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RESUMO 

 

No ano de 2020, em função da pandemia, tornaram-se ainda mais evidentes os prejuízos 

que o meio ambiente sofre por ações não naturais e/ou provocadas pelo homem. Quando 

esses prejuízos são consequências das ações humanas levanta-se a questão de como é 

necessário que as pessoas aprendam a ter uma relação de cuidado com o meio em que 

vivem. Para fazer este elo, sugere-se a Educação Ambiental associada ao Letramento 

científico, ou seja, o Letramento Ambiental, de modo a promover a formação de indivíduos 

que saibam cuidar do meio ambiente. Além disso, que sejam capazes de entender as ações 

da natureza de forma científica, ou seja, pessoas letradas ambientalmente, que se importem 

com o bem estar ambiental, e que possam pensar, compreender e resolver problemas 

cientificamente relacionados a isso. Sendo assim, este trabalho possui como tema o 

Letramento Ambiental, objetivando investigar publicações de Educação Ambiental no 

âmbito escolar e no contexto do Ensino de Ciências da Natureza à luz do Letramento 

Científico. Para realizar esta busca foi utilizado como método de pesquisa o mapeamento 

sistemático, no período de 2015 a 2020, para selecionar, detectar a frequência e quantidade 

de publicações sobre o tema dentro de artigos, dissertações e tese. A coleta de dados 

ocorreu nas principais bases de dados usando combinações de descritores. A análise desses 

dados foi feita através de estatística descritiva e análise de conteúdo, utilizando 

procedimentos sistemáticos e objetivos para especificar as ideias presentes no material 

explorado. Os achados mostram a inexpressividade de publicações sobre tema, um total de 

05 trabalhos (2 artigos e 3 dissertações) no período analisado. Dado este que evidencia o 

Letramento Ambiental como um campo promissor para pesquisas na área, pois 

reconhecendo o que está sendo publicado, é possível publicizar as informações para 

reprodução ou adaptação por outros estudiosos, e buscando novos objetivos de 

investigação. Por fim, propõem-se uma Sequência Didática sobre o tema composição 

química das embalagens, “É só um plástico!? Uma reflexão sobre as embalagens”, 

organizada a partir da metodologia dos Três Momentos Pedagógicos proposta inicialmente 

por Demétrio Delizoicov, como estratégia de inserção do Letramento Ambiental na 

educação básica. 



 
 

 

Palavras-chave: Educação científica, Mapeamento sistemático, Educação Ambiental, 

Pandemia. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

In 2020, due to the pandemic, the damage that the environment suffers from unnatural and / 

or man-made actions became even more evident. When these losses are consequences of 

human actions, the question arises of how it is necessary for people to learn to have a caring 

relationship with the environment in which they live. To make this link, we suggest 

Environmental Education associated with scientific Literacy, that is, Environmental 

Literacy, in order to promote the formation of individuals who know how to take care of 

the environment. In addition, they are able to understand the actions of nature in a scientific 

way, that is, people who are environmentally literate, who care about environmental well-

being, and who can think, understand and solve scientifically related problems. Therefore, 

this work has as its theme the Environmental Literacy, aiming to investigate Environmental 

Education publications in the school context and in the context of the Teaching of Natural 

Sciences in the light of Scientific Literacy. To carry out this search, systematic mapping 

was used as a research method, in the period from 2015 to 2020, to select, detect the 

frequency and quantity of publications on the topic within articles, dissertations and thesis. 

Data collection took place in the main databases using combinations of descriptors. The 

analysis of these data was done through descriptive statistics and content analysis, using 

systematic and objective procedures to specify the ideas present in the explored material. 

The findings show the inexpressiveness of publications on the subject, a total of 5 papers (2 

articles and 3 dissertations) in the analyzed period. Given this that evidences Environmental 

Literacy as a promising field for research in the area, since recognizing what is being 

published, it is possible to publicize the information for reproduction or adaptation by other 

scholars, and seeking new research objectives. Finally, a Didactic Sequence is proposed on 

the theme of the chemical composition of the packaging, “Is it just a plastic !? A reflection 

on packaging ”, organized based on the methodology of the Three Pedagogical Moments 

initially proposed by Demétrio Delizoicov, as a strategy for the insertion of Environmental 

Literacy in basic education. 

 

Keywords: Science education, Systematic mapping, Environmental education, Pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, todo o ano acontece um período chamado estiagem, que nada mais é que 

uma temporada com baixa precipitação pluviométrica que pode variar entre os meses de 

julho a dezembro. Como resultado disso acontecem as queimadas, causadas por fatores 

naturais, por meio de descargas elétricas ou combustão espontânea. Este fogo contribui para 

que após serem queimadas, as vegetações voltem mais verdes e abundantes. Os animais, 

por sua vez, com o passar do tempo se adaptaram a este fenômeno natural sabendo para 

onde ir quando isso ocorre. Porém, quando o fogo tem origem pela ação humana ele 

queima em períodos não naturais. Como decorrência disso os incêndios se tornam violentos 

e difíceis de serem controlados, o que faz com que grandes áreas de vegetação acabem 

sendo devastadas e os animais morrendo por não conseguirem escapar, como foi possível 

visualizar nos inúmeros episódios publicizados em 2020.  

Outro ponto de destaque é que com o aumento populacional a demanda por 

produtos que são extraídos da natureza, e que muitas vezes não são renováveis, cresce cada 

vez mais. O fogo é utilizado para abrir espaços para as futuras plantações e na pecuária para 

pastagens de gado. Esta ação do homem acaba saindo de controle e queimando tudo o que 

estiver à sua frente, assim reduzindo florestas e biomas às cinzas. Tudo isso para termos 

produtos que muitas vezes nem sequer são necessários para nossa sobrevivência. Contudo, 

o que o ser humano faz contra a natureza1, como já exemplificado nos trechos acima, traz 

grandes consequências e desequilíbrios para o meio ambiente e para os seres humanos, 

como o calor excessivo, a falta de recursos hídricos, a poluição, a disseminação de doenças 

(como a COVID-19), entre outros.  

É preciso sensibilizar a humanidade de seus atos prejudiciais ao meio ambiente, e 

para isso conta-se com a ajuda da Educação Ambiental (EA), responsável por formar 

cidadãos capazes de se preocuparem com o meio ambiente e com a preservação do mesmo, 

e para refletir sobre as responsabilidades que cada um tem socialmente com o meio em que 

vivem. Para Loureiro (2004) a EA é uma prática educativa que tem como finalidade levar o 

indivíduo a construir conceitos, valores, habilidades e ações que possibilitem compreender 

                                                           
1 Neste estudo adota-se como sinônimas as expressões natureza e meio ambiente. 
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a realidade e a responsabilidade que se deve ter com o meio ambiente. A EA é uma 

estratégia para formar uma consciência com juízo crítico em relação à interação humana na 

natureza.  

