunho ambiental 

e de seguridade alimentar relacionado aos alimentos transgênicos, discutiu-se em 

sala de aula durante a realização da sequência didática os textos 5, e 6 dos apêndices 

H e I, respectivamente, os quais abordaram os impactos ambientais e efeitos à saúde 

dos alimentos transgênicos. 

Com objetivo de compreender os motivos para tal carência conceitual, 

investigou-se as fontes de informação dos estudantes a respeito das temáticas: 

“Assinale a(s) alternativas que você conhece e obtém informações sobre os 

transgênicos e agrotóxicos: a) televisão b) internet   c) escola    d) livros    e) revistas”. 

As respostas estão elencadas na tabela 16 abaixo. 

 
Tabela 16 - Resposta dos estudantes a questão: “Assinale a(s) alternativas que você conhece e 

obtém informações sobre os transgênicos e agrotóxicos: a) televisão b) internet c) escola d) livros e) 
revistas”  

(continua) 

Respostas por categorias Nº de Estudantes % (Respostas) 

TV/Internet/Escola/livros/Revista 1 4,3 

TV/Internet/Escola/Livros 2 8,7 

TV/Internet/Escola 2 8.7 

TV/Internet/Livros 1 4,3 

TV/Internet 3 13 
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Tabela 16 - Resposta dos estudantes a questão: “Assinale a(s) alternativas que você conhece e 
obtém informações sobre os transgênicos e agrotóxicos: a) televisão b) internet c) escola d) livros 

e) revistas” 
(conclusão) 

Respostas por categorias Nº de Estudantes % (Respostas) 

Internet 6 26 

Revistas 1 4,3 

Escola 2 8,7 

TV 4 17,4 

Não respondeu 1 4,3 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

É notório que a maior fonte de informação utilizada pelos estudantes é a 

internet e a televisão, sendo que 26 e 17,4% afirmou ser sua única fonte de 

informação, respectivamente. Estando a escola como única fonte de informação em 

8,7%, seguido pelo mesmo percentual os que afirmam utilizar 

TV/internet/escola/livros, TV/internet/escola. 

Em parcelas de 4,3%, tem-se as alternativas TV/internet/escola/livros/revista, 

TV/internet/livros, revistas e não respondeu, ou seja, 95,4% afirmam ter informações 

a respeito dos transgênicos, no entanto, não foi notado domínio sobre o mesmo e nem 

sobre conhecimento de inserção deles em seu cotidiano. 

Com base em todas as informações contidas nas respostas, enfatiza-se a 

necessidade de preocupar-se e de fato em inserir o conceito e discussão de temas 

polêmicos e de interesse socioambiental como é o caso do tema Agrotóxicos e 

Transgênicos nas disciplinas trabalhadas em sala de aula.  

Afinal, o papel do professor é levar conhecimento que os estudantes consigam 

trazer pra sua realidade, como por exemplo, reconhecer a simbologia da transgenia 

nas embalagens de alimentos que consomem e ter consciência que esta escolha pode 

causar impacto tanto na saúde como no meio ambiente. Concordando assim, com o 

olhar que Santos e Schnetzler (2003), traz ao ensino de química, a qual segundo os 

autores deve estar centrado na inter-relação de componentes básicos: a informação 

química e o contexto social, pois a formação do cidadão passa não só por 

compreender a química, como entender a sociedade em que está inserida. 

 Desse modo, promovendo um ensino de química que prioriza as relações da 

disciplina com a ciência, a tecnologia e a sociedade, pois para Bazzo, Linsingen e 

Pereira, (2003), o objeto de estudo da educação CTS está constituído pelos aspectos 
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sociais da CT, tanto no que concerne aos fatores sociais que influenciam na mudança 

científico-tecnológica, como no que diz respeito à consequências sociais e ambientais.  

 

4.2.3 Relação entre o Tema Agrotóxico e Transgênico 

 

As concepções prévias dos estudantes sobre a relação entre os temas 

Agrotóxico e Transgênico foram investigadas iniciando-se com a pergunta: “Você 

percebe alguma relação entre o tema agrotóxico e o tema transgênico?”. As respostas 

são apresentadas na tabela 17. 

 

 
Tabela 17 - Respostas dos estudantes a questão: “Você percebe alguma relação entre o tema 

agrotóxico e o tema transgênico?” 

Respostas por 
categorias 

Nº de 
Estudantes 

% Respostas por 
subcategorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Respostas) 

 

 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

65,2 

Modificação de 

produtos/alimentos 

6 26,08 

Alteração estrutura 

genética de alimentos 

1 4,3 

Sem Justificativa 3 13,04 

Processo/substância 

Química 

3 13,04 

Confere resistência 1 4,3 

Fortalecimento de plantas 1 4,3 

 

Não 

 

4 

 

17,4 

-------------- - - 

Não sei 1 4,3 -------------- - - 

Não respondeu 3 13 -------------- - - 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Um total de 60,2% dos estudantes afirmam perceber a relação entre os dois 

temas, sendo a principal (28,7%) por ambos modificarem os produtos e alimentos, 

como apontam os exemplos: “Sim, porque com eles o produto vai alterar, vai alterar o 

gosto do produto, deixando-o mais forte” (E23), “Ambos modificam alimentos, para o 

aumento de sua produção” (E06). Uma parcela de 21,7% relacionou ambos advindos 

de processo ou substância química, como segue: “Sim pois ambos usam processos 

químicos na sua preparação” (E03), “Sim, os dois contem substâncias química” (E07). 
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Outros 21,7% não justificaram a relação percebida, enquanto parcelas de 4,3% 

relacionaram ambos à alteração genética de alimentos, resistência a produtos e 

fortalecimento de plantas, como mostram os exemplos: “Os dois podem ser 

considerados produtos alterados geneticamente para ter uma produtividade e 

durabilidade maior” (E16); “Agrotóxicos são utilizados para os alimentos resistirem 

contra pragas e transgênicos também” (E04); “Sim pois ambos auxiliam no 

fortalecimento da planta” (E20). 

Em contrapartida, 17,4% afirmaram não haver relação entre os temas: “A 

única diferença que percebo é que agrotóxico é em relação a agricultura e transgênico 

genética” (E21), enquanto 4,3% afirmam não saber: “Eu não sei o que significa 

agrotóxico e transgênico” (E15). Enquanto 13% não responderam a esta questão. 

Embora a maioria tenha afirmado perceber relação entre os temas, suas 

justificativas apresentaram uma tendência de redução a um aspecto comum, seja no 

processo de obtenção do produto, na estrutura ou efeitos do uso. No entanto, em 

nenhuma das respostas apresentou-se a ideia de um como alternativa ao outro, como 

é o caso da aplicação das sementes transgênicas, tampouco a relação econômica 

entre a compra casada que a maioria dos produtores precisam fazer em relação a 

obtenção de ambos os produtos (agrotóxicos e transgênicos). 

Outro aspecto não observado é a relação de ambos acarretarem impactos 

ambientais, muitas vezes irreversíveis, tendo mais uma vez a clareza da importância 

sobre proporcionar uma educação para a formação da cidadania com reflexões mais 

amplas e embasadas sobre as temáticas, desenvolvendo a autonomia em posicionar-

se criticamente em relação ao uso dos agrotóxicos e alimentos transgênicos, cada vez 

maior no Brasil, acompanhar o cenário atual, como o caso dos projetos de lei de 

flexibilização do uso de agrotóxicos e de retirada da simbologia de transgênicos dos 

alimentos que excluiria o direito de escolha dos consumidores em fazer uso ou não 

deste tipo de produtos. Pois, uma educação comprometida com a formação para a 

cidadania tem como finalidade propiciar aos estudantes à integração da sua 

compreensão pessoal do mundo natural com o mundo construído pelo homem e seu 

mundo social do dia-a-dia (SANTOS E SCHNETZLER, 2010).  
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4.2.4 Relação entre os Temas Agrotóxicos/Alimentos Transgênicos e a Disciplina de 
Química. 

 

Em relação as concepções prévias dos estudantes participantes do trabalho 

de pesquisa acerca da observação dos mesmos em relação a possível existência 

entre os temas Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos com a disciplina de Química 

abordada em sala de aula, também foram investigadas, para tanto, iniciou-se com o 

seguinte questionamento: “Como você relaciona o tema agrotóxico e alimento 

transgênico com a disciplina de Química?” As respostas obtidas dos questionários 

para esta questão para posterior análise, são apresentadas na tabela 18. 

 

Tabela 18 - Resposta dos estudantes a questão: “Como você relaciona o tema agrotóxico e alimentos 
transgênico com a disciplina de Química?”. 

Respostas 
por 

categorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Estudantes) 

Respostas por 
subcategorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Respostas) 

Sim 21 91 Modificação química 
(cadeias carbônicas) 

 

1 4,3 

   Análise dos produtos 3 13 
   Produtos químicos 2 8,7 
   Estudo e 

desenvolvimento   do 
procedimento 

5 21,7 

   Ramos da Química 
(Química Orgânica, 
Química Molecular) 

 

3 13 

   Melhoria de 
alimentos 

1 4,3 

   Elementos e reações 
químicas 

6 26 

      
Não sei 2 9,6 ------------------------- - - 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

Percebeu-se que a maioria, 91,3%, afirmam que há relação entre os temas e 

a disciplina de química, sendo que 26% relacionaram aos elementos e reações 

químicas: “Tem relação porque a química estuda a composição que estão presente 

nos agrotóxicos e nos orgânicos” (E01); “Com o conhecimento aos elementos 

químicos e suas reações podemos estabelecer uma relação entre a Química e os 

transgênicos e agrotóxicos por sua vez” (E03), enquanto 21,7% ao fato da química, 
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na concepção dos estudantes, estudar e desenvolver os processos de obtenção tanto 

dos agrotóxicos como dos alimentos transgênicos: “São estudados e feitos em 

laboratórios e por químicos” (E05).  

Seguidos, com parcelas de 13%, que relacionaram a análise de ambos os 

produtos aos ramos da química, ao relacionar com a química orgânica ou molecular: 

“Agrotóxico está ligado com a química molecular. Transgênicos com química 

orgânica” (E22). Em parcelas mais discretas, 8,7%, afirmam que ambos são produtos 

químicos: “Ambos são químicos” (E08); “São produtos químicos” (E12), enquanto 

4,3% relacionam à melhoria dos alimentos e a modificações de cadeias carbônicas: 

“Eles envolvem alterações nas cadeias carbônicas” (E16); “Agrotóxicos são criados 

pelos químicos para deixa-lo cada vez mais efetivo e fazer menos mal para a saúde. 

Os transgênicos são produtos alterados geneticamente para a melhoria dos 

alimentos” (E19). Um percentual de 9,7 afirmou não saber relacionar os temas à 

disciplina, no entanto, um dos estudantes acredita que a disciplina o fará entender a 

respeito: “A Química vai me fazer aprender o que são ambos” (E17).  

Com base nas respostas analisadas, é possível perceber que os estudantes 

relacionam a química aos elementos químicos, ou simplesmente à produtos químicos, 

mas o que seriam tais produtos químicos, na concepção dos mesmos, não fica claro. 

Outra característica observada foi a de relacionar aos estudos que possibilitaram a 

formulação e existência de ambos (agrotóxicos e alimentos transgênicos) ou a análise 

em relação a efeitos ou até mesmo quantidade a ser utilizada, implicando a um caráter 

puramente científico, percebido ao destacarem que se faz em laboratório por exemplo, 

enfatizando que ainda acredita-se que os cientistas são os únicos detentores de 

conhecimentos e aplicação científica, prevalecendo a construção histórica do 

conhecimento científico como tecnocrático, onde o especialista/técnico pode 

solucionar problemas, inclusive sociais, de um modo eficiente e ideologicamente 

neutro, pois para cada problema existe uma solução ótima (AULER, 2011).  

Não houve a resposta clássica “a Química está em tudo”, destacando ainda 

mais a necessidade de se trabalhar a disciplina com enfoque CTS, proporcionando-

lhes a percepção de que todos devemos fazer parte dos processos científicos porque 

fazem parte do cotidiano de todos, que os impactos ambientais refletem em toda a 

sociedade. Como afirma Santos (2011): 

 

A dependência da Química em nossas vidas faz com que ela seja essencial 
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na formação da cidadania. Essa dependência vai, desde a utilização diária 
de produtos químicos, até as inúmeras influências e impactos no 
desenvolvimento dos países, nos problemas referentes à qualidade de vida 
das pessoas, nos efeitos ambientais das aplicações tecnológicas e nas 
decisões que os cidadãos precisam tomar. 
 

De modo que, com base nesta proposta e a partir da identificação da falta de 

relação entre os processos científicos e o bem estar social nas respostas dos 

estudantes, que foram selecionados os conteúdos dos textos utilizados na sequência 

didática relacionando-os com o conteúdo de química orgânica, bem como as 

reportagens e vídeos também utilizados.  

 

4.2.5 Sequência Didática 

 

A sequência didática se deu pela elaboração do primeiro “modelo modificado 

de Lakatos” elaborado pelos estudantes, que foram organizados em 5 grupos (3 

grupos de 5 estudantes e 2 com 4) com base em seus conhecimentos prévios e 

também poderiam usar a tabela fornecida com as respostas dos mesmos aos 

questionários. 

Vale ressaltar que na proposta desse trabalho valoriza-se o estudante como 

um indivíduo com pensamento crítico, que tem seu papel na sociedade, onde o 

professor atua como mediador do processo educacional. Pois, acredita-se que a 

abertura a diálogos são instrumentos fundamentais no processo de construção do 

conhecimento. É necessário que os professores valorizem cada tentativa de 

aprendizagem do estudante, construindo assim, uma atmosfera motivadora e positiva 

no processo educacional. Pelizzari et al. (2002), em seu trabalho teoria da 

aprendizagem significativa segundo Ausubel, destaca a importância da aprendizagem 

que defende a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes possibilitando 

construção de estruturas mentais que abrem um leque de possibilidades para 

descoberta e redescoberta de outros conhecimentos, viabilizando uma aprendizagem 

que dê prazer a quem ensina e a quem aprende de modo eficiente. 

