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RESUMO
A contaminação dos recursos hídricos e as suas relações com a saúde ambiental são discussões
contundentes no contexto atual. Assim, associando-se esse tema ao uso de agrotóxicos no
campo e o aumento nos índices de câncer na população, situa-se uma problemática
interdisciplinar de relevante discussão. No tocante à problemática, esta agrava-se quando se
tipificam as mulheres como sujeitos de risco nesse enquadramento, ainda distantes dos
contextos rural e agrícola, enquanto expostas à contaminação e às neoplasias. Diante disso, tal
dissertação tem como objetivo geral analisar a relação entre a contaminação dos recursos
hídricos em Paripiranga (BA) e suas influências nos riscos neoplásicos na população feminina.
Para isso, utilizaram-se as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, enquanto técnicas de
aprendizagem baseadas em problemas ABP/PBL e Problematização, através do Arco de
Maguerez, como estratégias inovadoras, utilizadas em todas as suas etapas, diferenciadas e
unidas a partir das proposições de aplicações no delinear da pesquisa. Desta forma, com intento
de promover a operacionalização dos objetivos propostos, foram construídos os seguintes
procedimentos: fundamentação teórica; pesquisa de campo com quarenta mulheres sujeitos da
pesquisa; coleta e análise da água em quatro comunidades no território da pesquisa;
planejamento e execução de atividades de extensão e de troca de saberes e vivências, além da
construção de produto educacional tecnológico: Protocolo e Aplicativo. A abordagem se deu
no caráter exploratório descritivo e envolveu dados quali-quantitativos. Frente à metodologia
ativa e suas vertentes, analisaram-se as relações socioculturais das comunidades, o uso da água,
contexto de saúde e os processos de contaminação hídrica, unidirecionando aos riscos para
câncer. Conclui-se que a presença de agentes contaminantes na água coletada, associada às
entrevistas, que apontaram uso de agrotóxicos, com manuseio de risco, bem como, presença de
sinais de risco e deficiência no acompanhamento à saúde, denota o risco ao qual essas mulheres
estão expostas, principalmente no eixo neoplásico, responsável pelos altos índices de óbitos e
adoecimento na região. Conclui-se também, que o uso das metodologias ativas possibilitou a
interação, formação e promulgação da educação no tripé aluno/comunidade/unidade de saúde
como centro da aprendizagem em um elo único de melhorias e educação continuada e
emancipadora.
Palavras-chave: Contaminação. Metodologias Ativas. Mulheres. Neoplasias. Recursos
hídricos.
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ABSTRACT
Water resources contamination and its relationship with environmental health are bruising
discussions in the contemporary context. Thus, associating this theme with the use of pesticides
in the field and the increase in cancer rates in the population, there is an interdisciplinary
problem of relevant discussion. Regarding to the problem, it is aggravated when women are
typified as risky subjects in this context, still far from the rural and agricultural contexts, while
exposed to contamination and neoplasms. Therefore, this thesis has as main objective aims to
analyze the relationship between water resources contamination in Paripiranga (BA) and its
influence on neoplastic risks in the female population. For this, active teaching-learning
methodologies were used, as learning techniques based on PBL and problematization, through
the Maguerez Arch, as innovative strategies, used in all their stages, differentiated and united
from the propositions of applications in the outline of the research. Thus, in order to promote
the operationalization of the proposed objectives, the following procedures were built:
theoretical foundation; field research with forty women, research subjects; water collection and
analysis from four communities in the research territory; planning and execution of activities
of extension and exchange of knowledge and experiences, besides the construction of
technological educational product: Protocol and App. The approach was exploratory and
descriptive and involved qualitative and quantitative data. Based on the active methodology
and its aspects, the sociocultural relations of the community, the use of water, the health context
and the water process contamination were analyzed, unifying the risks for cancer. In the
conclusions, it was observed that the presence of contaminants in the collected water, associated
with the interviews, which pointed out the use of pesticides, with risk handling, as well as the
presence of signs of risk and deficiency in health monitoring, denotes the risk to which these
women are exposed, especially in the neoplastic axis, responsible for the high rates of death
and illness in the region. It was also noted that the use of active methodologies enabled the
interaction, formation and promulgation of education with the student/community/health unit
as a learning center in a single link of improvements and continuing and emancipatory
education.
Keywords: Active Methodologies. Neoplasms. Contamination Water resources. Women.
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1 INTRODUÇÃO

Historicamente, a sociedade apresenta um perfil de utilização da natureza de forma
inconsequente que tem produzido destruição dos recursos naturais, bem como a degeneração
humana. A temática ambiental vem questionar as práticas em saúde, assim como nossa relação
com a vida. Esta não é somente enquanto consequência do aparecimento de novas doenças de
etiologia ambiental e/ou do agravamento de outras por efeito da contaminação do ambiente,
mas por surgimento e complicações à saúde ligadas à utilização dos recursos naturais, com
enfoque na contaminação hídrica. As variadas fontes de contaminação e seus efeitos, a médios
e longos prazos, dificultam, muitas vezes, o diagnóstico de novas doenças e a determinação de
suas causas. Nesse sentido, abrem-se novos campos de pesquisas científicas no que concerne à
formação em toxicologia e epidemiologia ambiental, bem como sobre saberes de mutagênese,
carcinogênese e teratogênese gerados por processos de degradação ambiental (LEFF, 2001).
Dentre as causas comuns da contaminação hídrica, está o uso de agrotóxicos, deliberado,
atualmente, sem controle e apressuramento, contínuo no campo brasileiro. O meio rural entra
em contato direto num processo de circulação produção-consumo que vai da produção até a
distribuição dos alimentos, circuncidados pela utilização dos pesticidas, envolvendo, assim,
diversos fatores multicausais relacionados à saúde ambiental e humana estão atrelados a tais
agentes. Com total ligação, a manutenção econômica atual e os modelos de plantio ligados a
esse tipo de produção, o agrotóxico está presente em todo o território nacional, predominando
nos municípios interioranos, seja na agricultura familiar ou no agronegócio.
O uso dos agrotóxicos e fertilizantes, incentivado por meio de uma política agrícola que
subsidiou o crédito para compra e incentivou a implantação de indústrias no país, muito serviu
para mascarar os efeitos da degradação na correlação natureza/homem em função do uso desses
insumos, com grau de toxicidade elevado na agricultura moderna. Assim, a política de subsídios
contribuiu para o uso indiscriminado dos agrotóxicos, pois estes passaram a ser utilizados não
só pelos grandes latifundiários, como também por produtores familiares (SOARES, 2010).
Esse processo de utilização de agrotóxicos na agricultura foi empregado de maneira
massiva e indiscriminada e teve amplo respaldo pelos Estados, sendo reforçado na segunda
metade do século XX na dinâmica de privatização dos organismos governamentais, de tal
maneira que se torna possível afirmar que estamos na vigência de um Estado máximo para o
capital e mínimo para o povo (CARVALHO, 2012).
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Em face dos diversos males que os agrotóxicos podem causar para a sociedade, o
Instituto Nacional do Câncer (INCA) divulgou um documento, em que, pela primeira vez, se
posiciona oficialmente contra o uso de agrotóxicos no Brasil. A entidade ainda ressalta os riscos
que esses agroquímicos utilizados na agricultura podem trazer para saúde. O INCA afirma que
a liberação do uso de sementes transgênicas no Brasil foi um dos responsáveis por colocar o
país no primeiro lugar do ranking de consumo de agrotóxicos, uma vez que o cultivo dessas
sementes modificadas exige o uso de grandes quantidades desses produtos (SANTOS;
BATISTA; SANTOS, 2015).
Frente a tal conjuntura, os riscos decorrentes da associação entre contaminação da água
e surgimento de neoplasias, vêm crescendo frente às substâncias que podem ser encontradas
nela diante do uso de contaminantes nas atividades diretas com os recursos hídricos, ou mesmo
de forma indireta, fortalecendo o conceito de saúde ligado e dissociado dos fatores ambientais.
Pensando-se exclusivamente no risco neoplásico, pode-se dizer que os casos
desenvolvidos têm sido associados aos fatores externos e/ou internos, inter-relacionados ao uso
indiscriminados de agroquímico-agrotóxicos. Observa-se que, nessa dimensão, o elo dos fatores
externos geralmente se refere às exposições ambientais. Já os internos são, na maioria das vezes,
geneticamente determinados e estão relacionados à capacidade individual de se defender das
agressões externas. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, aumentando a
probabilidade de transformações malignas nas células normais, causando o câncer (KOIFMAN;
HATAGIMA, 2003). Assim, as transformações malignas celulares, precursoras das neoplasias,
têm relação com a contaminação hídrica, principalmente, ao se analisarem contaminantes como:
substâncias tóxicas, produtos, efluentes e resíduos em atividades industriais, como indústrias
químicas, e mais especificamente para fins dessa pesquisa, os agrotóxicos.
Devido ao modelo agrícola do agronegócio que alia o “uso e abuso” de agrotóxicos com
comunicações sociais (rótulos, orientações e receituários) deficientes e com as dificuldades de
entendimento do perigo que podem causar aos trabalhadores no momento do manuseio e/ou
aproximação, bem como no processo de consumo populacional, esses tóxicos atingem de
maneira imediata quem vende, quem transporta e quem manipula, pulveriza e consome tais
insumos, e, de forma direta ou indireta, seus familiares que moram dentro ou na periferia das
plantações, também atingidos por armazenarem produtos dentro ou próximo de suas residências
(CARNEIRO, 2012).
Desse modo, entender a forma como uma comunidade se inter-relaciona com os
recursos hídricos propicia uma melhor compreensão das demandas das ações antropogênicas,
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frente a não degradação ambiental, bem como as possíveis influências dela no surgimento de
patologias como a neoplasia. No âmbito global-local, intentamos pensar uma região semiárida
como Paripiranga (BA).
Dentro dessa conjuntura de relações entre contaminação da água e câncer, ligadas às
pesticidas e ao uso de agrotóxicos junto à epidemiologia das neoplasias na população feminina,
faz-se necessário analisar tais riscos frente ao eixo da agrícola, base econômica da região de
Paripiranga (BA), semiárido nordestino.
Por sua vez, os recursos hídricos alocados na região do semiárido nordestino sofreram,
ao longo dos últimos anos, modificações importantes quanto à forma de ocupação e ao uso. Tais
transformações envolveram aspectos culturais, sociais, econômicos, ambientais, tecnológicos,
físicos e biológicos, que juntos influenciaram diretamente no processo de degradação hídrica
local. Em geral, entre as principais causas da degradação destes, estão o pastoreio intensivo, o
loteamento em locais impróprios, os despejos contínuos de lixos próximos dos leitos dos rios,
o lançamento de esgotos nos cursos d’água, a poluição química, além da destruição de suas
matas ciliares (CASTRO; LOPES, 2001).
Verifica-se que, nesse direcionamento temático, a análise dos dados sobre o município
de Paripiranga (BA), permite inferir que a cidade possui população de 14. 931 pessoas do sexo
feminino (IBGE, 2010). Dentre os tais, 10% da população vão a óbito por neoplasias e, dentre
elas, 20,3% são mamárias (SIH/SUS, 2010). Nesse segmento, a investigação das relações entre
a contaminação hídrica e os riscos para câncer na população feminina se faz primordial para
promoção de estratégias de melhorias e prevenção dos riscos à saúde. Assim, surgem os projetos
de Educação Ambiental e a disseminação do conhecimento em comunidades campesinas na
cidade de Paripiranga (BA), a partir do produto estabelecido nessa dissertação, aliando, assim,
o saber científico com o popular. Também se busca o equilíbrio consciente da utilização dos
recursos hídricos, bem como associa-se à prevenção dos riscos neoplásicos ligados à
contaminação dos mesmos.
Na metodologia Freiriana (2015), que compõe o método ativo, são as situações limiteexistenciais advindas da realidade concreta e representadas em temas geradores, como a relação
entre água contaminada e câncer, que passam a se tornar um problema que requer investigação.
Este, uma vez problematizado e tomado como um desafio a ser compreendido e enfrentado
pelos educandos no processo ensino-aprendizagem, é o que conduz a ruptura com
conhecimentos do senso comum que ele já detém sobre aquela situação e a apreensão de novos
conhecimentos, os científicos.
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Existe, então, a necessidade de análise pioneira dos recursos hídricos da região
paripiranguense, englobando os reflexos que a degradação das mesmas traz para o ambiente e
a população em seu contexto social com enfoque nos riscos neoplásicos, tendo em vista que o
uso destas para fins diversos, como uso comunitário, abastecimento de obras e criação de
animais vem crescendo. Destarte, essa dissertação de mestrado tem como objetivo geral analisar
o processo de contaminação hídrica e sua relação com o câncer na população feminina com
base nos eixos bibliográficos e metodológicos, e como principais objetivos específicos: analisar
a relação entre a contaminação das nascentes em Paripiranga (BA) e suas influências na
ocorrência e no risco neoplásico na população feminina; de modo mais específico, estabelecer
a caracterização sociocultural da comunidade que utiliza as águas dos recursos hídricos de
Paripiranga (BA); identificar a ocorrência de agentes contaminantes ligados ao câncer nos
corpos hídricos de Paripiranga (BA); elaborar produtos didáticos de prevenção de risco via
contaminação hídrica, com base na metodologia ativa frente às técnicas das metodologias, a
saber: aprendizagem baseada em problemas – PBL e da problematização.
Nessa dimensão, o desenvolvimento dos capítulos estão divididos em seções, a partir
das seguintes temáticas: na Introdução, item 2, tem-se uma discussão sobre o método ativo e
os procedimentos metodológicos; no Capítulo Segundo, item 3, propõe-se uma reflexão
bibliográfica acerca do uso apressurado dos agrotóxicos em Paripiranga (BA); enquanto que,
no Capítulo Terceiro, item 4, discute-se a morbidade1 dos recursos hídricos: do Global ao
Local; o Quarto Capítulo, item 5, apresenta os resultados e as discussões frente a entrevista
com as mulheres rurais e a análise da água; e o Quinto Capítulo, item 6, apresenta e discute
os produtos didáticos, frutos dessa pesquisa. Além das considerações finais, referências, anexos
e apêndices aqui apresentados.