Já para Luzzi (2012) a EA é a conclusão da comunicação entre a educação, as 

demandas sociais e culturais, e o contexto histórico. Moro; Guerin; Coutinho (2017) 

afirmam que a EA serve para formar indivíduos com consciência e capacidade de entender 

a realidade social em que estão inseridos, e com isso auxiliar na formação de um sujeito 

ecológico que se preocupe com as questões socioambientais e suas resoluções.  

Outro aliado nesta causa, e uma forma de concretizar a inserção e a aplicação das 

iniciativas da EA, é o Letramento Científico (LC). Este busca promover o pensar científico 

fazendo com que o indivíduo seja capaz de compreender, explicar, estabelecer conclusões e 

aplicar os conceitos científicos. Santos (2007) define que o LC é a capacidade que um 

indivíduo possui de empregar os saberes científicos nas decisões tomadas no seu cotidiano.  

O LC para diferentes estudiosos precisa ser tratado como um conceito global e 

complexo que deve compreender a ciência e suas tecnologias, suas ferramentas, suas 

atitudes em relação à investigação, elaboração, compreensão e produção de conceitos e 

textos que esboçam diferentes pontos de vista sobre a Ciência e tecnologia (MOTTA-

ROTH; DÉSIRÉE, 2011), ou seja, alguém letrado cientificamente deve ter a capacidade de 

explicitar fenômenos científicos, construir experimentos e interpretar dados científicos 

(PISA, 2015; VIEIRA, 2017).  

 

[...] as pessoas poderiam ser consideradas científica e tecnologicamente letradas quando 

seus conhecimentos e habilidades dão a elas um certo grau de autonomia (a habilidade de 

ajustar suas decisões às restrições naturais ou sociais), uma certa habilidade de se comunicar 

(selecionar um modo de expressão apropriado) e um certo grau de controle e 

responsabilidade em negociar com problemas específicos (técnico, mas também emocional, 

social, ético e cultural) (FOUREZ, 1997, p. 51).  

 

Nesta perspectiva, os enlaces entre o LC e a EA podem ser estabelecidos, 

principalmente no que tange a viabilidade de aplicar e reconhecer a cientificidade 

relacionada às questões ambientais seja para identificação de problemáticas (como por 

exemplo, as queimadas) ou elaboração de estratégias mais equilibradas para com o meio; 

para que a partir da Ciência o indivíduo possa ser crítico e preparado para escolher e tomar 
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decisões, desmistificando ideias incorretas e de senso comum (CHASSOT, 2011), e 

entender como a EA se faz presente no seu dia a dia.  

Cabe também conceituar o termo “Analfabeto Científico” que trata-se de um 

indivíduo que mesmo sabendo ler e escrever não possui um certo conhecimento científico, 

deste modo é incapaz de fazer uma leitura do universo (CHASSOT, 2003). Segundo Furió e 

Vilches (2010) uma pessoa alfabetizada cientificamente apodera-se de conhecimentos 

tecnológicos e científicos que são necessários para ter um bom desenvolvimento diário, 

possuindo a capacidade de resolver problemas, e compreender a relação existente entre a 

sociedade e a Ciência considerando que esta última faz parte da cultura do nosso tempo. 

Assim, reforça-se a ideia de letramento descrita por Ruppenthal, Coutinho e Marzari 

(2020, p. 15) em que “se refere à utilização das habilidades de ler e escrever e 

representação em Ciências como ferramentas/instrumentos para pensar, decidir e resolver 

problemas do cotidiano a partir dos campos conceituais da Ciência. Ou seja, colocar o 

conhecimento científico a serviço de práticas sociais”.  

É importante trabalhar a EA, seja de modo informal em casa, desde o momento em 

que o indivíduo começa a ter percepção do que está a sua volta, para que ao chegar à escola 

tenha um conhecimento prévio e possível de reflexão sobre o assunto. Mas para isso 

também é preciso que as instituições de ensino e professores saibam abordar este tema com 

seus alunos, trazendo para dentro da sala de aula o que acontece em suas vidas e ao seu 

redor, fomentando o LC na educação básica. Segundo Coutinho (2017) no âmbito escolar 

devem ser abordados os assuntos da natureza nas diferentes áreas de conhecimento, assim 

introduzindo a prática educativa e uma visão de questões ambientais. 

Visto isso, tem-se o Letramento Ambiental que nada mais é que a preocupação com 

o meio ambiente, sua sustentabilidade e preservação aliada ao saber científico, ou seja, 

reconhecer, compreender e pensar de maneira contextualizada sobre o meio ambiente ao 

qual fazemos parte. Segundo Andrade e Castro (2015, p.6) o Letramento Ambiental 

considera que “aplicando o conceito no contexto da Educação Ambiental, esta pode ser 

interpretada por vários setores da sociedade como economia, administração pública, 

ecologia, entre outras, mas é na educação e com o letramento que o seu papel reflexivo 

acontece”. Sendo assim, interroga-se sobre o que vem sendo publicado sobre Educação 

Ambiental aliada ao Letramento Científico no/para o cotidiano escolar? 
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Em busca de respostas, este trabalho se justifica na tentativa de reconhecer os 

estudos publicados referentes ao Letramento Ambiental para o âmbito escolar no contexto 

do Ensino de Ciências da Natureza, com o uso de um mapeamento sistemático para 

compreender esses saberes. Cabe destacar que o Letramento Ambiental é importante para 

formar cidadãos que tenham capacidade de pensar e agir em prol de resolver problemas 

ambientais de maneira consciente (MORENO; MAFRA, 2019). Ainda para os autores, 

 

Ser ambientalmente letrado, ou seja, dotado de literacia ambiental, implica possuir mais do 

que conhecimento acerca de temas ambientais, acima de tudo, implica o esclarecimento e a 

consciencialização sobre as inter e intra-relações dos sistemas naturais, das questões e 

problemas ambientais, bem como das estratégias e soluções disponíveis para a sua resolução 

(MORENO; MAFRA, 2019, p. 69). 
 

Desenvolver o Letramento Ambiental na escola implica em discutir e perceber que 

existe um envolvimento e interligação entre tudo, todos e com o meio ambiente, e por isso a 

necessidade de cuidar, se preocupar e refletir sobre ações humanas (MORIN, 2011; 

ANDRADE; CASTRO, 2015).  

Diante o exposto, a presente pesquisa visa reconhecer o que está publicado de modo 

a viabilizar a adaptação e reprodução de ideias existentes por pesquisadores e docentes, 

tanto da educação básica como do ensino superior, e por graduandos em licenciaturas da 

área. Da mesma forma, elencar o que vem sendo realizado e publicizado, ou seja, as 

estratégias pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento do Letramento Ambiental 

no contexto escolar e no cotidiano dos alunos, assim como apresentar uma Sequência 

Didática sobre o tema. 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A temática Ambiental e a Educação 

A Educação Ambiental é uma área da educação que visa ensinar aos indivíduos a 

cuidarem, preservarem e se preocuparem com o ambiente, a fazerem uso racional de 

recursos pensando nas próximas gerações, assim como desenvolverem atitudes e ações que 

minimizem os impactos ao meio que são causados pela sociedade. De acordo com a Lei 

9.795/99: 

 
Art. 1° Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, capítulo I 

da Educação Ambiental). 