Assim, com base em seus conhecimentos prévios, o grupo 1, trabalhou com o 

tema “Agrotóxico”, e deveriam elaborar o núcleo firme (uma teoria central) e o cinturão 

protetor (hipóteses que fortalecem a teoria central denominada núcleo firme), a 

respeito desse tema (Figura 7), a qual foi reescrita na íntegra, para melhor 

visualização, pois a imagem da foto original teve perda de qualidade por ter sido 
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escrito à lápis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 Observa-se que o grupo 1 colocou como núcleo firme a teoria que o agrotóxico 

é um conservante e o cinturão protetor dessa teoria são as hipóteses que é um 

conservante por inibir pragas, por oferecer durabilidade aos alimentos e ainda por 

fortalecer as plantas. 

Diante da teoria central proposta pelo grupo 1, evidencia-se a importância de 

considerar as concepções iniciais dos estudantes como base para construção do 

conhecimento e partindo desse posicionamento, escolheu-se trabalhar na sequência 

didática o texto 7 sobre conservação química dos alimentos, o qual traz a definição de 

conservação e aditivos alimentares, a fim de esclarecer seus conceitos diferenciando-

os da definição de agrotóxicos, objetivando uma evolução conceitual a respeito do 

tema.  

De forma similar, o grupo 2 trabalhou com o tema “Transgênico”, o “modelo 

modificado de Lakatos” elaborado por eles, encontra-se abaixo (Figura 8), a qual foi 

reescrita na íntegra, para melhor visualização, pois a imagem da foto original teve 

perda de qualidade por ter sido escrito à lápis. 

 

  

Figura 7 - Modelo Modificado de Lakatos do grupo 1 – tema Agrotóxico 
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Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O grupo 2 colocou como núcleo firme a teoria que um transgênico é um 

produto modificado, mostrando que o grupo tem a percepção de que um produto 

transgênico passa por um processo que o torna diferente de sua origem, mesmo que 

não tenha sido citado processos de modificação genética ou engenharia genética. Já 

o cinturão protetor dessa teoria são as hipóteses que é um produto modificado porque 

melhoram os alimentos, destacando mais uma vez a visão salvacionista acerca de 

uma tecnologia (no caso a transgenia) mesmo que de forma implícita, prevalecendo o 

caráter puramente benéfico da transgenia. E ainda, que são produtos modificados 

porque podem ser produzidos em laboratórios, evidenciando o caráter tecnocrático 

em relação a tecnologia e por que é um transgênico, explicitando mais uma vez a 

necessidade de ensinar a ciência para a formação da cidadania. 

Destaca-se aqui que, um programa de pesquisa (neste caso um modelo 

modificado inspirado em um programa de pesquisa proposto por Lakatos) pode ser 

caracterizado por seu núcleo firme e seu cinturão protetor. O núcleo firme composto 

por teoria ou conjunção de hipóteses irrefutáveis por decisão provisória, pois este 

núcleo firme é convencionalmente aceito (LAKATOS, 1983; p.116). Já o cinturão 

protetor é constituído por hipóteses e teorias auxiliares, sobre cuja base se 

estabelecem as condições iniciais e pelos métodos observacionais (LAKATOS, 1989; 

p.230). O cinturão protetor protege o núcleo firme, podendo ser constantemente 

modificado, expandido, melhorado. 

No entanto, pode-se observar dificuldade em relação não só a conceituação 

de transgênico, como a organização das suas concepções, bem como para a 

formulação de hipóteses consideradas suficientemente fortes para proteger a teoria 

Figura 8 - Modelo Modificado de Lakatos do grupo 2 – tema Transgênico 
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central de que um transgênico é um produto modificado, optando-se assim, em 

trabalhar com o texto 5 sobre “A Polêmica dos Transgênicos”, trazendo seus principais 

conceitos. 

O grupo 3 trabalhou com o tema “Inseticida e Funções Orgânicas”, o “modelo 

modificado de Lakatos” por eles elaborado encontra-se na figura 9. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O grupo 3 colocou como núcleo firme o próprio tema, não houve a formulação 

de uma teoria acerca da temática, no entanto o cinturão protetor dessa “teoria” são as 

hipóteses de que um inseticida é prejudicial à saúde humana quando utilizada em 

excesso, que é venenoso tanto para os humanos quanto para os animais devido suas 

funções orgânicas e que estão presentes em aerossol, sendo compostos por 

hidrocarbonetos, evidenciando assim, que os estudantes detém o conhecimento a 

respeito da toxicidade deste tipo de produto, bem como da existência de uma 

quantidade a ser respeitada, relacionando ainda a toxicidade com as funções 

orgânicas estabelecendo relação entre o tema com o conteúdo que seria por eles 

estudados na disciplina de química.  

Constatou-se também no grupo 3 dificuldades para compreensão de formular 

uma teoria central acerca da temática inicialmente proposta e que as hipóteses 

Figura 9 - Modelo Modificado de Lakatos do grupo 3 – tema Inseticida e Funções Orgânicas 
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deveriam sustentar a teoria por eles elaborada, o que se teve foi uma tentativa de 

explicação sobre o tema proposto, trazendo um olhar mais simplificado, observado, 

principalmente ao destacarem os inseticidas nos aerossóis, reduzindo a sua 

concepção aos de utilidade doméstica contra insetos.  

No entanto, a partir desta concepção apresentada, destaca-se mais uma vez, 

a importância de trabalhar conteúdos voltados para a realidade do estudante, 

despertando assim seu interesse, pois é possível observar a aproximação que eles 

fazem entre o tema proposto com produtos de uso cotidiano, ou seja, eles buscam 

conhecimento da sua realidade para extrair o conceito do termo inseticida.   

Também houve equívoco conceitual ao colocar os hidrocarbonetos como 

único composto deste tipo de produto, uma vez que há constatação de piretróides, um 

éster, em aerossóis, entre outros componentes que também podem constituí-los. A 

estrutura química de um piretróide encontra-se demonstrado na Figura 10 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Hirata (1995) 
 
 

Contudo, é importante destacar que no momento em que os estudantes 

elaboraram seus primeiros “modelos modificados de Lakatos”, ainda não haviam 

estudado a respeito das funções orgânicas presentes nos inseticidas. E por esse 

mesmo motivo que se optou em trabalhar durante a sequência didática todas as 

funções orgânicas, a partir das estruturas das diversas classes de agrotóxicos 

(inseticidas, herbicidas e fungicidas – APÊNDICE H) e não de forma isolada.   

Sequencialmente, o grupo quatro trabalhou com o tema “Herbicida e Funções 

Orgânicas”, o “modelo modificado de Lakatos” elaborado por este grupo, encontra-se 

representado pela figura 11 a seguir, a qual foi reescrita na íntegra, para obter uma 

melhor visualização, uma vez que a imagem da fotografia original teve perda de 

Figura 10 - Estrutura da azadiractina, um inseticida 
natural. 
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qualidade por ter sido escrito à lápis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 

 
O grupo 4 também colocou o próprio tema proposto como o núcleo firme do 

“modelo modificado de Lakatos”, onde o cinturão protetor apresentou-se como 

conceitos explicativos da aplicação e efeito do mesmo, e não exatamente hipóteses 

de proteção a teoria central, não havendo, no entanto, relação dos herbicidas com 

funções orgânicas. De modo que se pôde extrair das informações apresentadas, que 

nas concepções dos estudantes pertencentes a este grupo, que um herbicida é um 

produto usado para combater fungos e parasitas, também utilizado na proteção da 

plantação de hortelã, de uso de agricultores para proteger a plantação, classificados 

por eles como adubo e ainda com utilização para melhor desempenho de crescimento 

de ervas. 

Observou-se novamente a dificuldade dos estudantes em montar uma teoria 

a respeito da temática, bem como o desenvolvimento de hipóteses a respeito da 

mesma.  Ainda apresentou-se dificuldade em relação a conceituação do tema 

proposto, relacionando o mesmo ao combate de fungos e parasitas, sugerindo assim, 

que na concepção dos estudantes, fungos não entram na classificação de parasitas, 

no entanto, válido destacar que os estudantes do grupo quatro demonstram ter o 

conhecimento de que herbicidas são utilizados na agricultura com objetivo de obter 

melhoria no cultivo.  

Vale ressaltar ainda, que essa classe de agrotóxico, de acordo com Carraro 

(1997), são utilizados para o combate de espécies vegetais indesejadas, mais 

Figura 11 - Modelo Modificado de Lakatos do grupo 4 – tema Herbicida e Funções Orgânicas 
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comumente denominadas de ervas daninhas, e que a partir de tais observações foi 

trabalhado sobre todas as classes de agrotóxicos e suas devidas aplicações, efeitos 

e funções orgânicas presentes. 

O grupo 5 trabalhou com o tema “Química e suas relações”, o “modelo 

modificado de Lakatos” por eles elaborado encontra-se a seguir (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O grupo 5, também não desenvolveu uma teoria a respeito do tema proposto, 

colocando o próprio tema como núcleo firme, assim como não observou-se a 

formulação de hipóteses que fortalecem uma teoria central, mas sim relações com o 

tema inserido como “teoria central”. Possibilitando notar que para os estudantes 

pertencentes a este grupo, a Química está relacionada à pesquisa e a formulação de 

agrotóxicos ao explicitarem como “hipótese”: “Sem química Sem agrotóxico”.   

O grupo cinco, permitiu uma análise mais subjetiva, embora a priori, pareça o 

grupo que menos tenha explorado o tema proposto, pelo fato de relacionar a química 

basicamente aos agrotóxicos (aparecendo em duas das três hipóteses apresentadas), 

pois demonstra nitidamente a carência de informação a respeito das relações da 

química. A dificuldade em relacioná-la com questões diversas, não aparecendo 

elementos cotidianos (tinturas e/ou cremes para cabelo – exemplo bastante comum - 

maquiagens, produtos de limpeza, etc.), relacionando-o diretamente com pesquisas, 

ressaltando mais uma vez a concepção de conhecimento químico como puramente 

científico, de domínio de cientistas e não de acesso e necessidade de todos como 

Figura 12 - Modelo Modificado de Lakatos do grupo 5 – tema Química e suas relações. 
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deveria ser, e sim uma visão positivista a respeito do conhecimento da química e da 

ciência. 

Outra questão bastante intrigante é a frase estruturada como “Sem química 

Sem agrotóxico” em si, seria na visão deles, o agrotóxico algo indispensável? 

Expressando aqui mais uma questão complexa e tradicionalmente disseminada, da 

ciência como algo irreversível e não como proposta por Chassot (2003), e a qual 

também acredita-se ser mais coerente, como uma linguagem, assim, 

consequentemente ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que 

está escrita a natureza, e também da necessidade de uma educação para a cidadania 

permitindo a transformação do sujeito que dela participa, associando à percepção 

social, política e ética da realidade do qual não só está inserido como faz parte dela, 

e foi visando essa ampla relação com o mundo que nos cerca que este trabalho foi 

desenvolvido. 

Diante do exposto pelos cinco grupos, percebeu-se certa dificuldade dos 

estudantes em relação a conceituação em uma estrutura diferenciada, fora do padrão 

de perguntas e respostas, embora tivessem lido e discutido a respeito das proposições 

da filosofia de Lakatos por meio de texto, assim como a estrutura a ser trabalhada 

inspirada pela sua obra, a qual foi exemplificada em sala de aula usando a evolução 

a respeito do conceito de Química Orgânica, presente em texto e também reproduzido 

no quadro de forma expositiva dialogada. De modo que dois dos cinco grupos não se 

prenderam ao tema proposto, formulando uma teoria central, de fato, ainda que com 

dificuldades conceituais. 

Essa observação demonstra também a importância de inserir metodologias 

diferenciadas que extrapolem o formato tradicional de perguntas e respostas em sala 

de aula como a desenvolvida por esse trabalho, estimulando assim o desenvolvimento 

da autonomia e criatividade dos estudantes em construir e expor seus conhecimentos. 

A continuidade do trabalho de pesquisa se deu por meio de leitura e discussão 

do texto 1 sobre a origem dos agrotóxicos e implantação dos mesmos na agricultura 

brasileira, a sua associação ao crescimento populacional, bem como sobre as 

indústrias produtoras e seu papel econômico, utilizando-se o tempo de 1 aula, afim de 

suprir a carência de informação a respeito deste tema bem como suas relações 

políticas e econômicas. 

Em seguida, trabalhou-se o texto 3, a respeito especificamente do agrotóxico 

diclorodifeniltricloroetano (DDT), apresentando sua estrutura química, extraindo dela 
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a classificação da sua função orgânica e tipo de cadeia carbônica. Assim, foi 

introduzido o conceito de haletos orgânicos, cadeia aberta, fechada, mista, aromática, 

saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada, 

trabalhando-se também a nomenclatura oficial de haletos orgânicos, com o objetivo 

de trazer para os estudantes a relação dos agrotóxicos com a disciplina de química, 

especificamente com os compostos orgânicos. Foi também desenvolvida lista de 

exercícios sobre todo o conteúdo abordado, totalizando 3 aulas. 

Posteriormente, foi passado em sala de aula, um vídeo com recorte de duas 

reportagens, ambas apresentadas no Jornal Nacional da rede Globo de televisão, a 

primeira do ano de 2011, trazendo informação sobre a toxicidade e os riscos do uso 

de agrotóxicos e outro de 2018 sobre a tentativa de votação na câmara dos deputados, 

de um projeto de lei para flexibilização do uso destes produtos e mudança de 

nomenclatura para produtos fitossanitários, destacando a regressão de 

posicionamento veiculado pela mídia ao uso deste tipo de produto e seu impacto na 

saúde humana, animal e ambiental.  

Após a visualização do vídeo, os estudantes analisaram uma tirinha a respeito 

da segunda reportagem e responderam a duas questões: “Os agrotóxicos também 

recebem o nome de defensivos agrícolas. Que denominação você julga mais 

adequada?” e “Qual o seu posicionamento em relação ao projeto de lei que visa além 

da centralização da liberação dos agrotóxicos no Ministério da Agricultura com apenas 

pareceres da Anvisa e do Ibama, a substituição do termo agrotóxico por produtos 

fitossanitários?”. As respostas dos estudantes em relação a primeira questão, 

encontram-se na tabela 19, a seguir. 

 

(continua) 
Tabela 19 - Resposta dos estudantes a questão: “Os agrotóxicos também recebem o nome de 

defensivos agrícolas. Que denominação você julga mais adequada?” 