1

Refere-se ao processo de contaminação, degradação e adoecimento dos recursos hídricos em referência a saúde
ambiental.
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2 OS CAMINHOS DA PESQUISA: Método Ativo e Procedimentos Metodológicos

O processo de construção de saberes humanos, científicos e construtivistas de melhorias
sociais está emaranhado no ensino e na aprendizagem dentro do processo de construção da
Educação Ambiental – EA. A inclusão da comunidade, dos estudantes e professores nesse
debate permite qualificar os saberes individuais, comunitários, que são intrínsecos e
regionalizados, enriquecendo estes para uma construção de valores com cunho científico, mas
no sentido das vivências, tornando-os viáveis em sua aplicabilidade. As técnicas de pesquisa
aqui apresentadas traduzem instrumentos utilizados para captação e utilização de tais valores,
qualificando-os para obtenção dos objetivos propostos na dissertação em tela com a utilização
das metodologias, a saber: Problematização e Aprendizagem Baseada em Problemas – PBL.
Conforme Berbel (2011, p. 29), as metodologias ativas são “formas de desenvolver o
processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando as condições de
solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em
diferentes contextos”. Nesse viés, as referidas metodologias corroboram entre si para um ensino
voltado às questões ambientais condizentes com as necessidades atuais, oferecendo autonomia
e promovendo criticidade frente à temática. Portanto, a metodologia de ensino não é restrita à
aula ou ao seu planejamento, contrariamente a isso, esta se amplia quando se expande às
relações com a prática social e comunitária, troca de saberes, a qual lhe confere um caráter de
historicidade, trocas e interlocução e de participação.

2.1 Conhecendo o Método Ativo

Metodologia é uma palavra que teve registro em língua portuguesa somente em 1858.
Em relação à sua etimologia, que advém do grego, compõe-se de três termos: metá (atrás, em
seguida, através); hodós (caminho); e logos (ciência, arte, tratado, exposição cabal, tratamento
sistemático de um tema) (HOUAISS, 2001). De acordo com essas significações, metodologia
pode ser compreendida como tratado, disposição ou ordenamento sobre o caminho através do
qual se busca, por exemplo, um dado objetivo de ensino ou mesmo uma finalidade educativa.
Não haveria, por conseguinte, uma metodologia de ensino sem intencionalidade imediata, em
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curto prazo e de caráter programático (constituída pelos objetivos), e mediato, de caráter
teleológico (pelas finalidades).
A base da metodologia ativa está no princípio de atividade. No contexto teóricoeducacional, a atividade se traduz como um conceito voltado à ação, promotor de experiência,
da qual resulta a aprendizagem. Diante disso, convém discutir e elencar o conceito de
experiência frente a sua importância no surgimento da metodologia ativa em seu contexto geral.
Um dos indiciários é Montaigne (1533-1592), que defendeu a atenção do preceptor à
inteligência da criança, cabendo-lhe também incentivá-la a realizar escolhas e a exercitar o
discernimento. Também ressalta que se deve respeitar o ritmo de aprendizagem da criança,
além do que esta revela uma atividade que o preceptor deve respeitar. Em suas palavras: “É
bom que [o preceptor] faça trotar essa inteligência [a da criança] à sua frente para lhe apreciar
o desenvolvimento e ver até que ponto deve moderar o próprio andar, pois em não sabendo
regular a nossa marcha tudo estragamos” (MONTAIGNE, 1972, p. 81).
Na conjectura histórica que edifica e solidifica o método, inicialmente em linguagem
filosófico-educacional, estabelecia-se “a querela entre a pedagogia da essência [tradicional] e a
pedagogia da existência [moderna] iniciada durante o Renascimento [...]” (SUCHODOLSKI,
1978, p. 29)). Para o autor, tal querela se ancorava entre o humanismo tradicional e o
humanismo moderno, os quais constituíram como que uma encruzilhada no campo educacional,
o que também envolve concepções de educação, de escola e de professor e, é claro, de ensino
e aprendizagem, do tradicional ao ativo.
Cabe-se ressaltar ainda como base os conceitos de Comênio (1592-1670) que, em sua
Didática Magna, privilegiam os sentidos como base da experiência, tendo em vista a
conformação do espírito: “[...] o verdadeiro método de formar adequadamente os espíritos
consiste precisamente em que, primeiro, as coisas sejam apresentadas aos sentidos externos,
aos quais impressionam imediatamente no campo educacional, ele compartilha da corrente
empirista” (CIVAROLO, 2008), a qual se desenrola nos séculos XVII e XVIII em defesa da
experiência como fonte do conhecimento, reforçando os eixos de ativo e ação nas metodologias.
De acordo com o explicitado, o método ativo constitui-se numa concepção educativa
que estimula processos de ensino e de aprendizagem numa perspectiva crítica e reflexiva, em
que o estudante possui papel ativo e é corresponsável pelo seu próprio aprendizado. O Método
Ativo envolve a construção de situações de ensino que promovam uma aproximação crítica do
aluno com a realidade; a opção por problemas que geram curiosidade e desafio; a
disponibilização de recursos para pesquisar problemas e soluções; bem como a identificação de
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soluções hipotéticas mais adequadas à situação e a aplicação dessas soluções. Além disso, o
aluno deve realizar tarefas que requeiram processos mentais complexos, como análise, síntese,
dedução, generalização (MEDEIROS, 2014).
O Método Ativo, aqui descrito, permeia, então, as formas de desenvolver o processo do
aprender que os professores utilizam na busca de conduzir a formação crítica de futuros
profissionais nas mais diversas áreas. A utilização das metodologias Ativas pode favorecer a
autonomia do educando, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões
individuais e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos do
estudante. Dentre algumas das Metodologias utilizadas, está a Problematização, que tem como
objetivo instigar o estudante mediante problemas, pois, assim, ele tem a possibilidade de
examinar, refletir, posicionar-se de forma crítica (BORGES, 2014).
A partir dessa perspectiva, evidencia-se, aqui, as principais abordagens teóricas voltadas
para os processos de ensino e de aprendizagem que nortearam as metodologias ativas, pautados
nas principais contribuições desde Piaget, frente à ação/reflexão e às teorias de aprendizagem:
na aprendizagem pela interação social, preconizada por Lev Vygotsky (1896-934), na
aprendizagem pela experiência (DEWEY 1978), a aprendizagem significativa de David
Ausubel (1918-2008), a problematização de Bordenave e Pereira (2005), levando em
consideração as perspectivas freiriana da opressão, esperança e autonomia (FREIRE, 2015) e,
mais recentemente, dos estudos de Moran (2015), associando educação ativa e tecnologia.
John Dewey aborda as metodologias ativas de ensino, focando que não deve haver
separação entre vida e educação. Para o autor, “quando os alunos estão em uma instituição de
ensino, eles não estão sendo preparados para a vida, uma vez que na instituição os mesmos já
têm experimentado várias situações de sua vida”. Em suma, Dewey enfoca que a educação é
uma contínua reconstrução de experiência (DEWEY, 1989).
Na contribuição de Dewey, a utilização de desafios educacionais no formato de
problemas mostra-se coerente com o modo como as pessoas, naturalmente, aprendem. Segundo
esse autor, a educação deve voltar-se à vivência de experiências ao invés da transmissão de
temas abstratos. Desse modo, para o autor, o pensamento reflexivo tem uma função
instrumental, origina-se no confronto com situações problemáticas, e sua finalidade é prover o
professor de meios mais adequados de comportamento para enfrentar essas situações
(ROMANOWSKY; DORIGON, 2008).
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Analisando o papel da reflexão na experiência, observa-se que o pensamento, ou
reflexão, é o discernimento da relação entre o que tentamos fazer e o que acontece
como consequência. Se não tivermos abertura intelectual, não é possível uma
experiência significativa, e, sendo assim, percebemos dois diferentes tipos de
experiência conforme à proporção que damos à reflexão, denominadas pelos
psicólogos de experiência e erro (DEWEY, 1979, p.165).