 

Segundo Fão et al. (2020), a relação entre o ambiente e o ser humano é correlativa, 

podemos dizer que todos nós somos parte do meio ambiente e ele é parte de nós, ou seja, 

quando uma parte é prejudicada a outra também será. Para trabalhar essa conscientização, a 

EA deve ser abordada no âmbito escolar de maneira interdisciplinar e transversal, para que 

os alunos compreendam a responsabilidade e o fato de que os seus atos podem ser 

prejudiciais ou benéficos para a natureza de maneira geral. 

 

No espaço escolar, os assuntos da natureza devem ser integrados ao 

currículo através da transversalidade, abordados nas diversas áreas do 

conhecimento, de modo a impregnar toda a prática educativa e, ao mesmo 

tempo criar uma visão abrangente da questão ambiental (COUTINHO, 

2017, p. 24). 

 

 

Conforme documento norteador da educação brasileira (BRASIL, 2019) a Educação 

Ambiental faz parte dos Temas Contemporâneos Transversais (TCTs), que possuem o 

intuito de esclarecer a ligação existente entre as diferentes componentes curriculares de 

uma maneira integradora, e fazer uma ligação com episódios vividos pelos alunos em seus 

cotidianos. Os TCTs “devem ser incorporados aos currículos e às propostas pedagógicas 

das escolas, preferencialmente de forma transversal e integradora” (BEHREND; COUSIN; 

GALIAZZI, 2018, p.81). 
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Neste contexto, a EA não é apresentada como uma componente, mas sim como um 

complemento para outros componentes curriculares. Apresenta-se dentro de uma das 

macroáreas dos Temas Contemporâneos Transversais, conforme expresso na Figura 1. 

 

Figura 1. TCTs Meio Ambiente na BNCC. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2019).  

 

Dentro dos TCTs tem-se a temática Meio Ambiente que abrange a Educação 

Ambiental e a Educação para o Consumo na escola. Essa área tem como objetivo favorecer 

a formação de pessoas conscientes, que estejam capacitadas para decidir e trabalhar na 

realidade socioambiental de maneira comprometida com a vida, com o bem-estar do 

próximo e da sociedade. E para fazer jus a isto é fundamental que a escola trabalhe não 

apenas com conceitos, mas sim com atitudes que possibilitem a formação de valores, 

habilidades e procedimentos (BRASIL, 1998).  

Existem várias maneiras de abordar a temática ambiental na escola, sendo elas 

atividades artísticas, atividades fora da sala de aula, experimentos e projetos que despertem 

o interesse dos alunos e os façam agentes ativos na causa ambiental (SANTOS NARCIZO, 

2009). 

Assim sendo, a Educação Ambiental mostra-se de grande importância na escola, 

desde os anos iniciais à educação continuada, promovendo comportamentos 

ambientalmente corretos que devem ser aprendidos de modo prático, levando em conta a 

realidade de cada aluno, e fazendo uma ligação entre o conteúdo e os fenômenos a sua 

volta.  

Para despertar o interesse dos alunos, o professor mediador deve fazer o uso dos 

conhecimentos prévios de cada estudante, fazendo-o perceber os problemas ambientais ao 

seu redor. A título de exemplo pode-se refletir sobre um rio poluído, a falta de saneamento 

básico, o descarte incorreto de lixo, entre outros. Logo, o professor deverá também explicar 
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que os impactos ambientais ao redor do mundo trazem consequências para todos os seres 

vivos, assim ensinando que cada ação em prol do meio ambiente, seja ela pequena ou 

grande, poderá fazer a total diferença no mundo. 

 

2.2 Sequência Didática 

 

         A Sequência Didática (SD) é uma estratégia educacional constituída de várias 

etapas de ensinamentos que tornam o processo de aprendizagem mais eficiente e mais 

atrativo aos olhos dos alunos. 

Zabala (1998) relata que a SD é um grupo de atividades coordenadas, estruturadas e 

planejadas para exercer certos objetivos educacionais, que possuam começo e fim 

conhecidos pelo docente e pelos educandos. Para aplicar uma SD dentro da sala de aula há 

alguns passos a serem seguidos para organizá-la, conforme descrição abaixo: 

1- Definir o tema que será trabalhado embasado no currículo escolar e no Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da instituição de ensino. 

         2- Estabelecer os objetivos com base nas dificuldades demonstradas pelos alunos a 

partir de uma conversa sobre o tema dando importância aos conhecimentos prévios dos 

mesmos. 

 3- Delinear a sequência, criar atividades variadas e que possuam um seguimento 

lógico que permita aos estudantes alcançarem os objetivos propostos. 

4- Analisar o que os alunos aprenderam durante as etapas da SD, comparar estes 

resultados finais com os resultados iniciais de quando os alunos expressaram suas 

dificuldades perante o tema proposto. 

Por meio da Sequência Didática pode-se abordar de maneira ampla diversas formas 

de ensino e aprendizagem, fazendo o aluno colocar em prática o conteúdo estudado. A SD é 

um instrumento importante para concretizar conhecimentos que os alunos já possuem e 

também para construir novos conhecimentos com base em múltiplas atividades 

desenvolvidas ao decorrer das etapas propostas pelo professor. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo possui natureza qualitativa uma vez que neste tipo de pesquisa 

destacou-se o uso e a coleta de dados para o estabelecimento de conceitos e teorias que 

sejam relevantes (MINAYO, 2014), categorizando-se como uma pesquisa descritiva e 

exploratória. Conforme Gil (2002), uma pesquisa de natureza exploratória tem como 

objetivos principais aprimorar ideias e tornar familiar o problema. E o caráter descritivo 

“tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42). Foi 

utilizada como estratégia metodológica à análise documental para examinar as publicações 

dentro de uma determinada área (em especial, EA). Define-se como análise documental 

aquela realizada através de documentos de fontes primárias ou secundárias. Assim, “na 

pesquisa documental, as fontes são muito mais diversificadas e dispersas” (GIL, 2002, p. 

46), neste caso adotou-se publicações científicas disponíveis em bases de dados. 

Para atingir os objetivos propostos a coleta de dados se sucedeu através de 

mapeamento sistemático. Os autores Dermeval; Coelho e Bittencourt (2019) destacam as 

diferenças entre revisão sistemática de literatura e mapeamento sistemático, principalmente 

no que se refere à formulação do problema de pesquisa. A revisão sistemática apresenta um 

propósito bem definido, sua questão de pesquisa é do tipo casual e demanda um maior 

aprofundamento na pesquisa. Já o mapeamento sistemático possui a questão de pesquisa do 

tipo exploratória e demanda menos profundidade no levantamento de dados. 