Respostas 
por 

categorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Estudantes) 

Respostas por 
subcategorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Respostas) 

 
 
 

Agrotóxico 

 
 
 

17 

 
 
 

73,9 
 

Representar melhor 
a característica do 

produto 

12 52,2 

Sem justificativa 3 13 

Pensar sobre os 
efeitos 

1 4,3 

Melhor 
entendimento 

população 

          1 
 

4,3 
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Tabela 19 - Resposta dos estudantes a questão: “Os agrotóxicos também recebem o nome de 

defensivos agrícolas. Que denominação você julga mais adequada?” 
(conclusão) 

 
 

Defensivo 
agrícola 

 
 

4 

 
 

17,4 

Agrotóxico implica 
em efeitos nocivos 

 

1 4,35 

Pois ajuda a 
plantação 

1 4,35 

Sem justificativa 1 4,35 

Preconceito com a 
palavra agrotóxico 

 

1 4,35 

Nenhuma 
das 

alternativas 
 

 
1 

 
4,3 

Veneno – expressar 
o que é 

1 4,3 

Não 
respondeu 

1 4,3 -------------------- - - 

Fonte: Autoria própria (2019) 

  

Para 73,9% dos estudantes a denominação mais adequada a ser utilizada é 

Agrotóxico, por julgarem melhor representar as características destes produtos, por 

enfatizar a existência de certo grau de toxicidade (52,2%) como mostra o exemplo a 

seguir: “Agrotóxico, pois mostra o que é de verdade, um veneno, algo tóxico, que faz 

mal a saúde da população” (E01); por fazer pensar a respeito dos efeitos nocivos que 

podem causar (4,3%): “Agrotóxicos pois não trazem só benefícios para nossa saúde, 

esse nome faz com que pelo menos pensemos sobre” (E05) ou por acreditarem ser 

de mais fácil compreensão para a população (4,3%): “Agrotóxicos, assim fica mais 

esclarecido no final da palavra para as pessoas que não reconhecem o significado de 

defensivos agrícolas”(E06); enquanto 13% não justificaram sua escolha, destacando-

se assim, que as discussões a respeito dos efeitos dos agrotóxicos, principalmente à 

saúde, foi a assimilado por eles, conferindo-lhes argumentos para sustentar suas 

escolhas. 

Em contrapartida, uma parcela menor, 17,4% dos estudantes, acreditam que 

a melhor denominação é Defensivo Agrícola, por pensar que a palavra agrotóxico leva 

a associação de efeitos nocivos (4,35%) como mostra o exemplo: “defensivos 

agrícolas, pois agrotóxico já diz que tem elementos que fazem mal a saúde.” (E08); 

por se tratar de produtos que ajudam na plantação (4,35%): “A denominação mais 

correta é defensivos agrícolas, porque são produtos para proteger a plantações 

agrícolas, mas eu concordo que o nome de defensivos agrícolas é utilizado para deixar 

o nome de agrotóxicos mais aceitável.” (E13), ou pelo fato da palavra agrotóxico gerar 
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preconceito na população em relação a estes produtos (4,35%): “Devido ao ceticismo 

da maioria da população, as pessoas tem um grande preconceito direto com os 

agrotóxicos devido ao “tóxico” em seu nome, ou seja, um nome adequado seria o 

próprio “defensivos agrícolas” (E17), sendo possível observar o caráter tecnicista 

ainda presente nas concepções destes estudantes; enquanto 4,35% não justificou sua 

escolha. 

Uma parcela de 4,3 não optou por nenhuma das alternativas, sugerindo que 

a melhor denominação seria “veneno”, por expressar do que realmente se trata: 

“Venenos agrícolas, pois para colocar em evidência a toxicidade desses produtos ao 

meio ambiente e saúde humana.” (E03), observando-se assim, maior autonomia em 

posicionar-se, uma vez que não escolheu nenhuma das opções apresentadas. Assim 

como, 4,3% não respondeu a esta questão. 

Diante do exposto, foi possível perceber uma melhor argumentação em 

relação ao tema agrotóxico, levando em consideração que a terminologia é importante 

para o entendimento de suas características e efeitos, observando que a maioria 

considera esta a melhor denominação. 

Por outro lado, ainda que em uma parcela menor, observou-se a associação 

direta desses produtos para uma melhor produtividade, julgando que a melhor 

denominação seria o termo defensivos agrícolas, colocando ainda que o termo 

agrotóxico gera desconforto e preconceito devido a palavra tóxico presente na 

nomenclatura. 

As respostas dos estudantes em relação a segunda questão, encontram-se 

em duas tabelas, por conter duas questões para análise na mesma pergunta. A 

primeira, na tabela 20, em relação aos órgãos de fiscalização para liberação dos 

agrotóxicos para comercialização e a segunda, na tabela 21, em relação a proposta 

de alteração da nomenclatura dos agrotóxicos para produtos fitossanitários, como 

seguem.   
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Tabela 20 - Resposta dos estudantes a questão: “Qual o seu posicionamento em relação ao projeto 
de lei que visa a centralização da liberação dos agrotóxicos no Ministério da Agricultura com apenas 

pareceres da Anvisa e do Ibama?” 

Respostas 
por categorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Estudantes) 

Respostas por 
subcategorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Respostas) 

 
 

Contra 

 
 

15 

 
 

65,2 

Importante fiscalização 7 30,4 

Sem justificativa 2 8,7 

Infração na legislação 2 8,7 

Menor fiscalização 4 17,4 

A favor  
2 

8,7 Maior uso de 
agrotóxico 

1 4,35 

Suficiente 1 4,35 
Nenhuma das 
alternativas 

1 4,3 Indiferente 1 4,3 

Não soube 
responder 

5 21,7 --------------- - - 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 
Tabela 21 -  Resposta dos estudantes a questão: “Qual o seu posicionamento em relação ao projeto 

de lei que visa a substituição do termo agrotóxico por produtos fitossanitários?” 

Respostas por 
categorias 

Nº de 
Estudantes 

% 
(Estudantes) 

Respostas por 
subcategorias 

Nº de 
Estudantes 

% (Respostas) 

 

 

 

Contra 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

56,5% 

 

 

 

 

Enganar a 

população 

6 26,1 

Sem justificativa 1 4,3 

Necessário 

enfatizar 

toxicidade 

 

2 

8,7 

Sem mudança 

de formulação 

3 13 

Menos 

preocupação 

popular 

1 4,3 

Indiferente 

 

1 4,3% --------------- - - 

Não se 

posicionou 

 

 

9 

39,1% Sem justificativa 6 26,1 

Deve-se 

esclarecer a 

população 

 

3 

 

13 

Fonte: Autoria própria (2019) 

  

Observou-se que 65,2% dos estudantes são contra a centralização da 

liberação dos agrotóxicos no Ministério da Agricultura, por julgarem que a Avisa e o 
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Ibama são importantes órgãos de fiscalização de qualidade para utilização destes 

produtos (30,4%): “Uma vez que nos encontramos com o Estado Brasileiro abalado 

com a corrupção, eu vejo que a Avisa e Ibama são importantes par tal processo a 

análise. Esses 3 órgãos garande uma melhor analise e menos chance na 

porcentagem de frautes visando lucro e superfaturamento, afetando a saúde do 

consumidor e favorecendo uma minoria.” (E04); por acarretar em uma menor 

fiscalização (17,4%): “Contra, porque deve ser analisado corretamente o produto se 

ele vai ser bom ou não.” (E06); ou por possibilitar maior infração da legislação vigente 

em relação a estes produtos (8,7%): “Acho errado, pois assim eles conseguem mais 

liberdade para produzir mais agrotóxico que podem levar a morte.” (E22); enquanto 

8,7% não apresentaram justificativa em se posicionar contra. 

Ainda neste passo, pôde-se observar na resposta do estudante E04, a 

presença de aspectos sociocientíficos, (objetivos do ensino CTS) que permeia a 

questão referente a centralização da liberação dos agrotóxicos no Ministério da 

Agricultura, como o aspecto político, ao citar corrupção e superfaturamento das partes 

interessadas nesse processo, aspecto econômico ao citar fraudes visando lucro e o 

aspecto social ao citar prejuízo a saúde do consumidor, observando-se assim a 

evolução conceitual e de posicionamento desse estudante em relação aos 

agrotóxicos, conseguindo fazer uma ampla interpelação entre todos os aspectos 

envolvidos nesta discussão. 

Concordando assim, com o proposto por Santos e Schnetzler (2010), ao 

apontar o ensino de Ciências com enfoque CTS vinculado à educação científica do 

cidadão objetivando à solução de problemas da vida real que envolvem aspectos 

sociais, tecnológicos, econômicos e políticos, significando preparar o indivíduo para 

uma participação ativa na sociedade democrática. 

Contraditoriamente, 8,7% posicionou-se a favor da centralização no Ministério 

da Agricultura, porque possibilitaria maior uso dos agrotóxicos na agricultura (4,35%): 

“Sou a favor do projeto, pois ele abrirá um leque muito grande para o uso e aplicação 

de agrotóxicos.” (E17) ou por julgar que os pareceres são suficientes (4,35%): “Se a 

Anvisa e o Ibama fizerem um bom parecer, eu não vejo problema nenhum.” (E13). 

Enquanto 4,3% não se posicionou por acreditar ser indiferente a opinião popular frente 

a centralização da liberação destes produtos: “nossas instituições responsáveis pelo 

segmento agrícola detem grande parte da economia, por isso independente do 

posicionamento da classe menos favorecida financeiramente eles iram agir” (E05), 
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embora o estudante E05 tenha se posicionado como indiferente, sua resposta 

apresenta fortes características sociocientíficas, trazendo o aspecto econômico ao 

citar que nossas instituições responsáveis pelo segmento agrícola detém grande parte 

da economia, aspecto político e social ao citar que independente do posicionamento 

popular (classe menos favorecida financeiramente) eles irão aprovar o projeto de lei 

em questão, mostrando a evolução conceitual desse estudante em relação aos 

agrotóxicos, indo de encontro ao objetivo de uma educação científica do cidadão. 

Concordando com Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), ao afirmar que poucas 

pessoas sabem o que está por trás de grandes promessas de avanços tecnológicos, 

que podem esconder lucros e interesses das classes dominantes, as quais impõem 

seus interesses, persuadindo, muitas vezes, as classes menos favorecidas, cujas 

necessidades deixam de ser atendidas.  

A partir destes posicionamentos, pode-se perceber a importância da ciência 

trabalhada com objetivo de propiciar interação ativa dos estudantes com o seu 

cotidiano do qual não só está inserido mas que também faz parte ativamente, bem 

como as contribuições que uma proposta de ensino CTS proporciona. E ainda, 

constatou-se que 21,7% dos estudantes não apresentaram posicionamento a esta 

questão. 

Em relação a substituição da nomenclatura dos agrotóxicos, 56,5% dos 

estudantes posicionaram-se contra, por acreditar, em sua maioria (46,2%), que seria 

uma forma de enganar a população em relação aos efeitos nocivos deste tipo de 

produto: “A substituição do termo servirá como um disfarce para poderem usar cada 

vez mais produtos tóxicos e deixar a população desinformada, continuarem a comprar 

esses tipos de alimentos prejudiciais a saúde.” (E03); “Já a substituição do termo é 

para enganar a população.” (E19); “Acredito que colocaram esse nome para conseguir 

enganar pessoas leigas em tal assunto, pois já com o nome “agrotóxico” já não 

relacionavam com a palavra tóxico.” (E12). 

Por julgar necessário enfatizar que é algo tóxico (15,4%): “E o tóxico deve 

permanecer pois deixa mais esclarecido para as pessoas por ter a palavra tóxico.” 

(E06); “O termo agrotóxico deve permanecer para que todos saibam que é algo 

tóxico.” (E14), por não tratar-se de uma mudança na formulação do produto (13%): 

“Sou completamente contra pois neste processo somente mudará o nome do produto 

mas não sua essência tóxica” (E16) “Não, pois não haverá diferença na mudança de 

nome, porque será o mesmo sentido” (E11); “A alteração na nomenclatura é algo 
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irrelevante em minha opinião, pois alterando o nome não estará a alterando a fórmula 

e a composição desses elementos.” (E20), ou por possibilitar menor preocupação por 

parte da população (4,3%): “Eu não aprovo, pois as pessoas comuns esqueceriam 

que os antes chamados agrotóxicos seriam os fitossanitários, assim gerando menos 

preocupação da população” (E23), enquanto 4,3% dos estudantes não justificou sua 

escolha. 

Uma parcela de 39,1% dos estudantes não enfatizaram seu posicionamento 

contra ou a favor da substituição do termo, deste, 26,1% sem justificativa, enquanto 

13% apenas argumentou que a população deve ser esclarecida a respeito da 

mudança: “e o termo fitossanitário deve ser explicado de uma forma simples para que 

pessoas leigas saibam o que estão consumindo.” (E07). Tendo ainda um percentual 

de 4,3 que afirmou ser indiferente a substituição do termo sem justificar sua resposta.  

A partir das respostas obtidas, observou-se maior argumentação dos 

estudantes apontando que o Projeto de Lei 6299/02, vai contra a opinião da maioria 

dos estudantes participantes da presente pesquisa, que também é uma parcela 

representante da população, de modo que se mostra um pequeno indício de que esta 

Lei não contempla as necessidades da população. Sendo assim necessário maior 

conhecimento, esclarecimento e participação dos mesmos no processo de aprovação 

ou não aprovação de projetos deste cunho, ressaltando mais uma vez a importância 

da escola na formação de cidadãos críticos e ativos na sociedade. 

Sequencialmente, em um sétimo momento, a sequência didática deu-se pela 

leitura do texto 4, a respeito da toxicidade dos agrotóxicos, apresentando-lhes índices 

de intoxicação por estes produtos, bem como a classificação dos mesmo (inseticidas, 

fungicidas e herbicidas) com seus respectivos grupos químicos (organofosforados, 

organoclorados, carbamatos), seguido de explicação de suas funções orgânicas e 

suas nomenclaturas oficiais com o intuito de proporcionar aos estudantes informações 

que os levassem a relação de que um inseticida, um herbicida ou um fungicida são 

tipos de agrotóxicos e que estes são compostos por estruturas químicas com suas 

respectivas funções orgânicas e que por este motivo cada um pode agir 

diferentemente no organismo, bem como realização de exercícios sobre este 

conteúdo, totalizando 9 aulas. 