Assim, John Dewey defendeu a importância do pensamento reflexivo e apontou
estratégias para praticá-lo, reconhecendo que se reflete sobre um conjunto de coisas, quando se
pensa sobre elas, mas o pensamento analítico só acontece quando há um problema a resolver
(ROMANOWSKY; DORIGON, 2008).
A metodologia ativa também recebe contribuições oportunas e evidentes de Jean Piaget,
visto que a natureza da constituição do conhecimento na Epistemologia piagetiana é ativa. Dizse ativa, uma vez que o sujeito é participante do seu processo de conhecer. Ele compreende, ele
inventa, ele cria, ele constrói, ele reconstrói, enfim, o conhecimento não é recebido pronto por
ele, nem mesmo está nele. O conhecimento é por ele elaborado. Nas palavras piagetianas:

[...] os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de meras respostas
associativas, mas no sentido muito mais profundo da associação do real com as
coordenações necessárias e gerais da ação. Conhecer um objeto é agir sobre ele e
transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação vinculados com as
ações transformadoras [...] (PIAGET, 1970, p. 30).

Neste sentido, para Piaget, o processo de conhecer caracteriza-se pela sua natureza de
construção ativa. Esse processo construtivo de cunho cognitivo sob um olhar piagetiano implica
a existência de métodos ativos. Estes podem ser descritos como aqueles que conferem “[...]
especial relevo à pesquisa espontânea da criança ou do adolescente e exigindo-se que toda
verdade a ser adquirida seja reinventada pelo aluno, ou pelo menos reconstruída e não
simplesmente transmitida. [...]” (PIAGET, 1998, p. 15). Percebe-se, portanto, o envolvimento
do sujeito no seu processo cognitivo.
Nessa égide, com base na teoria de Piaget, a Educação deve oferecer à criança a
descoberta e a construção do conhecimento através de atividades desafiadoras que provoquem
desequilíbrios e reequilíbrios sempre respeitando sua maturação. O autor supracitado dividiu o
desenvolvimento da criança em etapas que devem ser respeitadas para um trabalho mais
eficiente do ponto de vista pedagógico. Nesta dimensão, o professor assume um papel de suma
importância, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais e faz a mediação da
construção do conhecimento.
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Segundo Azenha (2006), o construtivismo de Jean Piaget é uma teoria constituída pela
força da ação de interação do indivíduo com o meio físico e social, partindo da ideia de que o
conhecimento não é dado como algo terminado, mas, sim, como resultado da força das relações
sociais. Com base na teoria construtivista, a aprendizagem só se dá se estiver em conjunto com
o processo de desenvolvimento do conhecimento, portanto, a metodologia ativa tem sua criação
no construtivismo, que, na educação, pode ser definido pelo conjunto de tendências atuais de
pensamento educacional que propiciam a construção do conhecimento através das interações
com o meio, em que se complementam, de um lado, estudantes e professores, e de outro,
problemas sociais atuais e o conhecimento já mapeado.
Para Lev Vygotsky (1988), que concebeu uma perspectiva mais social ao
interativíssimo, interessa, aqui, analisar um pouco mais esta última perspectiva, que não leva
em conta o indivíduo ou o contexto isoladamente, mas a interação desses elementos. Assim,
para o autor:

O professor universitário deve ser um agente mediador deste processo, propondo
desafios aos seus acadêmicos e ajudando-os a resolvê-los, ou proporcionando
atividades em grupo, em que aqueles que estiverem mais adiantados possam cooperar
com os que tiverem mais dificuldades (...) [...] a interação social é fundamental para
o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, por provocar constantemente novas
aprendizagens a partir da solução de problemas sob a orientação ou colaboração de
crianças ou adultos mais experientes. Vygotsky considera que a aprendizagem ocorre
dentro da zona de desenvolvimento proximal. Que é a distância entre o nível de
desenvolvimento cognitivo real do indivíduo (capacidade de resolver problemas
independentemente) e o nível de desenvolvimento potencial (capacidade de resolução
de problemas sob orientação de um adulto (VYGOTSKY, 1988, p. 125).

Sua perspectiva interativista contribui diretamente com as metodologias ativas, quando
valoriza a interação social, hoje, um dos pilares do método ativo. A teoria da aprendizagem
significativa de Ausubel também corrobora com o método ativo. Ao retratar a dicotomia da
aprendizagem significativa e mecânica de Ausubel, Moreira (2011a) discorre que, na primeira,
a nova informação é relacionada de maneira substantiva e não arbitrária a um aspecto relevante
da estrutura cognitiva, ao passo que, na aprendizagem mecânica, a nova informação não
interage com aquela já existente na estrutura cognitiva. Um aluno que, para realizar uma prova
avaliativa, decora fórmulas, macetes, leis, e, ao término da avaliação, esquece tudo, está
submetido à aprendizagem mecânica.
Para Ausubel (1978), o ato de aprender deve ser um processo reconstrutivo, que permita
o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, desencadeando
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ressignificações/reconstruções e contribuindo para a sua utilização em diferentes situações. De
acordo com Coll (2000), existem duas condições para a construção da aprendizagem
significativa: a existência de um conteúdo potencialmente significativo e a adoção de uma
atitude favorável para a aprendizagem, ou seja, a postura própria do discente que permite
estabelecer associações entre os elementos novos e aqueles já presentes na sua estrutura
cognitiva.
Ao contrário, na aprendizagem mecânica, não se consegue estabelecer relações entre o
novo e o anteriormente aprendido. Ademais, a aprendizagem significativa se estrutura,
complexamente, em um movimento de continuidade/ruptura. O processo de continuidade é
aquele no qual o estudante é capaz de relacionar o conteúdo apreendido aos conhecimentos
prévios, ou seja, o conteúdo novo deve apoiar-se em estruturas cognitivas já existentes,
organizadas e descritas como subsunçores. O processo de ruptura, por outro lado, instaura-se
a partir do surgimento de novos desafios, os quais deverão ser trabalhados pela análise crítica,
levando o aprendiz a ultrapassar as suas vivências – conceitos prévios, sínteses anteriores e
outros –, tensão que acaba por possibilitar a ampliação de suas possibilidades de conhecimento.
Corroborando com a perspectiva Freiriana, o método ativo incorpora às atitudes
primordiais a aprendizagem nos atos de indagar, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação,
de programar e de não apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos, impostos. As
crianças precisam ter assegurado o direito de aprender a decidir, o que se faz decidindo. Se as
liberdades não se constituem entregues a si mesmas, mas na assunção ética de necessários
limites, a assunção ética desses limites não se faz sem riscos a serem corridos por elas e pela
autoridade ou autoridades com que dialeticamente se relacionam (FREIRE, 2000).
Nas obras Pedagogia da Esperança (1994) e Pedagogia do Oprimido (1987), Freire
corrobora com os princípios da metodologia ativa, quando explicita que o processo ensinoaprendizagem é complexo, apresenta um caráter dinâmico e não acontece de forma linear como
uma somatória de conteúdos acrescidos aos anteriormente estabelecidos. Exige ações
direcionadas para que o discente aprofunde e amplie os significados elaborados mediante sua
participação, enquanto requer do docente o exercício permanente do trabalho reflexivo, da
disponibilidade para o acompanhamento, da pesquisa e do cuidado, que pressupõe a emergência
de situações imprevistas e desconhecidas.
Acresce que o ato de ensinar-aprender deve ser um conjunto de atividades articuladas,
nas quais esses diferentes atores compartilham, cada vez mais, parcelas de responsabilidade e
comprometimento. Para isso, é essencial a superação da concepção bancária, na qual um faz o
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depósito de conteúdo, ao passo que o outro é obrigado a memorizá-los, ou da prática licenciosa,
sem limite, espontaneista de indivíduos entregues a si mesmo e à própria sorte, num vazio de
quem faz e desfaz a seu gosto. Ao contrário, a educação libertadora é uma prática política,
reflexiva e capaz de produzir uma nova lógica na compreensão do mundo: crítica, criativa,
responsável e comprometida.
Nesse contexto, a abrangência das situações de estudo no contexto atual designa a
necessidade do ensino-aprendizagem dissociado da sala de aula metódica e bancária, trazendo
inovações voltadas ao desenvolvimento da autonomia do aluno, do trabalho em equipe e,
principalmente, da interdisciplinaridade. Conforme Freire (2011a, p. 25), “não há docência sem
discência”, mas o fato é que, por séculos, o modelo tradicional de Educação teve como foco o
ensino, com o poder do professor sobre o estudante. E a desmistificação dessa abordagem exige
mudanças no processo de formação docente e discente, tomando como base, novas
metodologias.
Assim também, discussão trazida por Freire (2015) coincide com a abordagem
envolvendo o método ativo. Nessa perspectiva é que se situam as metodologias ativas como
uma possibilidade de ativar o aprendizado dos estudantes, colocando-os no centro do processo,
em contraponto à posição de expectador, conforme descrito anteriormente. Ao contrário do
método tradicional, que, primeiro, apresenta a teoria e dela parte, o método ativo busca a prática
e dela parte para a teoria (ABREU, 2009).
Naturalmente, Gadotti (2001) salienta duas grandes contribuições de Paulo Freire para
o pensamento pedagógico brasileiro no século XX. Uma delas é a contribuição à teoria dialética
do conhecimento, para a qual “a melhor maneira de refletir é pensar a prática e retornar a ela
para transformá-la”. Freire sugere pensar o concreto, a realidade, e não pensar pensamentos. A
outra é a categoria pedagógica da conscientização, visando, por meio da educação, “à formação
da autonomia intelectual do cidadão para intervir sobre a realidade” (GADOTTI, 2001, p. 253254). A educação, para Freire, não é neutra, mas sempre um ato político.
Nesse percurso, há uma “migração do ‘ensinar’ para o ‘aprender’, o desvio do foco do
docente para o aluno, que assume a corresponsabilidade pelo seu aprendizado” (SOUZA;
IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014, p. 285). Assim, o método ativo em suas etapas contribui
diretamente no processo de aprendizagem de forma inovadora. Atualmente, as discussões e
contribuições de Moran (2015) evidenciam o papel do professor como curador e orientador nas
metodologias ativas. Para ele:
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Curador, que escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e ajuda a
que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis.
Curador, no sentido também de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe,
estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos e a cada aluno. Ele
tem que ser competente intelectualmente, afetivamente e gerencialmente (gestor de
aprendizagens múltiplas e complexas). Isso exige profissionais melhor preparados,
remunerados, valorizados. Infelizmente não é o que acontece na maioria das
instituições educacionais (MORAN, 2015, p. 24).