 O mapeamento sistemático ou revisão de escopo, alvo deste trabalho, é um método 

usado para identificar, classificar e elucidar os estudos presentes em uma determinada área 

que seja relevante para a pesquisa. Segundo Petersen et al. (2008) o mapeamento 

sistemático tem como finalidade construir um esquema de classificação e estrutura na área 

em que se deseja pesquisar, possibilitando ao pesquisador ter uma visão geral da pesquisa, 

buscando constatar a frequência e quantidade de publicações de autores dentro de uma 

determinada categoria. 

 Em geral o mapeamento sistemático apresenta três fases em seu processo de 

execução como descrito na Figura 2: 
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Figura 2. Fases do mapeamento sistemático. 

 

 

Fonte: Adaptada de Kitchenham; Charters (2007) e Dermeval; Coelho; Bittencourt (2019). 

 

Na primeira fase foram definidas as questões que nortearam o andamento do 

mapeamento sistemático. Na segunda fase a estratégia para pesquisar trabalhos e autores na 

área desejada foi definida, executando as buscas, e extraindo os dados e os interpretando, 

para que na terceira e última fase, com os dados desse levantamento fosse escrito o relatório 

Assim sendo, o percurso metodológico desta pesquisa se constitui pela 

identificação de possibilidades/necessidades de estudo de questões atreladas ao Letramento 

Ambiental por meio da seguinte pergunta norteadora: “O que vem sendo publicado sobre 

Educação Ambiental aliada ao Letramento Científico para o cotidiano escolar?” 

Para organização da coleta de dados delimitou-se a pesquisa ao contexto do Ensino 

de Ciências da Natureza, no período de 2015 a 2020, com buscas nas principais bases de 

dados, a saber: Banco de teses e dissertações da CAPES, Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, Portal de periódicos da CAPES, e Microsoft Academic Search. Para o 

mapeamento da produção acadêmica foram utilizados descritores (definidos a priori) como: 

Educação Ambiental; Ensino de Ciências da Natureza; Letramento Científico; Educação 

Básica, Letramento Ambiental e Estratégias Pedagógicas. Os descritores foram submetidos 

a combinações, utilizando o booleano (AND), de modo a ampliar os termos de busca e 

também foi utilizado em cada site o termo “busca avançada”. 

Os dados obtidos foram organizados a partir de estatística descritiva e submetidos 

a análise de conteúdo, utilizando processos sistemáticos e objetivos para descrever o 

conteúdo das mensagens, ou seja, indicadores e variáveis presentes no material analisado 

(BARDIN, 2011). O principal intuito da análise de conteúdo é o desvendamento crítico por 
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meio de instrumentos de cunho metodológico para enriquecimento da análise, dividida em 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. 

Neste estudo a pré-análise consistiu em leitura flutuante de título, resumo e 

palavras-chaves das publicações, para que em seguida, fosse organizado um índice de 

indicadores de exploração do material, de modo a permitir a codificação dos dados e o 

estabelecimento de unidades de registro. A escolha das categorias foi feita a posteriori, para 

então realizar o tratamento dos dados com interpretação e inferências científicas para área. 

 Por fim, elaborou-se uma proposta de Sequência Didática, direcionada aos anos 

finais do ensino fundamental, de modo a suscitar o Letramento Ambiental no contexto 

escolar. A escolha do tema para a proposta derivou das análises realizadas e das possíveis 

lacunas temáticas observadas nas publicações. “As sequências de atividades de 

ensino/aprendizagem, ou sequências didáticas, são uma maneira de encadear e articular as 

diferentes atividades ao longo de uma unidade didática” (ZABALA, 1998, p. 20). A 

proposta contém elementos estruturais como conteúdo(s), descrição das etapas 

(sondagem/problematização, organização da turma, metodologia/abordagem/ferramenta), 

recursos e avaliação. Por meio desta estratégia educativa buscou-se apresentar problemas 

reais aos estudantes, em um planejamento de atividades sequenciais diversas, em uma 

lógica de compartilhamento e evolução de conhecimentos científicos. 
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4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Mapeamento sistemático 

 

 Letramento Científico (LC) é o termo usado para descrever um método de 

aprendizagem que visa interligar a compreensão de conceitos científicos com a capacidade 

de aplicá-los no dia a dia. Souza et al. (2018, p 312) diz que o LC serve para “desenvolver 

nos alunos competências que os tornem cidadãos críticos, investigativos, capazes de  

resolver problemas diante dos desafios impostos”, e ainda enfatiza que, “o ensino na 

perspectiva do LC apresenta como marco estruturante a possibilidade de promover  o  

raciocínio, a reconstrução de conceitos e o questionamento de assuntos vividos pelos 

alunos”. Já Laugksch (2000) ressalta que o LC possui uma função social, fazendo o papel 

daquele que possibilita o desenvolvimento de competências nos indivíduos para agirem 

como consumidores e cidadãos conscientes. 

Neste sentido, desde meados do século XX Prewitt (1983) já afirmava que o LC é 

importante para promover o desenvolvimento de um cidadão prático, ou seja, aquela pessoa 

que é capaz de agir e atuar na sociedade tanto no nível social como no nível pessoal, deste 

modo assimilando como a Ciência e a Tecnologia estão presentes em situações à sua volta. 

Na atualidade, Ruppenthal, Coutinho e Marzari (2020) destacam que sujeitos que não 

possuem o domínio da linguagem da Ciência podem ser ditos como analfabetos científicos, 

partindo do pensamento que a Ciência deve passar por um processo de alfabetização. Já os 

sujeitos que possuem a capacidade de reconhecer os códigos linguísticos da Ciência podem 

ser vistos como alfabetizados cientificamente, e os indivíduos que fazem o uso desses 

códigos nas situações do cotidiano são letrados cientificamente. 

 Deste modo, o Letramento Ambiental (LA) origina-se do elo entre a Educação 

Ambiental e o LC, assim, o LA refere-se à formação de indivíduos conscientes que estejam 

dispostos a agir em prol da sociedade e do meio ambiente, bem como sejam capazes de 

compreender o mundo à sua volta. 

Para Moreno e Mafra (2019) um cidadão que é ambientalmente letrado possui uma 

capacidade para tomar decisões conscientes e ainda propor a resolução de problemas 

ambientais. Os autores, parafraseando Azeiteiro et al. (2007), deixam explícito que o 

cidadão ainda deve ser provido da capacidade de analisar, interpretar, sintetizar e avaliar a 
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situação à sua volta, deste modo sendo responsável e motivado a produzir atividades tanto 

coletivas como pessoais a favor do meio ambiente. 