Posteriormente, iniciou-se a discussão sobre os transgênicos desenvolvendo 

com os estudantes leitura do texto 5, abordando o conceito, a aparência de uma 

espécie transgênica, assim como os prós e contras a essa tecnologia. Também 
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desenvolveu-se leitura e discussão juntamente com os estudantes do texto 6 a 

respeito de alimentos transgênicos, sua relação com os agrotóxicos e seus impactos 

econômicos, afim de esclarecer quaisquer dúvidas a respeito da conceituação de um 

transgênico e possibilitar sua relação socioambiental, uma vez que foi observado 

ausência dessas relações nas concepções iniciais dos estudantes, utilizando-se 

assim, um total de 4 aulas.  

A partir das leituras surgiu também discussões a respeito da simbologia de 

transgênicos nas embalagens alimentícias, momento em que os estudantes 

afirmaram não observar e levar em consideração a informação se o produto apresenta 

ou não a tecnologia dos transgênicos, dados estes retirados dos registros feitos em 

diário de campo utilizado durante a sequência didática desenvolvida e considerada de 

suma importância que os estudantes obtenham informação a respeito da origem dos 

produtos que estão adquirindo, fortalecendo seu poder de escolha. 

Discutiu-se também a respeito do projeto que retira dos rótulos de alimentos 

o símbolo indicativo da presença de componentes transgênicos (PLC 34/2015), 

restringindo a necessidade de alerta apenas para produtos em que a substância 

transgênica supere 1% da composição. Todos os estudantes participantes da 

pesquisa afirmaram não ter conhecimento a respeito da tramitação deste projeto de 

lei, que ainda segue em análise (dados também registrados em diário de campo), 

apontando o quão distante essas discussões estão da sociedade, ressaltando ainda 

mais a importância de uma educação para a formação da cidadania. 

Após levantamento da questão da simbologia indicativo de transgenia em 

embalagens alimentícias, os estudantes relataram mudança em seus 

comportamentos no momento de escolha, afirmando não conseguir mais deixar de 

perceber a grande quantidade de produtos alimentícios desta origem, como mostra 

dado do registro de campo: “Professora, a senhora faz lavagem cerebral, porque não 

consigo mais comprar nada sem olhar se é transgênico.” (E10), destacando a 

relevância da informação em uma linguagem que traga de fato significado para os 

estudantes. 

Na sequência foi solicitado aos estudantes que, em grupo, desenvolvessem 

uma história em quadrinho a respeito do tema transgênico, os estudantes optaram em 

formar os mesmos grupos de trabalho dos “modelos modificados de Lakatos”. A figura 

13 a seguir, apresenta o trabalho do grupo 1.  
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Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A história em quadrinho desenvolvida pelos estudantes do grupo 1, retratou a 

dúvida em relação ao significado do símbolo de transgenia em embalagem de 

alimento, além de destacar alguns pontos levantados nas discussões em sala: de um 

lado um possível impacto na saúde dos consumidores e de outro a questão econômica 

que envolve essa tecnologia, juntamente com o discurso de eliminar a fome mundial, 

fazendo-se presente mais uma vez o aspecto salvacionista da CT. 

Aspecto este que reafirma as proposições de Auler (2011), ao apontar que a 

transformação da retórica democrática em ações educativas efetivas precisa de 

vigilância constante em relação as recaídas tecnocráticas, uma vez que estas, tem 

sua construção histórica com a suposta neutralidade da ciência, alicerce da 

concepção tecnocrática pouco problematizada.  

Uma questão interessante apresentada pelo grupo 1, é em relação ao custo 

dos alimentos de origem transgênica, os quais apresentam-se no mercado mais 

acessíveis que os orgânicos, destacando a necessidade de investimento nesse setor, 

possibilitando aos consumidores maior possibilidade de escolha, ressaltando que o 

preço menor em relação aos produtos transgênicos é resultado da sua negociação no 

mercado internacional a valores mais atraentes, deixando de produzir alimentos para 

consumo e passando a produzir commodities, de modo que os agricultores investiram 

em insumos agroquímicos maximizando a produção, porém, seus produtos passaram 

a valer menos pela grande oferta e competitividade de preços. 

O grupo 2, também ressaltou a falta de informação da população a respeito da 

simbologia dos transgênicos nas embalagens alimentícias, como pode ser observado 

Figura 13 - História em quadrinho sobre o tema transgênico elaborada pelos estudantes do grupo 1 
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na figura 14 a seguir, cujos balões com as conversas foram reescritos (na íntegra) 

para melhor visualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Porém, os estudantes retrataram a pouca importância dos consumidores a 

pequenos detalhes, mas que trazem consigo importantes informações sobre os 

produtos que consumimos. É importante acrescentar, que o grupo ainda apresenta 

confusão conceitual, relacionando os transgênicos com conservantes e aditivos 

alimentares. Ressalta-se aqui, que neste momento ainda não havia ocorrido 

discussão a respeito desses dois temas, no entanto, já havia ocorrido leitura e 

discussão acerca dos alimentos transgênicos, observando-se assim, o quão difícil é 

reconstruir conceitos prévios que os estudantes trazem de sua vivência. 

Segundo Arruda e Villani (1994), uma das características centrais das 

concepções espontâneas ou alternativas (pode haver variações do termo dependendo 

do autor) é a sua resistência a mudanças, sendo interpretada como uma das principais 

causas das dificuldades na apreensão do conhecimento científico, por isso optou-se 

em promover discussões constantes em sala de aula, a fim de estabelecer uma 

Figura 14 - História em quadrinho sobre o tema transgênico desenvolvido pelos estudantes do grupo 
2 
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atmosfera favorável para que os estudantes pudessem reconstruir suas concepções 

alternativas, ou seja, uma RRD. 

A história em quadrinho desenvolvida pelo grupo 3 (figura 15), apresenta 

substâncias transgênicas em todos os produtos das gôndolas do supermercado, 

concluindo ser inevitável não consumir este tipo de produto, trazendo uma análise 

importante da proporção da tecnologia no cotidiano, a ponto de julgá-la irreversível, 

fazendo-se presente a defesa do determinismo tecnológico proposto por Auler (2011), 

o qual consiste numa forma sutil de negar as potencialidades e a relevância da ação 

humana, exercendo o efeito de um mito paralisante.  

De modo que, ainda de acordo com o autor, as indagações só aumentam, 

será que a população faz uso da tecnologia ou estaria subordinada a ela? E diante 

dessas indagações, muitas sem respostas, é que se percebe o quão distante a 

população tem estado destas decisões, sendo a informação e conhecimento um 

primeiro e indispensável passo para a mudança do atual cenário, afim de evitar uma 

aceitação passiva dos “milagres” da tecnologia onde prevalecem o consumismo e a 

distância à humanidade de mudar seu futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

  

Em relação disponibilidade dos produtos transgênicos serem maiores em 

relação aos orgânicos, foi destacada também na história em quadrinho elaborada pelo 

grupo 4 (figura 16), enfatizando a diferença de preço entre eles e principalmente a 

dificuldade que os consumidores possuem em tomar a decisão entre um e outro por 

falta de conhecimento a respeito de suas diferenças e consequentemente, 

implicações.  

Figura 15 - História em quadrinho sobre o tema transgênico desenvolvida pelos estudantes do 
grupo 3 
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De modo que, é possível observar que a percepção dos estudantes, refletem 

uma tendência de escolha pelos produtos de origem transgênica por ter preço mais 

acessível e também por maior oferta dos mesmos quando comparado aos produtos 

de origem orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 O grupo 5 não elaborou uma história em quadrinho, mas representou através 

de recortes de revista disponibilizado pela biblioteca da escola, o contraste entre as 

produções orgânicas e com sementes transgênicas, evidenciando o caráter lucrativo 

das produções com investimento na biotecnologia dos transgênicos, bem como da 

mecanização no campo, ao representar a produção orgânica pela escrita “ProduÇão” 

e com o uso de transgenia e mecanização pela escrita “Produ$ão”; “VendaS x 

Venda$”; “Exportação x Exporta$ão” (figura 17). 

 Evidenciando assim, que há um incentivo maior nas produções que aderem o 

uso de sementes transgênicas podendo ser observado nos recortes de imagens 

referente a produção, a tecnologia envolvida também na oferta dos produtos para 

consumo, representado pela imagem de uma caixa de leite (UHT), assim como a 

exportação dominada por grandes empresas, representada no último quadro 

desenvolvido pelo grupo 5 (exportação).  

Figura 16 - História em quadrinho sobre o tema transgênico desenvolvida pelo grupo 4 
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 De modo que, embora não tenham elaborado, necessariamente, uma história 

em quadrinho, foi o grupo que mostrou ampla percepção sobre o tema indo muito além 

da falta de conhecimento por parte da população em relação a simbologia de 

transgênicos nas embalagens alimentícias e as gôndolas dos supermercados, 

conseguindo englobar desde o incentivo à determinada produção, a mecanização no 

campo, as tecnologias presentes no setor industrial, assim como o fator econômico 

que há por trás da transgenia, mostrando grande evolução de posicionamento em 

relação a polêmica dos transgênicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 A sequência didática se deu novamente pelo desenvolvimento com os 

estudantes de leitura e discussão do texto 7, intitulada “Química da Conservação de 

Alimentos”, sendo abordado a origem da conservação de alimentos, o conceito de 

processos de conservação, assim como o conceito e aplicação dos aditivos 

alimentares. Em relação aos aditivos foram apresentado aos estudantes alguns 

aditivos alimentícios (acidulantes, aromatizantes, flavorizantes, conservantes), sua 

função no alimento e exemplo de compostos pertencentes a estes grupos (ácido 

benzoico, ácido ascórbico), com o intuito de sanar a carência conceitual 

Figura 17 - História em quadrinho sobre o tema transgênico desenvolvida pelos estudantes do grupo 
5 
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proporcionando-lhes, suporte para diferenciar o conceito de um transgênico ou um 

agrotóxico de um conservante ou aditivo alimentar. 

 Trabalhou-se também com as estruturas químicas dos aditivos 

exemplificados, solicitando aos estudantes que pesquisassem suas estruturas para 

discussão posterior a respeito de suas funções orgânicas e nomenclatura oficial das 

mesmas, relacionando-se assim, compostos presentes no cotidiano com a disciplina 

de química. Observou-se participação de todos os estudantes e muita receptividade a 

respeito do tema, advindo dos estudantes, levar embalagens de alguns alimentos para 

tirar dúvidas sobre os aditivos que encontraram na rotulagem dos mesmos, tendo sido 

o tema que despertou maior interesse dos mesmos, totalizando-se 2 aulas. 

Na sequência, os estudantes formaram novamente os 5 grupos de trabalho, 

com suas respectivas temáticas (Agrotóxicos, Transgênicos, Inseticidas e funções 

orgânicas, Herbicidas e funções orgânicas e Química e suas relações) e receberam o 

primeiro “modelo modificado de Lakatos” desenvolvido por eles, para analisar e decidir 

se iriam refazer ou aprimorar seus respectivos modelos a partir das temáticas 

escolhidas. O segundo “modelo modificado de Lakatos” desenvolvido pelos 

estudantes do grupo 1 que trabalharam com o tema “Agrotóxico", encontra-se na 

figura 18, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

Figura 18 - Segundo Modelo Modificado de Lakatos do grupo 1 – tema Agrotóxico 
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Observa-se que o grupo 1 derrubou seu primeiro “modelo modificado de 

Lakatos”, uma vez que o núcleo firme foi modificado, trazendo como teoria central que 

o agrotóxico é um veneno e não mais um conservante, pois de acordo com Peduzzi e 

Basso (2005), como é o núcleo que identifica um programa de pesquisa (inspiração 

para os modelos modificados de Lakatos), qualquer alteração no mesmo implica, 

necessariamente, no abandono do programa com sua eventual substituição por um 

outro. 

 As hipóteses que formam o cinturão protetor também foram alteradas, 

defendendo que um agrotóxico é um veneno por degradar o solo, por ser prejudicial à 

saúde e não mais por oferecer durabilidade aos alimentos como proposto no primeiro 

“modelo modificado de Lakatos”. Por não trazer benefícios para a planta, embora não 

apareça no segundo modelo a questão de inibição de pragas, essa questão foi trazida 

pelo grupo durante a apresentação do mesmo, juntamente com a hipótese de não 

trazer benefício e não mais para fortalecimento delas como haviam apresentado na 

elaboração do seu primeiro “modelo modificado de Lakatos”, como mostra a fala do 

estudante E02: “Não traz nenhum benefício específico para a planta é só pra não ter 

o problema de pragas mesmo”. Esta fala foi extraída do áudio gravado em sala de 

aula durante a apresentação dos “modelos modificados de Lakatos” desenvolvido 

pelos estudantes.  

Por poder causar alterações no sistema nervoso e ainda trazem que os danos 

causados pelos agrotóxicos são reversíveis por erro de escrita, pois o intuito era 

colocar que os danos são irreversíveis, como mostra a fala do estudante E03, também 

extraída de gravação de áudio: “Por isso que a maioria dos danos causados por 

agrotóxicos são irreversíveis, como no caso de degradação do solo, porque o solo não 

vai voltar a produzir como tinha produzido um dia e na saúde, como o mal de 

Parkinson não tem como voltar atrás isso”. 

Verificou-se grande evolução nas concepções desenvolvidas pelos 

estudantes do grupo 1 em relação ao tema agrotóxico, trazendo as questões 

ambientais relacionadas a utilização deste tipo de produto e seus reflexos na saúde 

da população sendo bastante enfatizado pelo grupo, ampliando a percepção dos 

estudantes ao compreender e trazer para discussão que muitas consequências da 

utilização dos agrotóxicos são irreversíveis, observando-se que as questões 

discutidas em sala de aula respaldadas em textos, reportagens e vídeos foi assimilado 

pelos estudantes a ponto de abandonarem a concepção de um agrotóxico como um 



102 

 

 

conservante, associando-o a um veneno devido suas implicações, as quais 

englobaram questões de extrema relevância de âmbito social e ambiental, indicando 

para uma reconstrução racional como objetivado na presente pesquisa.  