Partindo dessa interface histórica, compreende-se que as metodologias precisam
acompanhar os objetivos pretendidos, contribuindo no processo de ensino-aprendizagem e
evidenciando-os. Nessa conjectura, as metodologias ativas são pontos de partida para avançar
para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de
reelaboração de novas práticas. Utilizou-se de duas técnicas no desvelar da pesquisa:
Aprendizagem Baseada em Problemas ABP/PBL e Problematização. Estas são apresentadas a
seguir frente a suas etapas e aplicação para delineamento dessa pesquisa.

2.2 Entendendo as Metodologias Ativas Problematizadoras: Aprendizagem Baseada
em Problemas – ABP/PBL e Problematização

Dentro das metodologias problematizadoras, a Problematização e a Aprendizagem
Baseada em Problemas (ABP) são duas propostas distintas que “trabalham intencionalmente
com problemas para o desenvolvimento dos processos de ensinar e aprender” (BERBEL, 1998).
Apoiadas na aprendizagem por descoberta e significativa, ambas valorizam o aprender a
aprender.
A Aprendizagem Baseada em Problemas (também conhecida pela sigla PBL, iniciais do
termo em inglês Problem Based Learning) é outra modalidade inserida no conjunto das
metodologias ativas. Foi inicialmente introduzida no Brasil em currículos de Medicina, mas
vem sendo experimentada também por outros cursos. Esta alternativa diferencia-se das demais
antes apontadas, por constituir-se como o eixo principal do aprendizado técnico-científico numa
proposta curricular. Conforme Sakai e Lima (1996), ela se desenvolve com base na resolução
de problemas propostos, com a finalidade de que o aluno estude e aprenda determinados
conteúdos. Segundo os autores, esta metodologia é formativa à medida que estimula uma
atitude ativa do aluno em busca do conhecimento.
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Conhecida como PBL, trata-se, portanto, de uma metodologia que surgiu na década de
1960, inicialmente aplicada ao estudo da psicologia comportamental. Posteriormente, passou a
ser aplicada em escolas médicas e, pela primeira vez, na Universidade McMaster, no Canadá.
Em 1987, um grupo de especialistas em PBL discutiu suas peculiaridades e concluiu que o
emprego dessa metodologia apresenta oito características, que foram agrupadas e ordenadas,
obedecendo ao acrônimo PROBLEM da seguinte forma (JONES, 2006): Problem (Problema)
– a unidade fundamental para o estudante é o problema; Resource (Recursos) – a provisão
adequada dos recursos permite que ocorra autoaprendizagem (ex.: instruções, literatura,
internet); Objectives (Objetivos) – os objetivos de aprendizagem devem ser planejados pelos
educadores; Behaviour (Comportamento) – o comportamento dos estudantes evolui
progressivamente; Learning (Aprendizagem) – a aprendizagem é ativa e monitorada pelos pares
e pelo facilitador; Examples (Exemplos) – o facilitador favorece o uso de habilidades cognitivas
de ordem superior por meio do uso de exemplo; Motivation (Motivação).
No Brasil, a Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) e a Faculdade de Medicina
do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Londrina (UEL) optaram por um currículo
em ABP. Na FAMEMA, o programa de ensino/aprendizagem centrado no estudante, baseado
em problemas e orientado à comunidade, buscou romper a dicotomia entre os ciclos básico e
clínico. Na UEL, a mudança não se referiu ao método de ensino-aprendizado, mas a uma
mudança de filosofia educacional que incluiu a integração de disciplinas de forma vertical e
horizontal e a avaliação do estudante, não só somativa, mas, também, formativa. A Escola de
Saúde Pública do Ceará, no início dos anos 1990, iniciou um trabalho com a ABP na perspectiva
de formar profissionais curiosos e impregnados pela ideia de compreender a necessidade do
aprendizado contínuo (GORDON, 2001).
A abordagem da PBL deve ser concebida para estimular o interesse em determinados
tópicos e na motivação da aprendizagem. A PBL é uma metodologia ativa de aprendizagem
que trabalha com pequenos grupos de estudantes com atividades divididas tipicamente em
etapas, descritas no quadro a seguir:
Quadro 1 – Sete passos para aplicação do PBL (Problem Based Learning).

Passo 1

Identificar e esclarecer termos desconhecidos apresentados no
cenário; fazer uma lista daqueles que permanecem sem explicação
após a discussão.
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Passo 2

Definir o problema ou problemas a serem discutidos. Nesta fase, os
alunos podem ter diferentes pontos de vista sobre as questões, mas
todos devem ser considerados. Devem-se realizar os registros da
lista dos problemas acordados.

Passo 3

Realizar uma sessão de brainstorming para discutir o(s)
problema(s), sugerindo possíveis explicações com base no
conhecimento prévio. Os alunos devem se basear no conhecimento
um do outro e identificar as áreas de conhecimento incompleto.
Mais uma vez, é necessário registrar toda a discussão.

Passo 4

Passo 5

Passo 6

Passo 7

Revisar as etapas 2 e 3 e disponibilizar explicações como tentativas
de solução. Registrar e organizar as explicações e reestruturá-las, se
necessário.
Formular objetivos de aprendizagem. O grupo chega a um consenso
sobre os objetivos de aprendizagem. O tutor garante que os
objetivos de aprendizagem sejam focados, realizáveis, abrangentes
e apropriados ao caso.
Estudo individual (todos os alunos devem reunir informações
relacionadas a cada objetivo de aprendizagem).
O grupo parte dos resultados do estudo privado (os alunos apontam
seus recursos de aprendizagem e compartilham seus resultados)
para uma discussão coletiva. O tutor verifica o aprendizado e pode
avaliar o grupo.

Fonte: Organização: Francielly Vieira Fraga, 2019, adaptado de Wood, 2003.