Diante do exposto, o mapeamento sistemático, que consistiu na coleta de dados 

sobre LA no contexto do Ensino de Ciências da Natureza, no período de 2015 a 2020, com 

buscas nas principais bases de dados, pode ser observado no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Trabalhos de interesse para esta pesquisa 
 

IDENTIFICAÇÃO 
TIPO DE 

PRODUÇÃO 
TÍTULO AUTORES ANO 

LINK 

1 Artigo Educação ambiental e 

letramento: Um diálogo 

possível na escola 

pública 

Viviane Abreu de 

Andrade 

 Vanessa Monteiro 

Castro 

2015 http://lajse.org/nov15/

22001_Abreu_2015.pd

f 

2 Dissertação 

 

O Letramento e a 

Educação Ambiental nos 

contextos, diálogos e 

práticas do CAIC Paulo 

Dacorso Filho: limites e 

possibilidades. 

Vanessa Monteiro 

Castro 

2017 https://sucupira.capes.

gov.br/sucupira/public/

consultas/coleta/trabal

hoConclusao/viewTrab

alhoConclusao.jsf?pop

up=true&id 

trabalho=6292279 

3 Artigo Educação Ambiental e 

Paulo Freire: 

Anunciação de um 

Letramento Ambiental 

 Andressa Queiroz 

Souza 

2018 https://periodicos.claec

.org/index.php/relacult

/article/view/1009/567

https://periodicos.claec

.org/index.php/relacult

/article/view/1009/567 

4 Dissertação Ludicidade e Educação 

Ambiental Crítica: uma 

proposta para o 

letramento científico 

 Ana Paula 

Fernandes Nóbrega 

da Silva 

2019 https://repositorio.unb.

br/bitstream/10482/35

483/1/2019_AnaPaula

FernandesN%c3%b3br

egadaSilva.pdf 

 

5 Dissertação Letramento Ambiental 

no Contexto Formativo 

do Projeto Cirandar: 

Entre Cartas, Diários e 

Relatos que Registram a 

Experiência Docente 

Andressa Queiroz 

Souza 

2019 https://sistemas.furg.br

/sistemas/sab/arquivos/

bdtd/0000012988.pdf  

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O trabalho de Andrade e Castro (2015) retrata uma pesquisa realizada durante os 

anos de 2013 e 2014 em uma escola pública municipal Francisco Agostinho da Costa, no 

http://lajse.org/nov15/22001_Abreu_2015.pdf
http://lajse.org/nov15/22001_Abreu_2015.pdf
http://lajse.org/nov15/22001_Abreu_2015.pdf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6292279
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6292279
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6292279
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6292279
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6292279
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6292279
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6292279
https://capes-primo.ezl.periodicos.capes.gov.br/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Andressa+Queiroz+Souza&vl(D1045019538UI0)=creator&vl(823129630UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%3a(CAPES)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
https://capes-primo.ezl.periodicos.capes.gov.br/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Andressa+Queiroz+Souza&vl(D1045019538UI0)=creator&vl(823129630UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%3a(CAPES)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567https:/periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567
https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567https:/periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567
https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567https:/periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567
https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567https:/periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567
https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567https:/periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567
https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567https:/periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1009/567
https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Ana+Paula+Fernandes+N%C3%B3brega+da
https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Ana+Paula+Fernandes+N%C3%B3brega+da
https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Ana+Paula+Fernandes+N%C3%B3brega+da
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35483/1/2019_AnaPaulaFernandesN%c3%b3bregadaSilva.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35483/1/2019_AnaPaulaFernandesN%c3%b3bregadaSilva.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35483/1/2019_AnaPaulaFernandesN%c3%b3bregadaSilva.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35483/1/2019_AnaPaulaFernandesN%c3%b3bregadaSilva.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35483/1/2019_AnaPaulaFernandesN%c3%b3bregadaSilva.pdf
https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000012988.pdf
https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000012988.pdf
https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000012988.pdf
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município de São João de Meriti no Rio de Janeiro, com o objetivo investigar a prática 

ambiental sobre o ponto de vista do Letramento. Para construção do trabalho, as 

pesquisadoras realizaram um levantamento sobre os estudos e projetos que eram 

desenvolvidos na escola referentes à Educação Ambiental (EA), com esses dados foram 

feitas entrevistas e ações na escola. Com isso desenvolveu-se um projeto de EA, visando 

analisar o vínculo entre o ser humano e a natureza no âmbito escolar.  

Todavia, o projeto buscou associar o Letramento Ambiental crítico para que os 

professores, os alunos e os cidadãos membros da comunidade fossem capazes de aprender 

por meio das suas experiências de vida. O objetivo da pesquisa foi desenvolver e ampliar a 

concepção para que os alunos entendessem que todos fazem parte integrante do meio 

ambiente e que todos são responsáveis por cuidar, preservar e conservar o que está ao seu 

redor, seja dentro ou fora da escola. Com isso, as autoras destacam que os desafios foram 

de inserir atividades que fossem capazes de desenvolver uma conscientização nos 

indivíduos que participavam deste projeto na escola, bem como, desenvolver estratégias 

que contribuíssem para uma qualidade de vida e do ambiente. 

As autoras ainda ressaltam que buscaram trabalhar a EA como a proposta de gerar 

mudanças entre os membros participantes, então foram desenvolvidos trabalhos específicos 

e aplicações práticas de atividades sobre EA, como por exemplo, a coleta seletiva, a 

preservação da escola para o uso coletivo, e também a realização de algumas oficinas 

ensinando o reaproveitamento de alimentos e a reciclagem. Deste modo, a pesquisa ocorreu 

em quatro fases, sendo a primeira a busca por identificar autores e obras sobre o tema 

ambiental ligado à educação, a segunda fase foi a observação do tema com os sujeitos da 

pesquisa, analisando a compreensão que os envolvidos na pesquisa tinham sobre os 

problemas ambientais. A terceira fase deu-se pela aplicação de atividades dentro da escola, 

e na última fase, buscou salientar as reflexões e considerações sobre as circunstâncias que 

foram levantadas ao decorrer da elaboração e execução do projeto proposto na escola.  

Visto o exposto, outra parte que se destaca no texto, é que as autoras contam que a 

escola está em uma comunidade que enfrenta problemas socioambientais e sociais, e que as 

ruas ao redor da instituição de ensino possuem muito lixo em lugares inapropriados, o que 

acaba por interferir na dinâmica escolar já que muitos alunos estavam propícios a praticar 
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as mesmas atitudes no âmbito escolar e por isso que a proposta de Letramento Ambiental 

acabou ganhando um espaço dentro da escola.  