A imagem a seguir (figura 19), apresenta o primeiro e o segundo “modelo 

modificado de Lakatos” desenvolvido pelo grupo 1 sobre o tema agrotóxico, para 

melhor observação das alterações ocorridas apontando para uma evolução 

conceitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 

O segundo “modelo modificado de Lakatos” desenvolvido pelos estudantes do 

grupo 2 sobre o tema “Transgênico”, encontra-se na figura 20, como segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Figura 19 - Modelo Modificado de Lakatos 1 e 2 do grupo 1 – tema Agrotóxico 

Figura 20 - Modelo Modificado de Lakatos 2 do grupo 2 – tema Transgênico 
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Percebeu-se que os estudantes do grupo 2, no desenvolvimento do seu 

segundo “modelo modificado de Lakatos”, não derrubaram o primeiro modelo por eles 

desenvolvidos, pois não houve alteração no núcleo firme do mesmo, mantendo como 

teoria central que um Transgênico é um produto modificado.  

No entanto, houve aprimoramento e ampliação das hipóteses pertencentes ao 

cinturão protetor, defendendo que um transgênico é um produto modificado pelo fato 

de através das técnicas da engenharia genética, sofreram alterações específicas do 

DNA, uma definição que vai de acordo com o proposto pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a qual aponta os transgênicos como sinônimo 

para a expressão OGM que se trata de um organismo que recebeu um gene de outro 

organismo doador, conferindo-lhe  uma característica que não tinha antes devido uma 

alteração no seu DNA.  

Trazem ainda a hipótese de tratar-se de um produto modificado por ter código 

genético modificado em laboratório por processos de biotecnologia, informação 

consoante as definições presentes na Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005, que 

regulamenta e define os OGM como um organismo cujo material genético tenha sido 

modificado por qualquer técnica de engenharia genética. E ainda que são utilizados 

para tratamentos de doenças como a insulina e hormônio do crescimento, vacinas 

como a vacina contra a dengue, além de estarem presentes no milho, óleo de cozinha, 

soja, queijos, bolos, arroz, feijão e na agricultura para redução de perdas na lavoura, 

sendo denominado como transgênico. 

Foi possível perceber também, a evolução das concepções desenvolvidas 

pelos estudantes do grupo 2 em relação ao tema transgênico, embora ainda tenham 

colocado como hipóteses do “modelo modificado de Lakatos”, aplicações/uso de 

produtos de origem transgênica e não só pontos que fortaleçam a teoria central.  

Porém, não se pode minimizar a magnitude dos conceitos desenvolvidos por 

eles, tendo uma dimensão muito maior, quando colocam a questão que os processos 

de biotecnologia também estão presentes na formulação de vacinas e tratamento de 

doenças, indo além das sementes utilizadas na agricultura e produtos das gôndolas 

dos supermercados, mostrando um domínio maior sobre a conceituação de 

transgênicos, bem como a presença da tecnologia neste processo, sendo possível 

identificar a relação do processo de transgenia tanto com a produção de alimentos, 

como na aplicação na área da saúde. 
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A figura a seguir (figura 21), apresenta o primeiro e o segundo “modelo 

modificado de Lakatos” desenvolvido pelo grupo 2 sobre o tema transgênico, para 

melhor observação das alterações ocorridas, apontando para uma evolução 

conceitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O segundo “modelo modificado de Lakatos” desenvolvido pelos estudantes do 

grupo 3 sobre o tema “Inseticida e Funções Orgânicas”, encontra-se na figura 22, 

observando-se que neste grupo também não houve mudança no núcleo firme do 

“modelo modificado de Lakatos” por eles desenvolvido, permanecendo o próprio tema 

“Inseticidas e Funções Orgânicas” como teoria central. Não houve alteração também 

nas hipóteses pertencentes ao cinturão protetor apresentado no primeiro modelo do 

grupo 3, mas foi acrescido duas novas hipóteses.  

Assim, o grupo 3 apresentou novamente as características dos inseticidas, 

em suas concepções e não hipóteses de fato, que reforçariam a ideia da teoria central, 

defendendo que um inseticida é prejudicial à saúde humana quando utilizada em 

excesso, pois devido as funções orgânicas é venenoso tanto para os humanos quanto 

para animais, sendo estas funções orgânicas, grupos funcionais que constituem a 

matéria do produto. Neste ponto, importante torna-se ressaltar o aprimoramento das 

concepções dos estudantes pertencentes ao grupo 3 em relação ao conceito de 

funções orgânicas que fazem parte da constituição de um inseticida, conseguindo 

relacionar o conteúdo programático desenvolvido em sala com a temática em questão.  

Defendem ainda, que os inseticidas podem afetar o sistema nervoso central, 

podendo levar à problemas psicológicos, indo de acordo com as discussões feitas em 

Figura 21 - Modelo Modificado de Lakatos 1 e 2 do grupo 2 – tema Transgênico 
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Figura 23 - Modelo Modificado de Lakatos 1 e 2 do grupo 3 – tema Inseticidas e Funções 
Orgânicas 

sala de aula a respeito dos efeitos causados por agrotóxicos, mostrando que os 

estudantes assimilaram as novas informações trabalhadas durante a sequência 

didática.  

No entanto, mantiveram que os inseticidas em aerossóis são compostos de 

hidrocarbonetos, apresentando novamente uma carência conceitual ao colocar os 

hidrocarbonetos como único composto deste tipo de produto, ressaltando-se 

novamente que há constatação de piretróides, um éster, em aerossóis, entre outros 

componentes que também podem constituí-los, os quais foram trabalhados em sala 

de aula, discutindo suas funções orgânicas e classes (herbicidas, inseticidas, etc.) de 

forma relacionada no texto 4, mostrando o quão enraizada uma concepção prévia se 

torna, dificultando reconstruí-la.  

A figura 23, apresenta o primeiro e o segundo “modelo modificado de Lakatos” 

desenvolvido pelo grupo 3 sobre o tema inseticida e funções orgânicas, para melhor 

observação das alterações feitas por eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Figura 22 - Modelo Modificado de Lakatos 2 do grupo 3 – tema Inseticidas e Funções Orgânicas 
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O segundo “modelo modificado de Lakatos” desenvolvido pelos estudantes do 

grupo 4, que trabalhou com o tema “Herbicidas e Funções Orgânicas”, encontra-se 

representado pela figura 24, como segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Notou-se que o grupo 4, manteve o seu primeiro “modelo modificado de 

Lakatos”, com poucas alterações na descrição das hipóteses, mantendo como núcleo 

firme a própria temática escolhida “Herbicidas”, no entanto, a relação com as funções 

orgânicas não aparece representada nem no núcleo firme e nem nas hipóteses 

constituintes do cinturão protetor. Sugerindo assim, dificuldades por parte dos 

estudantes pertencentes a este grupo, de relacionar o tema com a constituição 

química de um herbicida. Ressalta-se aqui, que foi discutido, trabalhado e 

exemplificado a proposta de desenvolvimento de “modelos modificados de Lakatos” 

com os estudantes em sala de aula, bem como as funções orgânicas presentes nos 

herbicidas.  

De maneira semelhante ao grupo 3, os estudantes do grupo 4, no 

desenvolvimento de suas hipóteses, apresentam explicações, de acordo com suas 

concepções, sobre um produto classificado como herbicida, observando que para os 

estudantes pertencentes a este grupo, um herbicida resume-se ao uso na agricultura 

para proteção de plantas e melhor desempenho das mesmas.  

Figura 24 - Modelo Modificado de Lakatos 2 do grupo 4 – tema Herbicidas e Funções Orgânicas 
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Assim como, para combate de fungos e parasitas, explicitando a mesma 

dificuldade do início (modelo modificado de Lakatos 1) em relação a conceituação do 

tema proposto, sugerindo que, na concepção dos estudantes, fungos não entrariam 

na classificação de parasitas, ressaltando mais uma vez, que essa classe de 

agrotóxicos, são utilizados para o combate de espécies vegetais indesejadas, para o 

combate de fungos, a classe agrotóxica utilizada seria um fungicida, ambas 

trabalhadas em sala de aula relacionada com suas respectivas funções orgânicas no 

texto 4, demonstrando que os estudantes do grupo 4 apresentam dificuldade de 

assimilação dos conceitos e conteúdos trabalhados e discutidos nos moldes desta 

proposta de trabalho. 

Verificou-se que no segundo “modelo modificado de Lakatos” não apareceu 

como hipótese que um herbicida seria um adubo, como no primeiro modelo 

desenvolvido pelos estudantes do grupo 4, constatando-se o esclarecimento dos dois 

conceitos. A figura 25, apresenta o primeiro e o segundo “modelo modificado de 

Lakatos” desenvolvido pelo grupo 4, reescrito na íntegra, para melhor visualização e 

observação do comparativo de ambos os programas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 

O segundo “modelo modificado de Lakatos” desenvolvido pelos estudantes do 

grupo 5, que trabalhou com o tema “Química e suas relações”, encontra-se 

representado pela figura 26, a seguir. 

  

Figura 25 -  Modelo Modificado de Lakatos1 e 2 do grupo 4 – tema Herbicidas e Funções 
Orgânicas 
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Fonte: Autoria própria (2019) 
 
 

 O grupo 5 também não derrubou seu primeiro “modelo modificado de 

Lakatos”, pois o núcleo firme não foi alterado, não desenvolvendo, novamente, uma 

teoria a respeito do tema proposto, colocando o próprio tema como núcleo firme, assim 

como não se observa a formulação de hipóteses que fortalecem uma teoria central, 

mas sim relações com o tema inserido como “teoria central”.  

 No entanto, foi possível observar a evolução nas concepções dos estudantes 

pertencentes ao grupo 5, a respeito das relações estabelecidas entre a química e 

outros campos do conhecimento. Para os estudantes deste grupo, a Química está 

relacionada à pesquisa, possibilitando assim, descobertas de novos produtos, assim 

como aos transgênicos pela modificação genética (OGM).  

Relacionam os conhecimentos químicos ao desenvolvimento dos agrotóxicos 

(Sem química, sem agrotóxico), porém, ainda permanece a dúvida se para eles os 

agrotóxicos seriam indispensáveis, demonstrando novamente uma ideia da ciência 

como algo irreversível. Apontam também a relação da química com a aplicação 

comercial de produtos, bem como ao desenvolvimento da engenharia genética, assim 

como diretamente aos agrotóxicos. 

Na concepção dos estudantes do grupo 5, a química está diretamente ligada 

à biotecnologia desencadeando à biossegurança, sugerindo relação com o meio 

ambiente, questionando se o resultado seria a qualidade de vida, apontando a um 

posicionamento mais crítico, indagando a respeito dos possíveis resultados advindos 

da tecnologia, demonstrando neste ponto que há uma percepção por parte dos 

Figura 26 - Modelo Modificado de Lakatos 2 do grupo 5 – tema Química e suas Relações 
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estudantes que nem toda aplicação tecnológica é benéfica, podendo ter 

intencionalidades.  

Embora tenham apresentado em hipóteses distintas, a biotecnologia e os 

transgênicos, os estudantes demonstraram compreender a relação das mesmas como 

mostra a fala do estudante E01 deste grupo, durante a apresentação do “modelo 

modificado de Lakatos”, o qual teve o áudio gravado, como mencionado 

anteriormente: “Em relação aos transgênicos é essencialmente ligado com a 

biotecnologia né, pro desenvolvimento desses novos produtos...”, no entanto não 

relacionaram diretamente com a engenharia genética que é um exemplo de 

biotecnologia que usa técnicas de modificação do DNA (técnica do DNA 

recombinante), para obtenção e/ou melhoramento de características, como é o caso 

dos organismos transgênicos.  

A figura 27, apresenta o primeiro e o segundo “modelo modificado de Lakatos” 

desenvolvido pelo grupo 5 sobre o tema química e suas relações, para melhor 

observação das alterações ocorridas, apontando para uma evolução conceitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Após o desenvolvimento do segundo “modelo modificado de Lakatos” pelos 

estudantes participantes da pesquisa, depois de leituras e discussões a respeito das 

temáticas, as funções químicas que as circundam, bem como seu impacto social e 

econômico, o passo seguinte foi também desenvolvido pelos estudantes, os quais 

apresentaram os “modelos modificados de Lakatos” elaborados, explicando a escolha 

da teoria central como núcleo firme e as hipóteses como cinturão protetor.  

Figura 27 – Modelo Modificado de Lakatos 1 e 2 do grupo 5 – tema Química e suas Relações 
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Os estudantes ainda avaliaram se haviam derrubado seus primeiros modelos 

ou apenas aperfeiçoado. A figura 28, representa este momento da pesquisa. Ressalta-

se mais uma vez que as apresentações dos “modelos modificados de Lakatos” tiveram 

os áudios gravados, bem como imagens registradas por fotografia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 
 

Assim, durante as apresentações, os estudantes pertencentes ao grupo 1, 

com a temática “Agrotóxicos”, concluíram que seu primeiro “modelo modificado de 

Lakatos” foi derrubado, pois em um primeiro momento julgavam que um agrotóxico 

era um conservante, no entanto, após as discussões em sala de aula, perceberam 

que trata-se de um veneno, como pode ser observado nas falas dos estudantes E01 

e E02 deste grupo: “O primeiro projeto que a gente fez foi conservantes, porque até 

então a gente não tinha o conhecimento de todas as aulas da professora, de todas as 

questões que a gente leu, e a gente achava que era um conservante que era um 

fortalecimento de plantas...” (E01); “Mas aí a gente, depois das aulas, a gente decidiu 

que um agrotóxico não é um conservante é um veneno, porque ele tem muito mais 

coisas ruins do que boas, porque isso aqui nem é verdade, a gente achava que era 

verdade, não fortalece plantas, nada...é só pra não ter o problema de pragas 

mesmo...” (E02).  

Possibilitando observar a evolução dos estudantes pertencentes ao grupo 1 

no desenvolvimento do conceito de agrotóxicos, destacado por eles mesmos, assim 

como maior criticidade a respeito do tema, conceituando-o como um veneno, bem 

como demonstram a compreensão da ferramenta metodológica dos “modelos 

Figura 28 - Apresentação dos Modelos Modificados de Lakatos desenvolvido pelos estudantes 
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modificados de Lakatos” utilizada, uma vez que concluíram que seu primeiro modelo 

foi derrubado por ter alterado o núcleo firme do mesmo. 

Os grupos 2, 3, 4 e 5, concluíram que seus primeiros “modelos modificados 

de Lakatos” não foram derrubados, mas sim aprimorados, sendo o segundo modelo 

uma evolução do primeiro, apontando também compreensão da ferramenta 

metodológica utilizada.  