A partir das sete etapas, o PBL utiliza da problematização como estratégia de ensinoaprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois, diante do problema, ele
se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas.
Assim, a problematização pode levá-lo ao contato com as informações e à produção do
conhecimento, principalmente, com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu
próprio desenvolvimento. Ao perceber que a nova aprendizagem é um instrumento necessário
e significativo para ampliar suas possibilidades e seus caminhos, esse poderá exercitar a
liberdade e a autonomia na realização de escolhas e na tomada de decisões (CYRINO, 2004).
O processo de aprendizado nesse método é composto por três estágios: (i) a preparação
individual, em que o aluno lê o caso, estuda as fontes teóricas indicadas e prepara-se para a
discussão; (ii) o debate em pequenos grupos, quando o aluno compara as suas reflexões e
respostas com as dos demais colegas, ou seja, grupos de até seis pessoas com diferentes
formações, experiências e percepções: busca-se, nesse estágio, ampliar a visão e chegar a
diferentes conclusões; e (iii) discussão em sala de aula, em que cada aluno, na plenária, é
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responsável pelas suas ideias e conclusões, que devem ser defendidas, conduzida pelo professor
por meio de um processo de questionamento crítico preparado por ele (MAYER, 2012).
A escolha do problema apresenta-se como pressuposto primordial na execução do PBL.
Os ingredientes principais de um problema são o título, o problema (descrição de um fenômeno,
evento ou caso clínico) e instruções, definindo quais os pontos a serem abordados, podendo ter
também referências de literatura e questões para o estudo individualizado. O conhecimento
adquirido pelo aluno vai depender de vários itens, dentre eles, o conhecimento prévio, a
qualidade do problema apresentado, a atuação do tutor, o funcionamento do grupo, o tempo
para as atividades e o interesse despertado.
Já a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo o método,
caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema detectado na realidade.
Constitui-se uma verdadeira metodologia, entendida como um conjunto de métodos, técnicas,
procedimentos ou atividades intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, de
acordo com a natureza do problema em estudo e as condições gerais dos participantes. Voltase para a realização do propósito maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar
consciência de seu mundo e atuar intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor,
para um mundo e uma sociedade que permitam uma vida mais digna para o próprio homem
(BERBEL, 1998). A metodologia da Problematização é, também, uma das manifestações do
construtivismo na educação. Mas está fortemente marcada pela dimensão política da educação,
comprometida com uma visão crítica da relação educação e sociedade. Volta-se à
transformação social, à conscientização de direitos e deveres do cidadão, mediante uma
educação libertadora, emancipatória. Enquanto método, a problematização segue alguns passos
de Dewey, entretanto, apresenta profundas resistências filosóficas e ideológicas. Dirige-se para
a transformação das relações sociais pela prática conscientizadora e crítica. Na
problematização, a relação ação-reflexão-ação transformadora é o eixo básico de orientação do
processo. Apoiada nos fundamentos da pedagogia crítica, a problematização tem por meta “o
desenvolvimento da consciência crítica [...], e responde à essência de ser da consciência, que é
a sua intencionalidade” (BERBEL, 1999, p. 24).
Para o desenvolvimento da metodologia da problematização, é necessário seguir alguns
passos: observação da realidade (levantamento do problema); pontos chaves; teorização;
hipóteses de solução e a aplicação à realidade (prática). Bordenave e Pereira (1989) afirmam
que o segredo do bom ensino e o entusiasmo pessoal do professor, que vem de seu amor à
Ciência e aos alunos e deve ser canalizado mediante planejamento e metodologia adequados,
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visando, sobretudo, a incentivar o entusiasmo dos alunos para realizarem por iniciativa própria
os esforços intelectuais e morais que a aprendizagem exige.
Essa concepção pedagógica baseia-se no aumento da capacidade do discente em
participar como agente de transformação social, durante o processo de detecção de problemas
reais e de busca por soluções originais. Marcada pela dimensão política da educação e da
sociedade, o ensino pela problematização procura mobilizar o potencial social, político e ético
do estudante, para que este atue como cidadão e profissional em formação (CYRINO, 2004).
Bordenave e Pereira (2005) utilizam o diagrama, denominado Método do Arco por Charles
Maguerez, que tem como ponto de partida a realidade que, observada sob diversos ângulos,
permite ao estudante ou pesquisador extrair e identificar os problemas ali existentes, pois está
baseada nos processos de Problematização (BERBEL,1995), ultrapassando limites do exercício
intelectual, na medida em que as decisões tomadas deverão ser executadas ou encaminhadas
considerando sempre sua possível aplicação à realidade, no campo de atuação de cada aluno.
Nesse sentido, quando os alunos problematizam sua realidade, identificam situaçõesproblemas concretas, as quais possibilitam a construção de novos sentidos e implicam em um
real compromisso com o seu meio. Assim, observam os problemas em sua realidade e levarão
para a mesma uma resposta de seus estudos, com o intuito de aplicar seus conhecimentos na
solução dos problemas, conforme apresentado na Figura a seguir:

Figura 1 – Arco de Maguerez frente as conceituações de Berbel.
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Fonte: BERBEL; GAMBOA, 2011.

O esquema do Arco, utilizado na síntese da Figura 1, conforme Berbel (1995), se dá a
partir de um determinado aspecto da realidade. Então, a primeira etapa é a da observação da
realidade e definição do problema. É o início de um processo de apropriação de informações
pelos participantes que são levados a observar a realidade em si, com seus próprios olhos, e a
identificar-lhes as características, a fim de, mediante os estudos, poderem contribuir para a
transformação da realidade observada. Os alunos, apoiados pelo professor, selecionam uma das
situações e a problematizam.
Utilizando a problematização na perspectiva do ensino, para Bordenave e Pereira, o
docente nessa perspectiva, denominado tutor – aquele que defende, ampara e protege –,
necessita desenvolver novas habilidades, como a vontade e a capacidade de permitir ao discente
participar ativamente de seu processo de aprendizagem. Como facilitador do processo ensinoaprendizagem, deve-se perguntar: (1) como, por que e quando se aprende; (2) como se vive e
se sente a aprendizagem; e (3) quais as suas consequências sobre a vida. A disposição para
respeitar, escutar com empatia e acreditar na capacidade potencial do discente para desenvolver
e aprender, se lhe for permitido um ambiente de liberdade e apoio, são essenciais nesta nova
postura.
Na elucidação dos passos, definido o problema a estudar/investigar, inicia-se uma
reflexão acerca dos possíveis fatores e determinantes maiores relacionados ao problema,
possibilitando uma maior compreensão da complexidade e da multideterminação do mesmo.
Tal reflexão culminará na definição dos pontos-chave do estudo, cuja investigação possibilitará
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uma nova reflexão sobre o mesmo. Os pontos-chave podem ser expressos de forma variada:
questões básicas que se apresentam para o estudo; afirmações sobre aspectos do problema;
tópicos a serem investigados; ou, ainda, por outras formas. Assim, possibilitam-se a criatividade
e a flexibilidade nessa elaboração, após a compreensão do problema pelo grupo. A terceira
etapa – a da Teorização – é o momento de construir respostas mais elaboradas para o problema.
Os dados obtidos, registrados e tratados são analisados e discutidos, buscando-se um sentido
para eles, tendo sempre em vista o problema. Todo o estudo, até a etapa da Teorização, deve
servir de base para a transformação da realidade. Então, se chega à quarta etapa – a das
Hipóteses de Solução –, em que a criatividade e a originalidade devem ser bastante estimuladas
para se pensar nas alternativas de solução. Bordenave afirma que “o aluno usa a realidade para
aprender com ela, ao mesmo tempo em que se prepara para transformá-la” (BORDENAVE,
1989, p. 25). Por fim, a última etapa – a da Aplicação à Realidade – é aquela que possibilita o
intervir, o exercitar, o manejar situações associadas à solução do problema. A aplicação permite
fixar as soluções geradas e contempla o comprometimento do pesquisador para voltar para a
mesma realidade, transformando-a em algum grau.
Em suma, os alunos, em grupos, começam a aprender, abordando simulações do
problema não estruturado. O conteúdo e as habilidades a serem aprendidas são organizados em
torno de problemas, a construção do conhecimento é estimulada pelo problema e aplicada de
volta para o problema; é centrada no aluno, autodirigida, de modo que os alunos assumem a
responsabilidade individual e colaborativa para gerar questões e processos de aprendizagem
pela autoavaliação e avaliação por pares e avaliação de seus próprios materiais de
aprendizagem. Estudantes coletam informações e dividem seu aprendizado com o grupo; auto
reflexivo, de tal forma que os alunos monitoram sua compreensão e aprendem a ajustar as
estratégias para a aprendizagem; além disso, professores são facilitadores (não disseminadores
de conhecimento), que apoiam e modelam os processos de raciocínio, facilitam processos
grupais e dinâmicos interpessoais, sondam o conhecimento dos alunos e nunca inserem
conteúdo ou fornecem respostas diretas às perguntas; e (v) no final do período de aprendizado
(geralmente uma semana), os estudantes resumem e integram seus aprendizados (HUNG et al.,
2008).
As duas propostas são, em seus núcleos teóricos constituintes, formulações distintas. A
problematização tem como objetivo fundamental:
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[...] a mobilização do potencial social, político e ético dos alunos, que estudam
cientificamente para agir politicamente, como cidadãos e profissionais em formação,
como agentes sociais que participam da construção da história de seu tempo, mesmo
que em pequena dimensão (BERBEL, 1996, p. 145).

É, portanto, uma proposta metodológica que se propõe desvendar a realidade para
transformá-la. Sua maior contribuição é a mudança de mentalidade, exigindo de todos os
agentes sociais envolvidos no processo educativo a reavaliação de seus papéis, ressignificando,
coletivamente, o processo de ensino-aprendizagem. Há uma explicitação da intencionalidade
política no ato de educar. A problematização insere-se numa concepção crítica de educação.
A ABP, inspirada na Escola Nova, propõe-se a preparar cognitivamente os alunos para
resolver problemas relativos a temas específicos do ensino da profissão. Enquanto metodologia
de ensino, a problematização pode ser utilizada para o ensino de determinados temas de uma
disciplina, pela especificidade do objeto de estudo. Nem sempre é apropriada para todos os
conteúdos. O desenvolvimento de uma prática apoiada na problematização não requer grandes
mudanças materiais para sua implementação. A ABP ainda é uma proposta que passa a
direcionar toda a organização curricular de um curso, havendo necessidade de maior
movimento do corpo docente, administrativo e acadêmico da instituição para desenvolvê-la.
Sua utilização demanda alterações estruturais e trabalho integrado dos diversos departamentos
e disciplinas que compõem o currículo dos cursos. Tanto a ABP como a problematização têm,
em comum, uma pergunta focal (o que está acontecendo?) como padrão para gerar novas
informações, mediante processos de análise e síntese. Mas o ponto de partida, os pressupostos
e a estrutura de trabalho desenvolvida, inclusive no campo afetivo, são diferentes. O problema
é mais abrangente na problematização, formulando-se pela observação de uma realidade com
todas as suas contradições, enquanto na ABP o problema é apresentado aos alunos pelo
professor-tutor (FELLETI, 1993).
Conforme Moran (2015) ressalta em suas discussões, a interlocução de técnicas permite
que em um período de tantas mudanças e incertezas – não devemos ser xiitas e defender um
único modelo, proposta, caminho. Trabalhar com modelos flexíveis com desafios, com projetos
reais, com jogos e com informação contextualizada, equilibrando colaboração com a
personalização, é o caminho mais significativo hoje, mas pode ser planejado e desenvolvido de
várias formas e em contextos diferentes. Podemos ensinar por problemas e projetos num
modelo disciplinar e em modelos sem disciplinas; com modelos mais abertos – de construção
mais participativa e processual – e com modelos mais roteirizados, preparados previamente,
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mas executados com flexibilidade e forte ênfase no acompanhamento do ritmo de cada aluno e
do seu envolvimento também em atividades em grupo.
Assim, ambas as técnicas do método ativo foram aqui utilizadas para permitir o desvelar
da pesquisa. Além de serem descritas no decorrer do texto, são resumidas no mapa a seguir
enquanto direcionamento de seu uso, e ponto de interlocução entre estas, tendo em vista as
bases metodológicas comuns que possuem, no processo de formação de um sujeito integral,
com visão crítica e dotada de saberes múltiplos e interdisciplinares, base dos objetivos aqui
traçados. Abaixo, mapa resumo da interlocução entre as técnicas de metodologia ativa:
Figura 2 – Esquema da interlocução entre as técnicas de metodologia ativa para alcance dos objetivos da
dissertação.
PROBLEMA
DE PESQUISA
CONTAMINAÇÃO
HÍDRICA

NEOPLASIAS
EM MULHERES

METODOLOGIAS
ATIVAS

APRENDIZAGEM BASEADA EM
PROBLEMAS - PBL

PROBLEMATIZAÇÃO

COMUNIDADES RURAIS –
POPULAÇÃO FEMININA

LIGA ACADÊMICA EM
SAÚDE E AMBIENTE

FORMAÇÃO
INTERDISCIPLINAR

ENTREVISTAS

PRODUTO TÉCNICO
EDUCACIONAL
Fonte: Elaboração da autora (2019).