Outro fato é de que as autoras puderam observar que durante o ano letivo o chão da 

escola ficava completamente sujo, pois as embalagens dos produtos que os alunos 

consumiam eram jogadas no chão e mediante a esse mau comportamento dos alunos foi 

considerado a importância de conscientizar e promover reflexões sobre o cuidado que se 

deve ter com a escola, bem como, com a cidade e a comunidade. O texto ainda fala sobre o 

modo superficial que era abordado a EA dentro da escola, e por isso os desenvolvedores da 

pesquisa buscaram mudar essa realidade ouvindo e valorizando a participação e opiniões 

das pessoas que estavam inseridas no projeto. 

O trabalho de Castro (2017) descreve uma observação participante que foi realizada 

no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - CAIC Paulo Dacorso Filho, na 

cidade de Seropédica/Rio de Janeiro, visando à prática escolar dos professores sobre a 

proposta do letramento da educação ambiental crítica. O trabalho foi desenvolvido através 

de observações e leituras, assim fazendo o levantamento de políticas e documentos 

produzidos pelo Ministério da Educação que são disponibilizados para professores e 

professoras da rede pública, entre os anos de 2005 a 2015, e que tratam sobre a abordagem 

da EA. Também foi explorado o Projeto Político Pedagógico do CAIC para averiguar se a 

EA estava presente na escola de alguma forma. Deste modo, foi investigada a temática EA 

nas séries iniciais do ensino fundamental da educação básica e também a prática dos 

educadores.  

A autora ressalta que a motivação do trabalho foi a de identificar se existe o 

exercício da EA dentro da escola. A pesquisa foi feita em algumas etapas, na primeira 

realizou-se o levantamento de documentos e dados, na segunda etapa aconteceram as 

primeiras observações dentro da escola, e na terceira etapa foi baseada no resultado de 

questionários que foram aplicados aos educadores e colaboradores, considerando as 

práticas ambientais.  

Já a pesquisa de Souza (2018) buscou fazer um elo entre a alfabetização e o 

letramento no que tange a EA, embasando-se nos pensamentos de Paulo Freire. A primeira 

parte deste trabalho traz os conceitos sobre a EA, demonstrando sua diversidade em vista à 

degradação que o meio ambiente sofre pelas ações do ser humano, e que existe o dever de 
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avaliar o impacto que causamos no mundo. Sendo assim, a proposta do trabalho foi de 

encontrar maneiras de produzir conhecimentos para que haja o desenvolvimento de um 

letramento ambiental para formar indivíduos que questionam, problematizam e 

compreendem o mundo em que habitamos. 

Algumas pesquisas feitas no levantamento bibliográfico de Souza (2018) 

estabelecem uma relação entre a alfabetização e a EA, e falam sobre uma preocupação com 

a alfabetização e com a EA, mas a autora destaca que o letramento acaba aparecendo de 

forma secundária ao processo da alfabetização. Ainda, que a EA e o Letramento devem 

pensar sobre a importância de realizar transformações no mundo a partir da leitura do 

mesmo, a leitura que propicia compreender os movimentos das coisas que estão ao nosso 

redor. Assim, a autora destaca que através dos postulados de Paulo Freire surgiu a 

necessidade de ler o mundo antes de ler palavras, e que neste sentido por intermédio de um 

letramento ambiental podemos compreender o uso social da linguagem escrita fazendo uma 

mediação entre o ser humano e o mundo. 

A pesquisa de Silva (2019) trata de uma proposta de atividade lúdica pensando na 

EA crítica e no Letramento Científico. A atividade foi realizada em duas turmas do 2º ano 

do ensino médio em uma escola pública na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. 

Pensando que a maioria desses estudantes reside em uma comunidade se não possui 

serviços públicos básicos, este seria o local ideal para realizar a pesquisa. A atividade 

proposta pela autora foi uma gincana que buscava tratar o tema horta e os fatores das 

transformações dos resíduos orgânicos em adubo, buscando fazer uma contextualização 

com a vida dos alunos.  

A proposta foi desenvolvida em onze encontros da pesquisadora com os alunos, de 

modo que esses encontros foram desde a apresentação do projeto até o último encontro, que 

foi uma entrevista com as equipes participantes e a premiação dos ganhadores. Neste meio 

tempo foram realizadas tarefas como questionários, leituras, visitas ao museu do lixo e 

usinas de compostagem, construção e exploração de alguns conceitos científicos sobre o 

tema que estava sendo estudado, e a plantação de hortaliças. 

 Com toda a resolução do trabalho a autora destaca que trabalhar EA de forma 

lúdica contribui para aprender conceitos e para praticar o Letramento Científico, pois a 

ludicidade acabou por motivar os alunos e os professores que possibilitou o 
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desenvolvimento da autonomia dos participantes do projeto ao longo da aplicação das 

atividades. Não somente os alunos, mas toda a comunidade escolar ampliou os seus 

saberes, contribuindo para que todos os envolvidos tenham uma responsabilidade com o 

meio ambiente. Assim, a ludicidade é de grande valia para formar cidadãos sensibilizados 

que compreendam que cada um deve fazer a sua parte pensando no individual e no coletivo 

modificando atitudes e comportamentos em prol do bem estar do ambiente. 

O trabalho de Souza (2019) conta sobre uma pesquisa que tem a intenção de 

observar como a EA está presente na Alfabetização e no Letramento nos relatos de 

docentes alfabetizadores que participam do projeto Cirandar, que consiste na escrita e 

trocas de cartas com outros professores. A sequência norteadora do trabalho foi 

primeiramente a busca histórica para reconhecer o que constitui e distingue o Letramento 

da Alfabetização, depois um momento de reflexão sobre o que de fato é o Letramento 

Ambiental conectando a EA aos pensamentos de Paulo Freire, e então foram realizadas 

entrevistas com professores(as) participantes, observações dos relatos e diários de campo. 

Com isso a autora destaca que ao reconhecer os processos históricos da Alfabetização e do 

Letramento pode-se notar que a educação brasileira acabou deixando de lado os 

conhecimentos que os alunos já possuíam e que acabam sendo desconsiderados no processo 

de ensino-aprendizagem.  

  Sobre a reflexão de construir um Letramento Ambiental (LA) a partir dos 

pensamentos de Educação Ambiental e de Paulo Freire foi possível observar vários 

momentos em que os pensamentos do autor e a EA constituem e colaboram com a 

construção do LA, assim o Letramento foi visto como uma forma de ler o ambiente em que 

vivemos, seja de forma individual ou de modo coletivo. 

 

4.2 Sequência Didática 

 Como estratégia de apresentação, e principalmente, de incentivo à promoção do LA 

no ambiente escolar, organizou-se uma Sequência Didática sobre o tema composição 

química das embalagens, intitulada “É só um plástico!? Uma reflexão sobre as 

embalagens”, e direcionada aos alunos do ensino fundamental, preferencialmente do 6° 

ano. A escolha do tema se pauta na situação pandêmica ainda vivenciada, a qual trouxe a 

necessidade de adaptação da rotina escolar, em um formato de ensino remoto, como 

também nas dinâmicas familiares e de trabalho. 
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Ainda, tem como suporte teórico as orientações do documento norteador da 

educação básica brasileira, Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 553), na 

unidade temática “Matéria e Energia”, quando fala em: 

 

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e 

relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que 

aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e 

melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.  