Outro fator importante observado durante as apresentações foi a constatação 

dos estudantes frente as suas evoluções conceituais, como demonstram as falas a 

seguir: “Foi legal ver a mudança de conhecimento de vocês! (E01 – grupo 5), é que 

no primeiro programa a gente não tinha conhecimento... (E03 – grupo 1)”; “Nós 

conversamos e nós achávamos que os produtos transgênicos eram só tipo, em 

questão de alimentos, mas aí nós aprofundamos um pouco nossa pesquisa e 

descobrimos que os transgênicos ajudam no tratamento de várias doenças e as 

prevenções” (E03 – grupo 2); “O resto do meu grupo vai dar uma introdução do nosso 

antigo trabalho que ele era algo que a gente não sabia tanto sobre os inseticidas, a 

abrangência deles, a gente achava que era basicamente aqueles que a gente tem em 

casa que é só pra matar insetos...” (E01 – grupo 3); “A gente aprendeu muito com 

esse trabalho também pela questão assim, de levantar alguns questionamentos pra 

que as coisas servem, sabe?! Tipo, que nem a questão de ingerir transgênicos ou os 

herbicidas, o quão impactante pode ser isso na nossa vida, a gente ler uma palavra 

difícil e se questionar, o que é isso?...” (E02 – grupo 4); “Esse primeiro aqui foi o 

primeiro (modelo modificado de Lakatos) e esse aqui foi o último que a gente fez, 

basicamente vocês podem ver que teve uma mudança bem drástica no que a gente 

apresentou tanto quanto a química, como a agrotóxicos e transgênicos...” (E01 – 

grupo 5);  

As falas dos estudantes extraídas dos áudios durante a apresentação dos 

“modelos modificados de Lakatos” mostram o quanto metodologias diferentes do que 

normalmente é utilizado em sala, estimulam e motivam os estudantes, sendo possível 

observar a evolução e desenvolvimento dos conceitos e concepções deles a respeito 

do tema Agrotóxicos e Transgênicos, bem como o enfoque CTS propicia uma 

concepção mais ampla e maior compreensão da inter-relação entre a ciência, a 

tecnologia e suas implicações na sociedade, sendo possível desmistificar a visão 

salvacionista dos estudantes a respeito da CT, embora, este seja um trabalho de 
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constante vigilância, como discutido anteriormente com base nas proposições de 

Auler (2011). 

Observações estas, que concordam também com as proposições de Arthury 

(2010), ao apontar a filosofia de Lakatos como um importante recurso no ensino de 

ciências voltado às questões históricas e epistemológicas, pois sua discussão sobre 

o operar da ciência pode servir de modelo para textos e materiais que visem um maior 

compromisso com a natureza da ciência, tornando-se um recurso de base para o 

desenvolvimento de atividades didáticas. 

Assim, cabe aqui concordar também com a afirmativa de Chassot (2003), ao 

trazer que não há dúvidas do quanto a globalização confere novas realidades à 

educação. De forma facilitadora, poderíamos dirigir nosso olhar para duas direções, 

sendo a primeira, o quanto são diferentes as múltiplas entradas do mundo exterior na 

sala de aula; e a outra direção, o quanto essa sala de aula se exterioriza, atualmente, 

de uma maneira diferenciada.  

De modo que, não se pode mais descartar as concepções prévias dos 

estudantes, uma vez que possuem vasto acesso às informações por diversas mídias, 

sendo o professor, não mais a única fonte do saber. Mas cabe, hoje, ao professor 

propiciar momentos de discussão para que estas informações sejam lapidadas 

tornando-se conhecimentos de domínio dos estudantes, utilizados para seus 

posicionamentos frente aos mais controversos e polêmicos temas, como é o caso dos 

agrotóxicos e especialmente dos alimentos transgênicos.   
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5 CONSERAÇOES FINAIS 

 

No presente trabalho de pesquisa foi desenvolvida uma Sequência Didática 

sobre o tema agrotóxicos e alimentos transgênicos, com uso de uma modelização 

didática denominada de “modelos modificados de Lakatos” na abordagem CTS, 

composta por estratégias didáticas capazes de contemplar um processo de 

aprendizagem sem descartar as concepções iniciais, ou por aqui utilizar, 

preconcepções dos estudantes, mas utilizá-las como ponto de partida para o 

desenvolvimento junto a eles de conhecimento a respeito dos temas em questão com 

toda sua abrangência, destacando a importância do tema, possibilitando confiança e 

autonomia em posicionar-se a respeito de assuntos polêmicos como estes. 

Juntamente com alternativas didáticas já conhecidas no universo escolar como as 

aulas dialogadas que foram o principal meio de comunicação entre 

pesquisadora/professora e estudantes, textos, vídeos, lousa e giz e o uso da 

problematização durante todo o processo de ensino da química.  

As primeiras contribuições da SD desenvolvida  foram a identificação de 

muitas lacunas e fragilidades nas concepções iniciais dos estudantes em relação ao 

tema Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos, associando agrotóxicos apenas à maior 

produtividade, e transgênicos, apenas como algo artificial, bem como muita dificuldade 

em se posicionar criticamente em relação a elas, fato este bastante preocupante 

considerando que são assuntos que não apenas estão inseridos na vida de todos 

como tem impacto nela tanto no âmbito social, político, econômico como de saúde 

pública. 

Constatou-se também dificuldades dos estudantes na elaboração dos 

“modelos modificados de Lakatos”, na proposta de trabalhar as temáticas sugeridas e 

sua conceituação nos moldes propostos, inspirados na filosofia de Imre Lakatos, uma 

vez que três dos cinco grupos, não elaboraram uma teoria central para o tema 

escolhido, sem desenvolver hipóteses que sustentassem essa teoria central, mas o 

próprio tema como “teoria central” e as explicações do tema como “hipóteses”, 

evidenciando a carência de vivenciar metodologias didáticas ativas e diferenciadas, 

além do tradicionalismo passivo repasse de informações e conceitos isolados. 

Outra dificuldade vivenciada foi em relação ao número de aulas de química 

que considero reduzido, sendo duas aulas semanais, uma vez que o trabalho de 

pesquisa foi executado durante as aulas regulares, este fato dificulta o 
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desenvolvimento de atividades diferenciadas, pela necessidade dos conteúdos 

programáticos ser cumpridos ao longo do ano letivo, levando um tempo maior 

comparado as atividades convencionais, que requer além de tempo, disposição, 

motivação e pesquisas constantes. 

O professor precisa estar preparado para este tipo de atividade promovendo 

a liberdade aos estudantes de se manifestarem, o que demanda inicialmente de uma 

mudança da tradição didática do docente, e possibilidades múltiplas de 

direcionamento da aula, sendo necessário criatividade do professor para conseguir 

redirecionar aos objetivos da aula. 

No entanto, as dificuldades apontadas foram superadas, além de aulas 

dialogadas transformar o trabalho pedagógico em momento de troca de experiências 

com os estudantes, foi fundamental para conhecê-los e saber o que pensavam, seus 

questionamentos sobre a vida e sobre os assuntos tratados.  

Observou-se ainda, a contribuição da SD quanto a evolução conceitual, 

indicando que houve uma reconstrução racional em todos os “modelos modificados 

de Lakatos” desenvolvidos pelos estudantes e maior criticidade durante a 

apresentação dos mesmos, tendo sido relatado por eles (gravação de áudio das 

apresentações) a importância das informações discutidas em sala de aula. 

Destaca-se também, uma contribuição adicional da SD, que foi a percepção 

da não neutralidade da ciência de forma prática, uma vez que esta tem ação humana, 

pois mesmo inicialmente tentando não influenciar no processo de desenvolvimento da 

pesquisa, foi impossível distanciar a pesquisadora da cidadã durante as discussões 

tanto sobre a ciência, como a tecnologia e a sociedade nos processos de mediação, 

mesmo com a intenção de não deixar sobressaltar meus posicionamentos, durante as 

discussões acerca do tema, os mesmos foram questionados.  

Não sendo possível deixar de responde-los, destacando a importância que o 

desenvolvimento científico tecnológico teve e ainda tem na nossa sociedade, porém 

considera-se aqui, de suma importância preparar os estudantes para uma formação 

para a cidadania, ampliando suas percepções a respeito do tema, pois todos temos 

direito a informação e escolha dos produtos que consumimos e que nossas escolhas 

refletem diretamente na sociedade como um todo.  

As discussões previstas e realizadas sobre o tema no desenvolvimento da SD 

promoveram maior interação entre pesquisadora-estudante, estudante-disciplina de 

química e estudante-estudante, onde surgiram muitos questionamentos relacionados 
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ao conteúdo de química e demais disciplinas, revelados em comentários positivos a 

respeito da metodologia utilizada nas aulas de química em outras disciplinas, como a 

de filosofia.  

De forma geral, foi possível desmistificar questionamentos iniciais sobre qual 

a contribuição da SD sobre o tema Agrotóxicos e Transgênicos no ensino de Química 

na abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade, utilizando a filosofia de Lakatos como 

ferramenta didática, de modo a trazer significado para a vida dos estudantes ao 

evidenciar ganhos em trabalhar os conteúdos programáticos da Química a partir de 

temas cotidianos, permeado pela filosofia, foram destacados na evolução da visão e 

posicionamento dos estudantes a respeito tanto dos agrotóxicos e dos alimentos 

transgênicos, como da relação da Química e os aspectos ambientais, políticos e 

econômicos que permeiam toda essa problemática, observado no segundo “modelo 

modificado de Lakatos” desenvolvido por eles. Esse resultado confirma que uma 

proposta de ensino CTS contribui para contraposição da visão reducionista e política 

dos estudantes em processos decisórios democráticos de CT, visando à 

transformação do contexto atual de dominação e exploração da sociedade científica 

e tecnológica. 

Em síntese, no presente trabalho de pesquisa foi possível analisar as 

contribuições de uma sequência didática desenvolvida e sistematizada a partir de 

modificações do modelo de Imre Lakatos na abordagem Ciência Tecnologia e 

Sociedade (CTS) nas percepções de estudantes sobre o tema Agrotóxicos e 

Alimentos Transgênicos, e os resultados possibilitaram a elaboração de um Produto 

Pedagógico, com intuito de propiciar que professores e estudantes pesquisadores 

tenham acesso ao tema Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos, com subsídios para 

trabalhar as funções orgânicas na abordagem CTS, para promover um ensino que 

oportunize discussões e reflexões a respeito da influência de um conhecimento 

científico no meio social. 

Para trabalhos futuros, com relação ao tema Agrotóxicos e Alimentos 

Transgênicos, seria interessante inserir no estudo atividades de saída de campo, 

conhecendo a realidade e estabelecendo as diferenças entre plantações orgânicas e 

aquelas que utilizam agrotóxicos e sementes transgênicas, enriquecendo ainda mais 

as discussões em relação a estrutura de mecanização do campo, por exemplo. 

Inserir aulas experimentais com análise de solos oriundos de plantações 

orgânicas e com uso de agrotóxicos, para observação de diferenças ou ausências 
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destas, propiciando uma prática investigativa. Para tanto, seria necessário estrutura 

laboratorial, bem como equipamentos, vidrarias e reagentes adequados para essas 

análises, cenário este distante da realidade da maioria das escolas públicas. 

No entanto, como pesquisadora, há uma forte motivação e tendência em 

seguir com trabalhos futuros contemplando a área de análise química em relação a 

alimentos e/ou solos advindos de plantações orgânicas e com utilização de 

agrotóxicos e sementes transgênicas estabelecendo um comparativo entre eles. 
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA E IMAGENS 
Termo de consentimento aos pais 

 

Eu_______________________________________R.G._____________responsável 

pelo Estudante (a) _________________________________ que frequenta o 3º ano 

do Ensino Médio de um Colégio Estadual da Cidade de Castro-PR, autorizo a coleta 

de dados por meio de questionários, entrevistas e/ou outros métodos técnicos, bem 

como a imagem por meio de fotografias para fins de documentação de atividades 

realizadas e vinculadas em dissertação do mestrado. 

 Concordo em conceder os registros deste trabalho, sejam escritos, situações 

gravadas em áudio, vídeo e fotografias, que serão uma forma de comprovar 

participação de meu (minha) filho (a) nesta pesquisa. 

 

 

 

Castro, __________ de ______________________________ de 2018 

 

 

 

 

Assinatura: ___________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO INICIAL 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO INICIAL 

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO INICIAL – PRIMEIRAS CONCEPÇÕES 

1) O que você entende por agrotóxico? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
2) Os agrotóxicos devem ou não ser utilizado na agricultura? Por que? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

3) Se você pudesse escolher entre um alimento com o uso de agrotóxico e um 
orgânico qual você escolheria? Por que? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
4) O que você entende por transgênicos? Você conhece algum transgênico?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
5) Assinale a(s) alternativas abaixo que você conhece e obtém informações sobre 

os transgênicos e agrotóxicos:  
a) televisão      b) internet       c) escola       d) livros        e) revistas 

6) Você consume algum transgênico em seu dia-a-dia?  
a) sim               b) não                c) não sei 

7) Se você pudesse escolher entre um alimento transgênico e um não transgênico 
qual você escolheria?  

a) alimento transgênico      b) alimento não transgênico      c) não sei responder 
Justifique sua escolha:  
 

 

 

8) Você percebe alguma relação entre o tema agrotóxico e o tema transgênico? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
9) Como você relaciona o tema agrotóxico e transgênico com a disciplina de 

Química? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – TEXTO 1 FILOSOFIA DE LAKATOS 
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Síntese da Uréia em 

Lababoratório por 

Wöller (1828) 

Modelo 

Programa 1 Programa 2 

Programas Rivais 

APÊNDICE E – TEXTO 1 FILOSOFIA DE LAKATOS 

Para Lakatos, a história da ciência retrata o que ele define como uma metodologia dos 

programas de pesquisa científica. Nessa metodologia, as teorias não são elementos isolados, mas 

pertencentes a um determinado programa de pesquisa, o qual um programa de pesquisa é formado 

por uma série de teorias que continuamente evoluem, sendo o processo do desenvolvimento científico 

caracterizado pela competição entre programas de pesquisa rivais.  Obtém-se o conhecimento 

científico considerando questões históricas e epistemológicas. Apresentando os seguintes aspectos: 

• Apresenta pelo menos duas posições teóricas rivais e sucessivas, caracterizando os 

critérios que influenciaram a aceitação da teoria sucessora; 

• Os postulados que formam o núcleo de uma teoria devem ser apresentados como 

difíceis de serem refutados (núcleo firme); 

• Devem-se estabelecer contra-exemplos apontando dificuldades teóricas, surgindo 

assim hipóteses auxiliares como tentativas de obtenção de sucesso, mantendo assim 

as concepções nucleares intactas (cinturão protetor); 

De um modo geral, podemos dizer que um programa de pesquisa é caracterizado por um 
núcleo firme, um cinturão protetor e heurísticas associadas à manutenção destes.   