ANÁLISE DA ÁGUA
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2.3 Aplicando as Metodologias Problematização e PBL nas Ciências Ambientais

Nas últimas décadas do século XX e nesse início de século o debate sobre a questão
ambiental ganhou uma extraordinária dimensão, principalmente no âmbito das políticas
públicas e de ensino/aprendizagem.
De acordo com Leff (2003):

A crise ecológica é a crise do nosso tempo. O risco ecológico questiona o
conhecimento do mundo. Esta crise se apresenta a nós como um limite no real que
ressignifica e reorienta o curso da história: limite do crescimento econômico e
populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das capacidades de sustentação
da vida; limite da pobreza e da desigualdade social. Mas também crise do pensamento
ocidental: da “determinação metafísica” que, ao pensar o ser como ente, abriu a via
da racionalidade científica e instrumental que produziu a modernidade como uma
ordem coisificada e fragmentada, como formas de domínio e controle sobre o mundo
(p. 15-16)

No que concerne às discussões atuais sobre meio ambiente, sustentabilidade e
educação, a metodologia da Problematização e o PBL no Ensino das Ciências Ambientais foram
identificados como metodologia central para os processos de aprendizagem na Educação
Ambiental (EA), sendo os problemas reais do quotidiano o conteúdo substancial, pois estes
fazem com que haja uma contextualização não só ambiental, mas, também, cultural, social e
econômica. É, desta forma, que o conceito de Educação Ambiental se interliga com o conceito
de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DILLON; STEVESSON, 2010).
De acordo com Santos (2000):

Vivemos em um mundo complexo, marcado na ordem material pela multiplicação
incessante do número de objetos e na ordem imaterial pela infinidade de relações que
os objetos nos unem. [...] Nosso mundo é complexo e confuso ao mesmo tempo,
graças à força com a qual a ideologia penetra objetos e ações. [...] Na era da ecologia
triunfante é o homem quem fabrica a natureza ou lhe atribui valor e sentido, em curso
ou meramente imaginários (p. 171-172)

Frente a este processo discursivo de ideias, valores, sobreposições e análises sociais na
relação homem/natureza, apresentasse a necessidade e uma ótica holística, sensível às
problemáticas da natureza e ambientais, no eixo de conscientização e produção de objetivos e
ações descritos em uma conjuntura moderna e necessária às problemáticas atuais.

38

Diante dessas constatações, as instituições de ensino superior apresentam-se como
agências formadoras de seres humanos, expandindo esse processo através de atividades de
pesquisa e extensão à comunidade, seja nas problemáticas levantadas pela academia ou frente
à formação de pessoas. Para Jacobi (2003), o processo de construção de saberes nessa dimensão
envolve a modificação das estruturas tradicionais de ensino para acepções interdisciplinares que
permitam e permeiem a área da educação ambiental frente ao equilíbrio entre comunidade e
recursos, nesse caso em questão, frente aos recursos hídricos.
Diante disso, as metodologias propostas dialogam diretamente com o tema gerador,
visto que concerne interdisciplinaridade a temática ambiental hídrica, possibilitando sua
alocação com a saúde (câncer), tornando, a partir disso, acadêmicos como fontes primárias de
saber, para interlocução com a comunidade e com o aparato científico sob ótico, social, humana,
ambiental e, principalmente, interdisciplinar.
Como bem destaca Quintas (1997):

A prática da EA deve ter como um de seus pressupostos, o respeito aos processos
culturais característicos de cada país, região ou comunidade. [...] Isto significa
reconhecer que há diferentes modos de relacionamento homem-homem e homemnatureza. Na sociedade brasileira esses diferentes modos de relacionamento
determinam a existência de conhecimentos, valores e atitudes que devem ser
considerados na formulação, execução e avaliação da prática da EA (p. 79).

Assim, para Crivari e Berbel (2008), a formação ainda necessita centralizar a promoção
da saúde, trabalhando o conceito de saúde como qualidade de vida, o processo de trabalho na
interdisciplinaridade, o desenvolvimento de habilidades para a ação social e a capacitação para
a educação em saúde, a fim de formar, ao mesmo tempo, bons profissionais e bons cidadãos.
Destarte, no âmbito das ciências ambientais, a valorização da vivência do aluno como
ser pensante no levantamento de problemas reais e aplicabilidade de soluções individuais e
comunitárias, evidencia a importância da metodologia ativa. A tomada de consciência sobre a
complexidade dos fenômenos sociais e o desenvolvimento do pensamento crítico são
potencializados por essa metodologia, uma vez que, “por esse processo de análise da realidade,
os alunos passam de uma visão sincrética, geral e precária, para uma visão sintética, mais
elaborada sobre a prática” (BERBEL, 1995, p.12).
A partir dessa visualização, Sordi e Silva (2010) afirmam que tais alunos, quando postos
em situação de reflexão, aprendem, a partir de sua própria prática de trabalho, a problematizar
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a natureza dos problemas, compreender os nós críticos como condicionantes, construir
explicações, alargadas pela contribuição grupal que faz circular informações, saberes e valores,
ajudando a construir os pactos que organizam as ações sobre a realidade de modo mais
profissional. Constrói-se, assim, uma rede explicativa dos problemas que legitimam a seleção
das prioridades e sustentam a formulação de estratégias que levem em conta que cada ator se
conheça e reconheça na ação coletiva, considerando a interação entre atores aliados, oponentes
e/ou indiferentes.
A promulgação da Lei 9.795/99 que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui uma
Política Nacional de EA traz relevantes contribuições, principalmente no que concernem as
vertentes sobre a consciência crítica frente ao meio ambiente. É uma visão necessariamente
interdisciplinar no contexto educacional, quais sejam o que evidencia: “o desenvolvimento de
uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações,
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, sociais, econômicos, científicos, culturais e
éticos”. O que menciona “o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social” e o que nomeia “o incentivo à participação individual e
coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da
cidadania”. Tal visão implica numa nova forma de encarar as questões ambientais por parte das
instituições escolares, para além dos reducionismos e das simplificações instalados. A
possibilidade interdisciplinar, por sua vez, tem se constituído um discurso presente, em especial,
nas universidades.
Compactua-se aqui com a perspectiva apontada por Carneiro (2002, p. 76) e
compreendemos a Educação Ambiental orientada pela vertente socioambiental, o que significa
que os currículos requerem uma dinâmica pedagógica metodológica interdisciplinar, crítica e
prospectiva, tendo em vista a formação de sujeitos eticamente responsáveis para com o
ambiente. Diante disso, evidencia-se a escolha da formação de uma Liga Interdisciplinar em
Saúde e Meio Ambiente no permear da pesquisa aqui apresentada.
O pensar saúde e ambiente, frente às metodologias ativas, consolida-se a partir da
estrutura dessas para o trabalho inteiramente interdisciplinar aqui proposto, visando a discussão
sob ótica ampliada e a partir de soluções conjugadas no eixo acadêmico e comunitário, com
objetivo final de melhoria das relações da comunidade com a água, a partir da problemática real
do câncer em mulheres rurais.
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Entende-se, a partir dessa manifestação, que a relação saúde e meio ambiente é
indissociável, ou seja, as questões ambientais são parte integrante da saúde. No entanto,
salienta-se que a visão moderna de saúde, que assimila a condição de meio ambiente, não está
satisfatoriamente incorporada no âmbito de diferentes grupos, pois ainda é possível encontrar
ideias, conceitos, visões e valores que não incorporam a dimensão ambiental às condições de
saúde.
A construção de políticas públicas intersetoriais, por parte de órgãos governamentais,
que considerem o ambiente não apenas sob a perspectiva do setor ambiental, mas também como
um tema transversal, nos diferentes espaços profissionais, é fundamental (BRASIL, 2007). A
partir dessa reflexão e das considerações já feitas, é que se justifica a constituição deste estudo.
Dessa forma, há necessidade de se buscar uma educação emancipadora, com capacidade crítica
de pensar-se e pensar globalmente as estruturas vigentes, a partir de suas raízes históricas, e agir
localmente na resolução de problemas, de forma transformadora e com responsabilidade
ecológico-social (SILVA, 2000).
Em suma, a problematização é mais propícia para encorajar os alunos, em cada etapa de
sua experiência de aprendizagem, a refletirem sobre a situação global de estudo de uma
realidade concreta, com seus conflitos e suas contradições. Trata-se do estudo da realidade
dinâmica e complexa, como observa Berbel (1996). Ambas ajudam os alunos a reverem seu
processo de aprendizagem; todavia, a problematização volta-se com o fito de questionar o
quanto determinada experiência mudou a compreensão, a apreensão, as atitudes e o
comportamento de cada membro do grupo (alunos e professores), visando à consciência crítica
e não apenas à compreensão dos conceitos e mecanismos básicos da ciência – objeto da ABP.
Supera-se, portanto, o domínio cognitivo do conhecimento.
Com base nisso, utilizar-se-á aqui da interlocução entre as duas metodologias, o PBL na
formação dos ligantes enquanto eixo estrutural e de aprendizagem, e a Problematização na
evidenciação da educação, troca de saberes e transferência destes, na formulação de hipóteses
frente à aprendizagem significativa para com as mulheres, a comunidade e os profissionais.
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2.4 Procedimentos Metodológicos