 

Assim sendo, a SD está dividida em quatro etapas e pode ser observada no Quadro 

2. A mesma segue os princípios da metodologia dos Três Momentos Pedagógicos, descritos 

como: Problematização inicial, Organização do conhecimento e Aplicação do 

conhecimento. Delizoicov (1991) considera que a intenção dos Três Momentos 

Pedagógicos é: 

 

[...] garantir a presença constante de análises e sínteses dos conhecimentos em 

discussão, através do processo dialógico contido na “fala do outro” e na “fala do 

coordenador”, na do educando-educador e na do educador-educando 

(DELIZOICOV, 1991, p. 184). 

 

“É só um plástico!? Uma reflexão sobre as embalagens” 

Unidade temática/ objeto do conhecimento: Matéria e Energia/ Transformações químicas e 

Materiais Sintéticos. 

  

Habilidade(s) a serem desenvolvidas: 

Identificar os principais tipos de embalagens plásticas; 

Conhecer aspectos da composição química das embalagens plásticas; 

Associar o consumo e descarte de embalagens plásticas com os impactos ambientais. 

  

Conteúdo(s): Introdução à Química e aos compostos orgânicos. 

Ano/série: preferencialmente 6° ano do Ensino Fundamental 

   

Duração: 5 hr/aula 

  

Metodologia utilizada: Três Momentos Pedagógicos  
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 Objetivos 

- Conhecer a composição das embalagens de plástico a partir de uma introdução às Ciências, em 

especial à Química. 

- Reconhecer o impacto causado na natureza pelo descarte incorreto de embalagens plásticas. 

  

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

1º ETAPA: 

Problematização Inicial 

  

Roda de conversa: 

- Identificação dos conhecimentos prévios dos 

alunos acerca do tema. 

- Apresentação dos tipos de embalagens de 

plástico. 

- Perguntas sobre o cotidiano dos alunos. 

- Escrita dos alunos no portfólio. 

  

 2º ETAPA: 

Organização do Conhecimento 

  

Conhecendo a composição das embalagens: 

- Introdução à química e aos compostos 

orgânicos. 

- Apresentação da composição das 

embalagens, seu tempo de decomposição, e 

os riscos para o meio ambiente. 

- Descarte correto de embalagens. 

- Escrita dos alunos no portfólio. 

 3º ETAPA: 

Aplicação do conhecimento 

  

Atividade: 

- Observação e anotação/registro no portfólio da 

quantidade de embalagens descartadas em casa 

durante um dia, uma semana e um mês. 

4º ETAPA: 

Aplicação do conhecimento 

 

- Socialização dos dados obtidos por cada 

aluno. 

- Socialização da escrita no portfólio em cada 

etapa. 

- Junção dos dados da turma, mensuração do 

número total de embalagens (individual e 

coletivo). 

- Explicitação dos impactos de todo esse 

plástico no meio ambiente.  

Fonte: Autor (2021) 

4.2.1 Detalhamento da Sequência Didática 

Esta sequência didática pode ser utilizada tanto em aulas presenciais, como em 

aulas remotas, deste modo basta apenas fazer o uso de plataformas como Google Meet e 

Google Classroom, ou recursos como Powerpoint e Word, para momentos síncronos e 

assíncronos. 

1° etapa 
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Problematização Inicial – Roda de conversa 

Serão apresentadas questões do cotidiano dos alunos e que possuem envolvimento 

com o tema. Será feita uma exibição dos tipos de embalagens plásticas comumente 

utilizadas, e algumas perguntas com o intuito de obter informações acerca do conhecimento 

prévio dos alunos.  

1° momento: Apresentar os tipos de embalagens plásticas e a partir disso realizar 

uma sondagem inicial com os estudantes sobre embalagens e descarte do lixo. 

  

Exemplos de perguntas que podem ser feitas: 

 - Na sua casa é comum comprar produtos que possuam uma embalagem de plástico? 

- Cite um tipo de embalagem de plástico comum na sua casa? 

- O consumo de produtos e alimentos com esse tipo de embalagem na sua casa aumentou 

ou diminuiu durante a pandemia? 

- Na sua casa é feita a separação e descarte correto de lixo? 

- O que você acha que acontece com essas embalagens depois de colocadas no lixo? 

  

Neste momento o professor deverá considerar todas as respostas dadas pelos 

discentes, pois elas serão necessárias para o fechamento da sequência didática. Os alunos 

deverão ter um tempo para fazer anotações em seus portfólios. 

 

2° Etapa 

  

O professor deve orientar o entendimento dos temas que foram problematizados 

inicialmente. Os alunos poderão fazer pesquisas sobre a composição das embalagens, e será 

exposta uma introdução à Química e aos Compostos Orgânicos. 

 

1° momento: Neste momento deve-se fazer a organização do conhecimento, os 

alunos deverão ter um tempo de até 15 minutos para fazer pesquisas em livros ou na 

internet sobre a composição de embalagens e anotar no portfólio. Após esta busca, o 
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professor poderá apresentar um texto introdutório com exemplos de embalagens plásticas 

biodegradáveis e a toxicidade que podem estar presentes nelas.  

Exemplo de texto: Introdução à Química e aos Compostos Orgânicos 

O que é Química? A química é uma área da ciência que estuda a matéria e suas 

transformações. Ela pode ser divida em seis áreas: a química geral e inorgânica, a química 

orgânica, a química analítica, a físico-química e a bioquímica. 

O que é matéria? É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, 

qualquer coisa que tenha existência física ou real é matéria, como por exemplo: papel, 

água, madeira, o ser humano, o ar etc. 

Mas a matéria é formada de que? A matéria é formada por átomos, que são partículas 

muito pequenas, quando átomos de diferentes elementos se ligam formando os compostos. 

 

Compostos Orgânicos 

São formados por cadeias de átomos de carbono ligados entre si ou ligados a outros 

elementos químicos. Estão presentes no cotidiano como, por exemplo, em combustíveis, 

plásticos, gás de cozinha e borrachas etc. Os compostos são divididos em dois grupos: os 

compostos orgânicos naturais e compostos orgânicos sintéticos. 

Os compostos orgânicos naturais são formados por substâncias que são fornecidas através 

dos seres vivos, como o gás natural, as vitaminas, as proteínas etc. Os compostos 

orgânicos sintéticos são formados em laboratórios, por exemplo, os plásticos, os corantes, 

os medicamentos entre outros. 

Hoje vamos estudar um composto sintético, o Plástico! 