➢ Núcleo Firme: teoria ou conjunção de hipóteses contra a qual não é aplicada a 
"retransmissão da falsidade”, ou seja, uma base conceitual que preservará o programa. 

No entanto, ao longo do desenvolvimento de um programa de pesquisa surgem anomalias e 
inadequações entre a previsão teórica e a constatação empírica, podendo desestabilizar o núcleo do 
programa, o qual será protegido de um ataque direto através de hipóteses auxiliares, que formam então 
um cinturão protetor. 

➢ Cinturão Protetor: um conjunto de estratagemas de proteção ao núcleo firme, não 
podendo ser algo estático pois ele é constantemente modificado, expandido e sofisticado conforme as 
necessidades. 

 
Exemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2019). 
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APÊNDICE F – TEXTO 2 
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APÊNDICE F – TEXTO 2  

Aumento populacional X Agricultura X Agrotóxicos 
Historicamente, os primeiros seres humanos eram nômades, isto é, mudavam-se 

constantemente em busca de alimentos, permanecendo no território enquanto podiam retirar da 

natureza o seu sustento, até que começaram a controlar o espaço produtivo do solo entre plantio e 

colheita. Observaram que se o solo recebesse os cuidados necessários, seus recursos não se 

esgotavam podendo fixar-se em um mesmo lugar.  

Desta forma, conclui-se que o homem aprendeu desde a pré-história, a praticar a agricultura à 

fim de assegurar o seu sustento, no entanto, com a fixação humana em núcleos de produção agrícola, 

surge o processo de urbanização e consequente crescimento populacional em função do aumento da 

capacidade de produção e distribuição de alimentos. Desde então, convive-se com o problema das 

pragas que destroem as plantas, as colheitas e os alimentos armazenados, geralmente em grandes 

quantidades. O combate às pragas é antigo, os chineses, há cerca de 1.000 anos atrás, já utilizavam 

compostos de arsênio, como o sulfeto de arsênio (As2S5). Após a Primeira Guerra Mundial, surge a 

primeira geração de substâncias contra parasitas de plantas: substâncias inorgânicas compostas de 

flúor, arsênico, mercúrio, selênio, chumbo, boro, cobre e zinco. 

Os militares norte-americanos jogavam um produto desfolhante (napalm) sobre as árvores para 

que perdessem as folhas, acabando com esconderijos inimigos, causando enorme desequilíbrio 

ambiental. As substâncias organossintéticas usadas na mistura de herbicidas do napalm são 

exemplos de produtos fabricados em laboratório para fins militares. Em 1948, o químico suíço Paul 

Müller recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta de propriedades inseticidas da substância 

diclorodifeniltricloroetano (C14H9Cl5).  

Esse pesticida organoclorado ficaria conhecido como DDT, largamente empregado no combate 

a insetos transmissores de tifo, malária e peste bubônica – doenças fatais que se proliferavam 

assustadoramente após a Segunda Guerra Mundial. Sua utilização originou à segunda geração de 

substâncias nocivas às pragas. No fim da Segunda Guerra, grandes quantidades dessas substâncias 

passaram a ser utilizadas na agricultura como herbicidas (destinadas a destruir ou impedir o 

crescimento de ervas daninhas na lavoura). Elas agem de forma a interferir no processo de fotossíntese 

das ervas daninhas, levando-as à morte. Em virtude da grande aceitação pelo mercado mundial, com 

a justificativa de aumento de produção agrícola para subsidiar o sustento populacional, as indústrias 

investiram na fabricação de produtos químicos contendo essas substâncias, desenvolvendo vários 

tipos de herbicidas, inseticidas, fungicidas, entre outros, ou também chamados de agrotóxicos. 

Cujo princípio ativo está na interação química de seus constituintes com constituintes de 

animais e vegetais que se deseja atacar, provocando alterações nos ciclos bioquímicos desses seres 

vivos e ocasionando a sua morte ou a diminuição do seu ciclo reprodutivo. Nesse sentido, esses 

produtos contêm uma grande quantidade de substâncias tóxicas e daí o porquê de serem chamados 

agrotóxicos. 

Segundo a atual legislação, compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

realizar a avaliação de eficácia agronômica, ao Ministério da Saúde de executar a avaliação e 

classificação toxicológica e ao Ministério do Meio Ambiente avaliar e classificar o potencial de 

periculosidade ambiental. A avaliação e a classificação do potencial de periculosidade ambiental de um 

agrotóxico são baseadas em estudos físico-químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos. 

 

Agrotóxicos no Brasil: Maior Consumidor Mundial 

O uso de agrotóxico em nosso país aconteceu por volta da década de 60-70 do século passado 

com a introdução de produtos químicos e máquinas nas lavouras, impulsionado pelo plano de Sistema 

Nacional de crédito Rural, com oferta de empréstimos aos produtores e desse uma parte deveria ser 

gasta na compra de produtos químicos. Esse tipo de tecnologia ocasionou, sem dúvidas, maior 

crescimento na produtividade, diante da possibilidade de combate a quaisquer tipos de doença que a 

lavoura pudesse apresentar.  

Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, utilizando 84% desses 

produtos em toda América Latina. As indústrias produtoras dos chamados “defensivos agrícolas”, 

expressão esta que abranda e abafa o verdadeiro significado daquilo que produzem: veneno – tiveram, 

de acordo com o Anuário do Agronegócio 2010 (GLOBO RURAL, 2010), uma receita líquida de cerca 

de 15 bilhões de reais, destes, 92% foram controlados por empresas de capital estrangeiro: Syngenta 
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(Suíça), Dupont (Estados Unidos), Dow Chemical (Estados Unidos), Bayer (Alemanha), Novartis 

(Suíça), Basf (Alemanha) e Milenia (Holanda/Israel). Ressaltando que nestes dados não estão incluídos 

as informações da receita da Monsanto - fabricante do glifosato “round up”, herbicida vendido em larga 

escala no Brasil e popularmente conhecido como “mata-mato”, permitindo afirmar que este número é 

ainda muito maior. 

Tais informações, embora pequenas, são suficientes para perceber a internacionalização da 

agricultura brasileira, sendo monopolizada pelo capital internacional. Esta é uma forma específica do 

capital se apropriar da agricultura que, aliás, é a sua grande forma de lucrar no campo. Esta 

especificidade da reprodução do capitalismo vinculado à agricultura se dá de forma indireta, pois as 

grandes indústrias voltadas para a agricultura não precisam produzir diretamente no campo, mas 

encontram formas de subordinar a produção no campo, esta apropriação da renda da terra é realizada 

quando se utiliza um insumo industrializado para produzir. Com o advento dos transgênicos, esta 

subordinação fica “selada” em todas as suas pontas. Desde as sementes, passando pelos fertilizantes 

e chegando, finalmente, ao veneno “adequado” à semente comprada. A seguir, tem-se dois diagramas 

que mostram a estrutura oligopolista da atuação de duas das maiores indústrias produtoras de 

agrotóxico no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: BOMBARDI (2013). 
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APÊNDICE G – TEXTO 3 
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APÊNDICE G – TEXTO 3 

Diclorodifeniltricloroetano (DDT) -  (C14H9Cl5). 

         O DDT é um hidrocarboneto clorado aromático composto 

por dois grupos fenilas presos a um átomo de cloro cada 

um, ligados entre si por uma ponte tricloroetano.  

            Por este motivo, o DDT faz parte do grupo das 

substâncias organocloradas, que por sua vez, são 

compostos halogenados derivados de hidrocarbonetos, e 

por este motivo, passam a ser classificados como HALETOS 

ORGÂNICOS. 

 

HALETOS ORGÂNICOS: 

São compostos derivados da substituição de um ou mais hidrogênios de 

hidrocarbonetos pela mesma quantidade de halogênios (elementos da família 17 ou 

VII A da Tabela Periódica). Geralmente, os halogênios são representados pela letra 

X. Assim, seu grupo funcional é 

dado por: 

 

     X 

     C            , sendo que:  X = F, Cl, 

Br e I.  

 

 

Os haletos podem ser classificados de quatro formas: 

1. Quanto ao número de halogênios ligados à cadeia carbônica: podem ser mono-

haletos, di-haletos, tri-haletos etc.; 

2. Quanto ao tipo de halogênio presente na molécula: podem ser fluoretos, 

cloretos, brometos, iodetos ou mistos (se houver mais de um tipo de halogênio); 

3. Quanto ao tipo de carbono a que o haleto está ligado diretamente: podem ser 

primários, secundários ou terciários; 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do astato (At) também ser membro 

da família dos halogênios, ele não aparece 

na indicação acima porque ele é um 

elemento radioativo, cujo isótopo mais 

estável tem meia-vida de pouco mais de 8 

horas, o que torna o seu aproveitamento 

muito difícil. 
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4. Quanto ao tipo de cadeia carbônica a que o halogênio está ligado diretamente, 

podendo ser: 

4.1 – Haleto de alcoíla ou alquila: Se o halogênio estiver ligado a um carbono 

saturado de uma cadeia aberta, como em todos os exemplos anteriores; 

4.2 - Haleto de arila: Se o halogênio estiver ligado diretamente a um anel benzênico. 

A nomenclatura oficial dos haletos orgânicos segue a seguinte regra: 

 

 

 

 

 

 

 

O prefixo “mono” praticamente não é usado. Deve-se observar que o halogênio é 

considerado como um substituinte, assim, se a cadeia for insaturada, a numeração 

dela começará o mais próximo da insaturação, e não do halogênio. Além disso, se 

houver uma ramificação, ela terá o mesmo peso que o halogênio no momento da 

numeração da cadeia. Assim, para decidir em qual extremidade deverá começar a 

numerar, leve em conta a regra dos menores números, isto é, a numeração que levar 

aos menores números na nomenclatura é a correta. 

Exemplos: 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados: 

Os grupos de átomos ligados à cadeia principal são chamados grupos 

substituintes (ramificação). Grupos substituintes são átomos ou grupos de átomos 

ligados entre si que substituem um ou mais átomos de hidrogênio ligado(s) à cadeia 

carbônica. Os principais grupos substituintes são: 

CH3- : metil                                  CH3-CH2- : etil                 CH3-CH2-CH2- : propil 

 

                               : isopropil      CH3-CH2-CH2-CH2- : butil                         : sec-butil                                          

  

Prefixo que 

indique a 

quantidade 

de 

halogênios 

(mono, di, tri, 

etc.) 

 

Nome do 

halogênio 

(flúor, cloro, 

bromo e 

iodo) 

 

Nome do 

hidrocarboneto 

(prefixo+infixo+

o) 
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 : terc-butil isobutil 

                                                                                     

 

                                                                                                         

CH2=CH- : etenil ou vinil                                         : fenil                                             

Regras: 

1) Localizar a cadeia principal. 

2) Identificar os grupos substituídos. 

3) Numerar a cadeia principal:  

3.1) Começar pela extremidade mais próxima da ramificação.  

3.2)  Caso haja duas ou mais possibilidades de cadeias principal com o mesmo nº 

de átomos de carbono deve-se optar pela cadeia mais ramificada.  

3.3) Caso haja instauração, começar pela extremidade mais próxima da 

instauração. 

4) Indicar as localizações dos grupos substituintes, escrever nomes em ordem 

alfabética (ignorar os prefixos di, tri, tetra e sec). 

5) Finalizar nomeando a cadeia principal. 

Exemplos: 

  

                                                                 : 3-terc-butil-4,5,5-trimetil-hept-2-eno. 

 

 

                                                           

 : 3-etil-4-metil-hex-1-ino. 

 

 

                                                                       : 5-etil-3-metiloctano 

 

 

Fonte: FERREIRA, et all (2007). 
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APÊNDICE H – TEXTO 4 
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APÊNDICE H – TEXTO 4 

INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS 

 As intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola atacam principalmente, os 

trabalhadores rurais brasileiros, os quais estão em contato direto com o produto. No 

entanto, tais produtos não se restringem apenas ao campo, uma vez que uma grande 

quantidade de alimentos presente na mesa da população, advém de seu cultivo na 

terra. Caracterizando-se assim um grave problema de saúde pública, relacionado ao 

uso de tais substâncias. De acordo com os estudos apontados por Bombardi (2011), 

no período de 1999 a 2009, teve-se, notificados pelo SINITOX (Sistema Nacional de 

Informações Tóxico-Farmacológicas – Ministério da Saúde/FIOCRUZ), cerca de 62 

mil intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola, ou seja, cerca de 5.600 intoxicações 

por ano no país, o que equivale a uma média de 15,5 intoxicações diárias, ou uma a 

cada 90 minutos.  

Porém, este número pode ser ainda maior, pois para uma parte dos estados 

brasileiros não há dados disponíveis sobre intoxicações por agrotóxico, como no 

Amapá, Roraima, Acre, Rondônia e Tocantins, na região Norte e Maranhão e Alagoas, 

na região Nordeste, como se pode observar no mapa a seguir. Isto significa que 

vivencia-se no campo uma forma silenciosa de violência em nosso país, ressaltando 

que, os maiores beneficiados financeiramente com a comercialização de “defensivos 

agrícolas” são quem os produzem. (Fonte: BOMBARDI, L. M. Violência Silenciosa: o 

uso de Agrotóxicos no Brasil. Anais do VI Simpósio Internacional de Geografia Agrária: 

Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2013 – adaptado).  
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Fonte: BOMBARDI (2011) 

Classificação e Toxicidade dos Agrotóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  Fonte: Peres, 1999 apud Ribas e Matsumura, 2009. 
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APÊNDICE H – TEXTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: SANTOS e MÓL (2013) 
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APÊNDICE I – TEXTO 5 
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APÊNDICE I – TEXTO 5 

Você já ouviu falar nos transgênicos? Saberia distinguir um transgênico de um 

não transgênico? Afinal, o que vem a ser isso? Transgênicos são plantas, animais ou 

microrganismos cujo código genético foi modificado, em laboratório, por processos de 

biotecnologia. São também conhecidos como Organismos Geneticamente 

Modificados (OGMs). Geralmente, a modificação consiste na inserção de um gene de 

outra espécie, com o objetivo de conferir ao OGM alguma característica interessante 

do ponto de vista econômico, como maior produtividade ou maior resistência a pragas. 