2.4.1 Tipo de estudo

Esta pesquisa trata-se, então, de uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo, visto
que, enquanto exploratória, proporciona familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo
mais explícito, visando aprimorar ideias; já a descritiva busca estudar as atitudes e crenças de
uma população, descobrindo a existência de uma associação entre os fatores em estudo variáveis
(GIL, 2002).
A combinação da exploração e descrição permitirá a análise fidedigna dos dados frente
ao método ativo, pois permite, enquanto exploratória, a delimitação de novas hipóteses sobre a
associação da contaminação da água nas comunidades rurais e os altos índices de neoplasias na
população feminina, gerando novas informações e ampliando os horizontes frente às hipóteses
traçadas inicialmente. Por ser descritiva utiliza a coleta de dados sistemática através da
observação e aplicação de questionários, estabelecendo relações entre os fatos causais e
consequentes, sendo assim, imprescindível para formulação do diagnóstico situacional, base da
primeira etapa do método ativo.
Nesse segmento, a utilização desse tipo de pesquisa possui interface com a metodologia
ativa e as relações saúde/ambiente, frente a necessidade da utilização da interdisciplinaridade
para entendimento do fenômeno câncer e dos recursos hídricos, sob a ótica do aluno no centro
do processo, como evidenciado da consciência ambiental frente à universidade, comunidade.
Para Leff (2005, p. 254), “a problemática ambiental, como sintoma da crise de civilização da
modernidade, coloca a necessidade de criar uma consciência a respeito de suas causas e suas
vias de resolução”.
Além disso, as etapas metodológicas apresentadas culminarão na pesquisa-intervenção,
primordial no processo educacional, visto que se torna fidedigna ao método ativo, tornando o
pesquisador e os acadêmicos das ligas acadêmicas (LAS) pertencentes ao processo,
modificando a realidade, a partir da visão e dos dados obtidos frente à exploração e descrição
traçadas anteriormente.
Rocha e Uziel (2008) apresentam o objetivo da pesquisa-intervenção como sendo o de
desnaturalizar o cotidiano e os modelos, as crenças e os valores estabelecidos na sociedade,
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conseguindo-se, com isso, sair da normatização, do universal, em direção ao singular, alterando
não somente o campo de pesquisa como também o pesquisador. Na perspectiva da psicanálise,
para que a mudança ocorra, é preciso confrontar-se com o inesperado, abrindo mão de uma
segurança pré-estabelecida. Afinal, é com o imprevisto, com o inesperado, que a psicanálise
intervém, já que são nessas circunstâncias que se aproxima do sujeito do inconsciente.
A abordagem será qualitativa e quantitativa. Enquanto qualitativa, utilizar-se-á das
respostas subjetivas aos questionários aplicados em campo acerca da contaminação hídrica e os
riscos neoplásicos; enquanto quantitativa, partirá da tabulação dos dados referentes à análise da
contaminação da água utilizada pela população feminina residente na zona rural de Paripiranga
(BA) no caráter de amostragem.

2.4.2 Instrumentalização e coleta de dados e operacionalização

A coleta de dados ocorreu através da aplicação de questionários semiestruturados com
a população feminina. O questionário (APÊNDICE A) partiu de perguntas abertas e fechadas,
as quais permitiram ao entrevistado discorrer sobre sua relação com a água. Além disso, ele
ainda contou com um eixo voltado à análise dos riscos para neoplasia que investigara desde o
contexto histórico familiar até a sintomatologia, perfazendo um diagnóstico situacional. Com
base nessas etapas, foram levantadas as principais problemáticas concernentes à temática,
utilizadas como subsídio de levantamento de hipóteses e propostas de solução baseadas no PBL,
utilizando-se das ligas acadêmicas (LAS) de saúde e ambiente, produto dessa pesquisa. Assim,
a operacionalização do questionário partiu do pressuposto de validação de suas afirmativas
frente à capacidade de responder às necessidades e aos objetivos da pesquisa, bem como, da
viabilidade de sua aplicação quanto ao entendimento destas, para sua responsividade pelas
mulheres.

2.4.3 Análise dos dados

A análise dos dados foi baseada no diagnóstico situacional frente aos questionários
aplicados e ao discurso das entrevistadas, bem como dos contaminantes encontrados na água
local, formando um eixo único através da Metodologia Ativa de aprendizagem, aqui descritas
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como problematização e PBL. Para alcançar as metas estabelecidas, o recurso da modelagem
de dados foi fundamental, logo, possibilitou trabalhar com múltiplas camadas de dados
síncronas e assíncronas com a materialização do fenômeno pretendido, possibilitando, assim,
reconstituir cenários pretéritos, formular as conjunturas atuais e prognosticar possíveis
fenômenos, porém, ciente de que o referido recurso se configura com uma ferramenta para
auxiliar a compreensão de quadro maior. Desta forma, todo o processo metodológico aqui
descrito resume-se no Mapa conceitual já apresentado.

2.4.4 Validação de conteúdo dos dados

Para a elaboração das afirmações relacionadas ao ensino da temática da contaminação
dos corpos hídricos e das neoplasias na população feminina, foi consultada tanto a literatura da
área de ciências ambientais, bem como, de áreas afins interdisciplinares. Inicialmente, foram
elaboradas 40 (quarenta) afirmações, de forma a abranger os diferentes aspectos que a literatura
e o cotidiano vêm evidenciando sobre a temática.
Inicialmente, utilizou-se da técnica Delphi, apoiada na escala de Likert, aqui descritas
nesse tópico, visto que, de acordo com Spínola (1984), “a técnica tem sido aplicada
especialmente a partir de 1960 e em vários campos tais como planejamento social de
comunidades, avaliação de projetos de pesquisa, propaganda e marketing e administração
empresarial. Além disso, Silva e Tanaka (1999) destacam a utilização da técnica na área de
educação médica e de enfermagem para selecionar competências, definir objetivos e conteúdos
de cursos e disciplinas.
Em razão de não haver consenso entre autores sobre tais aspectos, da necessidade de
escuta das mulheres frente a sua realidade e, principalmente, para verificar se as 40 (quarenta)
afirmações do questionário contemplavam as variáveis relacionadas à temática de saúde
ambiental, assim como se havia clareza na formulação de cada assertiva, optou-se por realizar
uma validação de conteúdo do instrumento elaborado.
Monteiro e Hora (2014, p. 39) referem que “qualquer dispositivo de medição é válido
se ele faz aquilo que se propõe a fazer”, sendo que a validade do instrumento estará relacionada
com a sua finalidade específica, bem como com o contexto sociocultural e linguístico no qual
será utilizado ou aplicado. A validação de uma escala é uma das etapas que dá credibilidade ao
instrumento. Portanto, a validade verifica se o instrumento tem a capacidade de medir com
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precisão o fenômeno a que se propõe, se consegue avaliar realmente o seu objetivo de estudo.
Ou seja, os itens selecionados ou as afirmações formuladas para medir uma construção teórica
representam todo o universo de questões que poderiam ser elaboradas sobre o
conceito/conteúdo a ser medido (ALEXANDRE; COLUCI, 2011; SCOARIS; PEREIRA;
SANTIN FILHO, 2009).
Para tanto, são selecionados especialistas qualificados na área de estudo, que analisam,
mediante um roteiro estruturado, se os itens do instrumento contemplam o universo do conteúdo
de interesse do investigador, bem como se o instrumento realmente é capaz de medir o que
propõe (MONTEIRO; HORA, 2014). Os especialistas convidados têm como atribuição ou
tarefa analisar os itens e verificar se são abrangentes e representam o conteúdo a ser medido,
assim como avaliar a qualidade dos itens quanto à clareza e se seu conteúdo é compreensível e
pertinente para a pesquisa. Recomenda-se que essa avaliação seja realizada por, no mínimo, 6
(seis) especialistas (SCOARIS; PEREIRA; SANTIN FILHO, 2009).
Sendo assim, a fim de avaliar as afirmativas elaboradas para compor o questionário,
optou-se por convidar especialistas (experts), da área de enfermagem, geografia e engenharia
agronômica (áreas afins da pesquisa), para examinarem a estrutura de cada afirmação,
verificando se havia adequação do conteúdo e clareza na formulação da questão com relação
ao objetivo do trabalho, bem como a pertinência da afirmação para avaliar os questionamentos
que direcionem a contaminação da água e os riscos neoplásicos.
Ainda nesse direcionamento, os questionários foram aplicados com três moradoras da
área de abrangência de pesquisa. A partir disso, para a seleção dos especialistas, que avaliaram
as afirmações do questionário sobre contaminação de recursos hídricos e câncer na população
feminina em que, primeiramente, foram identificados e listados autores de publicações
relacionadas à temática da pesquisa, entre elas, livros, artigos científicos, dissertações e teses.
Após a análise dos Currículos Lattes, foram selecionados três especialistas que se enquadravam
em pelo menos três dos critérios de seleção referidos nos Quadros 2 e 3 desta dissertação.

Quadro 2 – Apresentação dos critérios de seleção dos especialistas para validação.

Critérios de seleção (especialistas):
- ter graduação em enfermagem, geografia ou engenharia agronômica;
- ser mestre ou doutor na área ou área afim (relacionada à temática da pesquisa);
- possuir ou produção científica (artigo ou livro) ou experiência (acadêmica ou profissional)
ou
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participação em projeto de pesquisa ou extensão que apresente relação à temática da
pesquisa;
- ser professor universitário, com projeto de pesquisa ou extensão relacionado à temática da
pesquisa;
- ter produção científica (artigo ou livro) ou experiência (acadêmica ou profissional) com o
assunto da pesquisa;
- ter participação em projeto de pesquisa ou extensão relacionado à temática da pesquisa.
- possuir experiência com metodologias ativas.
Fonte: Adaptado de Fehring, 1994.

Cada parte do procedimento com as mulheres foi projetada e implementada exatamente
como seria na hora efetiva da coleta de dados. Quanto aos especialistas, estes receberam o
instrumento via e-mail, 30 dias antes do prazo para devolução. A apresentação da pesquisa, os
objetivos e os procedimentos éticos legais foram comuns às duas partes. Assim, a resposta do
grupo em forma estatística é a informação apresentada aos participantes, não só do ponto de
vista da maioria, mas representando todas as opiniões e indicando o grau de acordo obtido
(LINSTONE et al., 2002; KONO et al., 1990), conforme explicitado abaixo.