O plástico é composto por resinas derivadas do petróleo e possuem várias formas e tipos 

podem ser finos, fáceis de amassar ou rígidos. São divididos em termoplásticos que 

amolecem quando são submetidos a aquecimento, são o tipo mais utilizado por sua 
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facilidade de reciclagem e os termorrígidos que não derretem ou amolecem quando 

submetidos ao aquecimento dificultando sua reciclagem. 

Mas no nosso cotidiano onde podemos ver os plásticos?  O plástico está presente na 

nossa vida, podemos vê-lo em muitos produtos, que são fabricados com materiais como o 

Polipropileno, Polietileno de Baixa Densidade, Polietileno de Alta Densidade, Polietileno 

Tereftalato, Policloreto de Vinila entre outros. 

O polietileno de baixa densidade (PEBD) pode ser encontrado nas sacolas usadas no 

supermercado, sacos para lixo, rótulos de brinquedos, e sacos industriais. 

O Polipropileno (PP) pode ser utilizado para tampas, frascos, seringas descartáveis, 

embalagens de biscoitos, cabides, pá de lixo, potes e rótulos para garrafas. 

Podemos encontrar o Polietileno Tereftalato (PET) nas garrafas de refrigerante, produtos 

de limpeza, produtos farmacêuticos, mantas e impermeabilizantes. 

O Poliestireno (PS) nas caixas de ovos, copos descartáveis, embalagens de alimentos, 

embalagens de isopor, material escolar etc. 

O Policloreto de Vinila (V ou PVC) pode ser encontrado em frascos de água, canos, 

calçados, brinquedos etc. 

O Polietileno de Alta Densidade (PEAD) pode ser encontrado em embalagens de 

cosméticos, baldes, frascos de produtos de limpeza, mangueira, tubos para gás etc. 

Os plásticos e o risco para a saúde: Existe um composto que é bastante utilizado na 

confecção dos plásticos chamado de Bisfenol A (BPA) esta substância é usada para dar 

estrutura as embalagens plásticas, brinquedos, garrafas PET, utensílios médicos, e 

principalmente em recipientes de armazenar comida. Quando esses recipientes são expostos 

a temperaturas altas, como no aquecimento de alimentos no micro ondas ou quando a 

comida quente entra em contato com o recipiente o BPA acaba sendo liberado e contamina 

o alimento acarretando riscos à saúde como problemas gastrointestinais, alterações 

hormonais, má formação do embrião entre outros. 
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Mas como identificar se existe BPA na composição da embalagem? Embaixo de cada 

embalagem vem especificado se ela pode ser utilizada no micro-ondas, no freezer, na lava 

louças e para alimentos. E também um símbolo com números do 1 ao 7 que se refere ao 

tipo de plástico que compõe a embalagem. Nas embalagens que contém BPA consta o 

número 7, e nas embalagens que não possuem o BPA diz “BPA free” 

Figura 3. Composição plástica nas embalagens 

   

Fonte: Pleion, 2016 

 

Os plásticos e os riscos para o meio ambiente: quando o lixo plástico é descartado 

incorretamente ocasiona vários problemas para o meio ambiente. Por exemplo, pode acabar 

entupindo bueiros e causando enchentes e problemas de saúde, quando esse lixo vai para os 

rios ou mares provoca desequilíbrio ambiental contaminando a água e causando a morte de 

muitos animais marinhos já que eles acabam por confundir o lixo com comida, a 

proliferação de mosquitos causadores de doenças etc. 

Para evitarmos a poluição das ruas, rios e mares devemos fazer o descarte correto do lixo. 

Primeiramente separando o lixo em resíduos orgânicos (resto de comida, cascas de frutas, 

sementes etc), recicláveis (plásticos, metais, papéis e vidros) e os não recicláveis 

(guardanapos, espelhos, cerâmicas, porcelanas) no caso de lixo eletrônico como pilhas, 

baterias e celulares devem ser depositados em coletores específicos. 

3° Etapa 
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Esta etapa é destinada à abordagem sistemática dos conhecimentos assimilados pelos 

alunos nas etapas anteriores, sendo proposta uma atividade que será desenvolvida pelos 

estudantes em casa. Os alunos deverão observar e anotar no portfólio a quantidade de 

embalagens que são descartadas em suas casas no período de um dia, uma semana e um 

mês. 

 

4° Etapa 

Nesta etapa deve ser feita a socialização dos dados da pesquisa realizada pelos alunos e no 

portfólio. Após esta socialização o professor regente poderá somar o número de 

embalagens de toda a turma para mostrar aos alunos o impacto, individual e coletivo, que 

pode ser causado se o descarte do lixo plástico não for feito corretamente. 

 

  



38 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O percurso metodológico aplicado neste trabalho teve como ponto de partida a 

necessidade de refletir sobre os temas Educação Ambiental e Letramento Científico, visto 

que a cada dia o ser humano parece cuidar cada vez menos do meio ambiente, mesmo 

sabendo da sua interligação com o mesmo para sobrevivência. Este estudo buscou enfatizar 

a importância de inserir estes conceitos dentro da unidade escolar para a formação de 

indivíduos letrados ambientalmente, que possam ser capazes de ler o mundo à sua volta.  

Também, visou analisar de que tratam os trabalhos que foram obtidos ao decorrer da 

pesquisa, sobre o tema Letramento Ambiental. Assim, fez-se uma pesquisa documental, na 

forma de mapeamento sistemático, para responder acerca do que vem sendo publicado 

sobre Educação Ambiental aliada ao Letramento Científico para o cotidiano escolar. Deste 

modo, ao realizar esta busca de publicações, no período de 2015 a 2020, notamos a 

escassez de trabalhos que retratam a dimensão do tema. Contudo, na procura de textos 

encontramos 05 produções, entre artigos e dissertações, que enfatizam de maneiras 

diferentes a importância da Educação Ambiental e do Letramento Científico, não somente 

dentro da escola, mas na comunidade, através do desenvolvimento de projetos na escola e 

os estudos de conceitos.  

Por fim, elaborou-se uma Sequência Didática sobre a composição química de 

embalagens plásticas, com uma introdução à química e aos compostos orgânicos, como 

estratégia de inserção do LA no ambiente escolar, esta pode ser utilizada por professores da 

área de Ciências para alunos de diversos anos de escolaridade apenas sendo necessário 

fazer algumas alterações no texto conceitual. 

A experiência de concluir este Trabalho de Conclusão de Curso foi muito 

desafiadora, visto a pouca experiência com a escrita um estudo nestas proporções. Em 

contraponto o envolvimento com o tema facilitou o desenvolvimento do mesmo, pois 

acredita-se veementemente que a Educação Ambiental deve sim ser tratada de forma 

abrangente no ambiente escolar, visando o Letramento Científico, e que todos sejam 

conscientes de seus atos e compreendam de forma científica o que acontece a sua volta.  
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