É o que acontece, por exemplo, com o algodão, que recebe um gene da bactéria 

Bacillus thuringiensis (Bt). Esse gene induz a produção de uma toxina que torna a 

planta mais resistente ao ataque de insetos. Na aparência, uma planta transgênica 

não difere de uma normal. Na maioria dos casos, só os técnicos conseguem saber a 

diferença por meio de análises específicas. Parece, portanto, uma planta comum. 

Inofensiva? Os ambientalistas dizem que não.  

A utilização de transgênicos na agricultura possibilita um aumento da 

produtividade e, consequentemente, dos lucros dos agricultores. Do ponto de vista 

ambiental, muitos OGMs requerem o uso menos intensivo de agrotóxico, o que os 

torna menos agressivos. Mas, por outro lado, há riscos tanto para a saúde humana 

quanto para o ambiente de uma forma global. Veja no quadro da próxima página 

alguns argumentos contra e a favor do uso de transgênicos. 

 

 

 

  

 

 

Enquanto os transgênicos ainda não são totalmente conhecidos, o bom senso 

pede cautela. No Brasil, muito antes de ser discutida uma legislação sobre o assunto, 

vários agricultores introduziram culturas transgênicas sem o controle do governo e da 

população. Hoje, depois de aprovada a Lei de Biossegurança, a manipulação, a 

pesquisa e a comercialização de OGMs são controladas pelo governo. Também 

passou a ser obrigatório que, nos rótulos de produtos com OGMs, essa informação 

seja dada ao consumidor. 
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Fonte: SANTOS e MOL (2013). 
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APÊNDICE J – TEXTO 6 
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APÊNDICE J – TEXTO 6 

OMG’S -  Na década de 80, diante das consequências negativas trazidas pelos agrotóxicos, 

especialmente para a saúde, os alimentos geneticamente modificados emergiram como a solução para 

a redução do uso de agroquímicos nas lavouras (Guerrante, 2003). Os organismos transgênicos são 

organismos cujo material genético (DNA) é alterado artificialmente, redefinindo-se suas características 

através da engenharia genética (Arnaiz, 2004). Uma das possibilidades da biotecnologia foi o 

desenvolvimento de plantas com proteção incorporada. Dois exemplos amplamente difundidos, a soja 

transgênica RR (Round up Ready), é um organismo que se tornou resistente e “preparado” a um 

determinado agrotóxico e outro exemplo, o milho bt (bacillus thuringensis), que traz uma bactéria nociva 

aos insetos em seu organismo. Essas possibilidades são consideradas como um significativo fator de 

contribuição para o agronegócio e para o ambiente, pelo controle da aplicação de agrotóxico (Glaser, 

2003). Uma segunda e uma terceira geração dos transgênicos trazem outros tipos de benefícios, o 

aumento na qualidade nutritiva das plantas, e os que utilizariam as plantas como “fábricas” de vacinas 

e de outras substâncias específicas, como vitaminas e proteínas.  Até o momento, no entanto, tem 

prevalecido o desenvolvimento de transgeneses que possibilitam a inserção de características 

passíveis de conferir resistência ou tolerância a insetos, agrotóxicos, principalmente, herbicidas e vírus 

(Marinho 2003). 

Fim dos problemas da agricultura química? O principal discurso das indústrias de biotecnologia nos 

primeiros cultivos de plantas transgênicas foi à ideia que a produção desses organismos GM faria 

reduzir o consumo de agrotóxicos (Araújo, 2003). Entretanto, as empresas transnacionais de 

agroquímicos são as mesmas que controlam a direção e os objetivos da inovação agrícola por meio da 

biotecnologia. Estas empresas afirmam que a engenharia genética melhorará a sustentabilidade da 

agricultura resolvendo os problemas que afetam o manejo agrícola convencional e, com isso, livrarão 

os agricultores do terceiro mundo da baixa produtividade, da pobreza e da crise alimentar (Altieri, 1998). 

Contrariamente a esta perspectiva, Mooney (2002) destaca que é mais viável que a solução para a 

fome no mundo ocorra com o fortalecimento dos agricultores como cultivadores das plantas em 

sistemas ecologicamente seguros, que em um sistema artificial e dependente de empresas 

transnacionais. Apesar de serem plantas com qualidade nutricional ampliada, os transgênicos, com a 

presença de proteínas, possuem consequências ambientais derivadas da resistência por agrotóxicos 

(Lu & Snow, 2005). Entre os possíveis danos ao meio ambiente, encontra-se a transferência de genes 

modificados para outras espécies do ecossistema. Adição de novos genes no ambiente pode ocasionar 

efeitos imprevistos, como a eliminação de espécies originais, a exposição de espécies a novos 

patógenos, substâncias tóxicas, a geração de plantas invasoras (daninhas) ou pragas resistentes, a 

poluição genética, a erosão da diversidade genética e a interrupção dos processos naturais de 

produção de nutrientes e energia (Nodari & Guerra, 2001; 2003). 

Os potenciais riscos sócioambientais das tecnologias de sementes podem ser compreendidos 

pela classificação de terminator, que inviabiliza a fertilidade da geração seguinte da semente ou do 

grão, aumentando a dependência do agricultor a algumas indústrias e traitor, que desenvolve um 

organismo condicionado à aplicação de substâncias químicas visando diferentes finalidades e a 

eliminação de insetos e micro-organismos do ecossistema (Guerrante, 2003). No que se refere à 

redução do consumo de agrotóxicos, que se tornou o argumento oficial a favor da produção dos 

transgênicos, segundo a FNP Consultoria (Teixeira e Araújo, 2003), a soja no Rio Grande do Sul (RS), 

considerada como predominantemente transgênica, apresentou o maior incremento de utilização de 

agrotóxicos (herbicidas), por unidade de área, considerando as posições entre 1999-2002. No Estado 

do Rio Grande do Sul cresceu 47,6%, enquanto decresceu na maioria dos Estados brasileiros. Em 

1999, a soja no RS ocupava o 5º lugar no consumo de herbicidas por unidade de área; em 2002, passou 

a ser considerado o 3º maior consumidor. 

 No Brasil, entre 1997 a 2000, houve um aumento médio de 18% nas vendas de agrotóxicos, 

principalmente herbicidas, cujas vendas aumentaram 31,0% (Faria et al., 2004). Somente em 1998 o 

Brasil comercializou o equivalente a 2,5 bilhões de dólares em agrotóxicos. O mercado brasileiro de 

agrotóxicos, em 2001, movimentou cerca de US$ 2,3 bilhões crescendo à taxa de 7,9% ao ano, a partir 

de 1991. No mesmo período a venda interna dos herbicidas - incluindo o glifosato utilizado na soja RR 

(Round up Ready) - cresceu 7,2% ao ano, sendo responsáveis pela metade das vendas totais de 

agrotóxicos em 2001(Teixeira & Araújo, 2003). Em matéria publicada no Jornal Valor Econômico 

(2007), se destacou que o avanço da soja transgênica estava ampliando o uso de glifosato. Segundo 
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a matéria, de acordo com os dados do IBAMA, o volume de utilização saltou de 59,5 mil para 95,2 mil 

toneladas entre 2000 e 2005. Nesse período, a área plantada de soja aumentou em 59% no país. Um 

dos principais problemas que envolvem os alimentos GM é o receio de uma possível resistência 

bacteriana aos antibióticos empregados na modificação genética e o aumento das alergias alimentares 

às novas proteínas (Arnaiz, 2004). 
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APÊNDICE K – TEXTO 7 
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APÊNDICE K – TEXTO 7 

QUÍMICA DA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS 

O desenvolvimento de processos de conservação de alimentos esteve por 

muito tempo associado a atividades militares, viagens marítimas, expedições de 

exploração e outras. Com o processo de urbanização, surgiu a necessidade de se 

produzir e estocar grandes quantidades de alimentos, disponibilizando-os em 

diferentes lugares e distâncias. A indústria de alimentos surgiu a partir do 

aperfeiçoamento de técnicas caseiras que já utilizavam conservantes para retardar a 

decomposição de alimentos. 

A maioria das reações que provocam deterioração nos alimentos é resultado 

da ação de microrganismos ou de substâncias existentes no ambiente, como o 

oxigênio. Daí a necessidade de se conhecer os processos para propor formas de 

evitar essa deterioração. Conhecidos os mecanismos de deterioração, a indústria 

alimentícia desenvolveu processos para minimizar e retardar a degeneração de 

alimentos, aumentando a sua vida útil, tais como, embalagem, defumação, 

pasteurização, congelamento, desidratação. 

ADITIVOS QUÍMICOS 

Para aumentar o tempo de vida útil e realçar determinadas características dos 

alimentos, a indústria alimentícia utiliza substâncias específicas para cada caso. 

Essas substâncias e materiais são denominados aditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, os aditivos adicionados aos alimentos têm como função: manter sua 

consistência; melhorar ou manter seu valor nutricional; manter o sabor e a frescura; 

controlar a acidez e a textura; melhorar o aspecto visual e o sabor. Sem o uso de 

aditivos, não seria possível o processamento da maior parte dos alimentos que 

ingerimos, os quais muitas vezes foram produzidos a centenas ou milhares de 

quilômetros de nossa casa. 

Todavia, na medida em que mais alimentos são processados industrialmente 

visando mais ao valor de mercado que ao valor nutricional, enfrentamos uma série de 

riscos. Muitos aditivos são contraindicados para consumidores com determinadas 
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patologias, ou podem provocar efeitos alérgicos. Como exemplo, podemos citar 

alimentos contendo sulfitos (SO3
2–), conservantes originários do dióxido de enxofre 

(SO2), de uso muito frequente na indústria, que não devem ser consumidos por 

pessoas asmáticas. Seu uso também não é recomendado em alimentos considerados 

fontes de vitamina B1, pois causa a sua destruição. Por isso, o uso de aditivos 

químicos é controlado por legislação que proíbe a utilização de substâncias que 

possam pôr em risco a saúde das pessoas. O grande problema é que, muitas vezes, 

o efeito de um aditivo no alimento só é identificado depois de ter sido amplamente 

consumido pela população. Felizmente, com o passar do tempo, a legislação vem 

sendo aperfeiçoada, tornando-se mais rigorosa nesse sentido. Porém, nem todos os 

produtos são fiscalizados corretamente e nem sempre as embalagens especificam as 

contraindicações dos aditivos. 

Outra questão a se considerar, em relação aos alimentos industrializados, é a 

criação de produtos com aparência, sabor e aroma atrativos, mas com baixo valor 

nutritivo. Isso se torna um problema quando esses alimentos passam a substituir 

outros com melhor qualidade nutricional. Essas mudanças de hábitos alimentares da 

sociedade precisam ser consideradas por todos os consumidores para evitar que a 

tecnologia, em vez de demonstrar a nossa capacidade de adaptação às condições 

adversas no planeta, venha servir a outros interesses, que ameacem a nossa própria 

vida. 

• Ácido cítrico 

 

É um ácido orgânico fraco, de fórmula molecular C6H8O7, encontrado sob o estado 

sólido em temperatura ambiente, de cor branca ou translúcida, inodoro,de sabor 

azedo, completamentesolúvel em água, biodegradável, de baixo ponto de fusão, 

atóxico, não inflamável, presente nos compostos cítricos, como por exemplo, limão, 

laranja, tangerina, cidra, bergamota e toranja. 

• Ácido fosfórico 

O ácido H3PO4 é monovalente, isto é, os três hidrogênios ácidos podem ser 

convertidos por substituição gradual a fosfatos primários, secundários e 

terciários. Os valores respectivos de pKa são 2,15 / 7,1 e 12,4. O ácido fosfórico 

é, portanto, um ácido que varia de fraco a medianamente forte. Seus sais são 

chamados de fosfatos.  

 

• O ácido benzoico, C6H5COOH, é um composto aromático classificado como 

ácido carboxílico (ou especificamente, ácido monocarboxílico). Este ácido fraco 

e seus sais são usados como conservante de alimentos e ocorre naturalmente 

em certas plantas. 

Seu anel aromático é similar ao do benzeno e é o mais simples ácido carboxílico 

aromático. Apresenta-se como um sólido cristalino incolor. O ácido benzoico é um 

importante precursor para a síntese de muitas outras substâncias orgânicas. Entre os 

derivados do ácido benzoico se encontram o ácido salicílico e o ácido 2-acetilsalicílico 

(ou o-acetilsalicílico), também conhecido como aspirina.  
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• Ácido bórico, ácido ortobórico, ou ortoborato de hidrogênio é um composto 

químico de fórmula H3BO3. Ácido médio, existente na forma de cristais 

incolores ou sob a forma de um pó branco. Ácido é toda substância que em 

água produz o cátion H+. Quando um ácido entra em contato com a água, ele 

se ioniza e libera H+.  Exemplos: HCl  + H2O  →  H+  +  Cl- 

HF  +   H2O  →  H+  +  F- 

H2SO4  →  H+ +  SO2- 

Identifica-se um ácido com a presença de um H+ no lado esquerdo da fórmula. 
As principais características dos ácidos são: 
- sabor azedo (em geral tóxicos e corrosivos); 
- conduzem eletricidade em solução aquosa (em água); 
- mudam a cor de certas substâncias (indicadores ácido-base, que são 
substâncias orgânicas); 
- reagem com base formando sal e água. 

• EDTA 

 

Já os estudantes do grupo 2, que trabalharam com o tema “Transgênico”, no 

desenvolvimento do seu segundo programa científico, não derrubaram o primeiro 

programa por eles desenvolvidos, pois não houve alteração no núcleo firme do 

programa, mantendo como teoria central que um Transgênico é um produto 

modificado. 

Fonte: SANTOS e MOL (2013) 

 

 

 