Quadro 3 – Critérios de seleção das mulheres (amostra) para validação.

Critérios de seleção (mulheres):
- ter mais que 18 anos;
- residir em área rural;
- possuir vinculação agrícola nessa área;
- lidar diretamente com corpos hídricos;
- possuir disponibilidade de tempo para efetuação das respostas;
- residir há mais de 05 anos na área rural;
- estar inserida na área de abrangência da pesquisa.
- concordar através do TCLE em participar da pesquisa.
Fonte: Dados da autora, 2019.

A partir disto, foi feita a análise do questionário, mediante escala de Likert (1932). De
acordo com Silva Junior e Costa (2014, p.4), a escolha da escala a ser utilizada em um
questionário é uma decisão que deve levar em consideração o interesse e o tipo de pesquisa,
assim como as características e as peculiaridades do público-alvo (respondentes). Ainda, os
autores referem que no campo das “ciências sociais e comportamentais, a mensuração de
variáveis de interesse é realizada por meio de escalas específicas, as quais são construídas de
modo a se adaptarem à natureza abstrata de grande parte dos construtos”.
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No contexto das ciências comportamentais, a escala do tipo Likert é bastante utilizada
para mensurar atitudes. Os pesquisadores que utilizam instrumentos com essa escala,
desenvolvem um conjunto de afirmações relacionadas a um determinado constructo e cabe aos
respondentes manifestar seu grau de concordância com cada assertiva proposta, em uma escala
do tipo: (1) discordo inteiramente/totalmente; (2) discordo ou discordo parcialmente; (3) nem
concordo nem discordo; (4) concordo ou concordo parcialmente; (5) concordo
inteiramente/totalmente (SILVA JUNIOR; COSTA, 2014; SCOARIS; PEREIRA; SANTIN
FILHO, 2009). Neste formulário, os especialistas poderiam informar, para cada afirmação, se
o conteúdo ou se a formulação gerou alguma “dúvida (?)” ou, ainda, sugerir melhorias,
utilizando, para isso, o espaço “sugestão”, conforme exemplificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Modelo do formulário enviado aos especialistas, contendo as informações solicitadas na avaliação.

AFIRMAÇÕES

Adequação do

Clareza na

conteúdo

formulação

Sim

Não

Sim

Não

Pertinência

Sim

Não

Afirmação
Sugestão:
Duvidas:
Fonte: FILHO, 2009.

Após o retorno dos especialistas e das entrevistadas, as considerações e sugestões foram
compiladas, analisadas e foram realizadas as alterações necessárias e pertinentes. Foram
incluídas 2 (duas) novas afirmativas; 8 (oito) foram excluídas, 10 (dez) foram modificadas,
sendo que 8 (oito) sofreram pequenas alterações em palavras e 2 (duas) tiveram que ser
reescritas. Sendo assim, a versão final do questionário é composta por 34 afirmativas. Além
disso, conforme sugerido, a ordem de algumas afirmativas no questionário sofreu alteração, e,
em função da pertinência de algumas afirmativas para o trabalho, elas foram posicionadas entre
as primeiras, assim como alternativas foram distanciadas.
No caráter experimental, foi feita a análise da água em amostragem para investigação
dos componentes presentes e da possível contaminação por agentes neoplásicos, com base na
análise de nitratos, através de abordagem no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de
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Sergipe (ITPS), tais dados subsidiaram os objetivos propostos, bem como complementaram as
hipóteses estabelecidas no PBL.
Desse modo, as etapas do PBL utilizadas com os alunos foram as utilizadas pela IES e
pregadas na associação das teorias até então apresentadas para análise dos dados e
compreendem, então, após a construção dos casos, os Estudos Preliminares: - abertura do
caso; mapa conceitual; problematização; perguntas; objetivos e hipóteses. - Socialização da
produção por um membro de cada grupo (cada grupo formado por coordenador, relator e
oradores); Teorização: - socialização das leituras teóricas por um orador do grupo, com
sistematização na lousa (mapa ou tópicos pelo docente), como parte do debate. - Produção
individual do que foi sistematizado e discutido com ênfase para resolução do caso. Ao final
desse momento, o docente intervém para aparar as arestas teóricas para a resolução do caso
(exposição dialogada) e indica a leitura prévia para o próximo encontro; Teorização e Solução
do Caso: - apresentação pelos grupos da solução desenvolvida (tomada de posição) de cada um
para o caso, com argumentos teóricos.

2.4.5 Procedimentos éticos e legais

A realização da pesquisa contou com a colaboração das moradoras das regiões vizinhas
às nascentes hídricas de Paripiranga (BA) e seguiu os preceitos descritos nas Resoluções
446/2012 e 510/2016, que discorrem sobre a ética em pesquisas com seres humanos, bem como,
do envio e cadastro do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa e na Plataforma Brasil, para
autorização de entrevistas, aplicação de questionários e uso de dados, constando de aprovação
através do Parecer: 3.210.077, presente no ANEXO A. Durante a pesquisa, as participantes
receberam esclarecimentos acerca dos questionários e da seguridade dos dados colhidos, bem
como, o anonimato. Além disso, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), disposto no APÊNDICE B. O termo foi assinado em duas vias, disponibilizada assim
uma via à participante, e a outra para a pesquisadora.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 O uso apressurado de agrotóxicos pelos trabalhadores do campo em
Paripiranga (BA)

No meio natural está a base sobre a qual se estruturam as sociedades humanas. O solo,
a água, a fauna, a flora e o ar dão o suporte físico, químico e biótico para a permanência das
civilizações humanas sobre o planeta. Ao longo dos diferentes estágios de sua evolução
histórica, essas civilizações modificaram o meio natural: alimentaram-se de outras espécies,
domesticaram plantas e animais, artificializaram a natureza para assegurar a existência
biológica dos indivíduos e a reprodução de sua organização social (JACOBI, 2003).
Por meio disso, a natureza, ao fornecer a moldura e a substância para o desenvolvimento
das sociedades, foi sendo pouco a pouco associada à ideia de habitat, de casa, onde mora o
conjunto da espécie humana. A associação da natureza à ideia de morada da espécie humana
ajuda a entender o meio ambiente como um espaço comum, habitado por distintos indivíduos,
grupos sociais e culturas. Compartilhado por todos os seres vivos, o ar, a água e o solo podem
ser entendidos como bens coletivos, cujo uso por alguns pode afetar o uso que deles é feito por
outros (ASCELRAD, 1992).
Nunes (2001), corrobora que, nos últimos vinte anos, também em diferentes partes do
mundo, a preocupação com a conservação e preservação dos recursos hídricos passou a ser foco
principal em relação aos demais atributos naturais. As relações das populações com o meio
ambiente constituem formas culturais específicas dos grupos sociais, a degradação do meio
ambiente é, via de regra, um processo de destruição de modos de vida e do direito à diversidade
cultural de relacionamento das comunidades com a natureza. A vertente rural ou camponesa
tornou-se forte e ativa frente as suas relações mais próximas com os recursos naturais, bem
como nas relações diretas e indiretas na manutenção da vida e da saúde ambiental, com vertentes
históricas, culturais, econômicas, familiares e de identidade com o meio.
Assim, a agricultura familiar camponesa tem seu modo de produção fundado em
diversidade produtiva, em economia de escopo, em territórios política e socialmente
estabelecidos, e é viabilizada pelo encurtamento das cadeias de produção e comercialização.
Muitos setores, inclusive vinculados à noção de agricultura familiar, se distanciam dessa
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identificação camponesa para, paradoxalmente, se contrapor ao agronegócio e a sua voracidade
por recursos públicos (CARNEIRO, 2015).
Sob o ponto de vista da prática nos empreendimentos familiares, cooperativas e
movimentos camponeses, as mulheres ainda enfrentam resistências e, mesmo nesses espaços, a
questão da ausência das mulheres ainda não foi equacionada. Por exemplo, a renda com a
produção do quintal e com o trabalho das mulheres nos grupos de produção ainda não é
reconhecido. Por isso, tornar visível a contribuição econômica das mulheres seria fundamental
para ampliar o debate sobre o trabalho e o caráter androcêntrico das discussões econômicas
(MARIA, 2017).
Ainda para o autor, o trabalho feminino é realizado usualmente de forma gratuita ou
sub-remunerada, mesmo sendo uma parte essencial do funcionamento da estrutura produtiva do
capitalismo. Esse primeiro “antagonismo de classes” continua sendo um motor básico do
capitalismo e afetando a vida cotidiana das mulheres, principalmente as das classes populares.
A busca pela produção e reprodução da vida tem como base o atributo do “cuidado”, por quem
se coloca como a zeladora não apenas da saúde da família, mas também da saúde da propriedade
onde produz seus alimentos (MARIA, 2017).
Quanto ao uso da água, a agricultura convencional chega, em alguns países, a consumir
80% da água própria para consumo, no Brasil, essa taxa chega a 70% (FAO, 1998;
HESPANHOL, 2002). Esse nível de consumo é altíssimo, confronta a sustentabilidade e fere
vários itens da resolução anterior, portanto, deve-se logo desenvolver novas tecnologias para o
suprimento e a gestão apropriados dos recursos hídricos.
Além do abuso dos recursos hídricos, a agricultura intensiva tem feito o mesmo com o
solo, que é observado na aceleração da erosão e do assoreamento dos cursos de água. Estudos
sobre o impacto da cultura de citros na propriedade do solo mostram que o cultivo desta cultura
alterou características químicas, densidade do solo e atividades microbianas, entretanto,
aumentou o teor de fósforo (SANCHES et al., 1999). Certas práticas de manejo do solo, como
do cultivo intensivo, causam modificações nas propriedades físicas, estruturais e influenciam o
processo erosivo. A monocultura, como a de cana-de-açúcar, se cultivada continuamente e por
tempo prolongado, causa mudanças físicas no solo, principalmente, na sua porosidade
(OLIVEIRA et al., 1995), além dessa, a monocultura intensiva de eucalipto pode ocasionar
alterações nos recursos hídricos (BUCKUP, 2006).
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Nesse contexto, faz-se necessário observar as influências no processo de adoecimento
populacional e na quebra do equilíbrio da saúde ambiental, visto que, no aparato agrícola, suas
influências no processo de adoecimento também estão ligadas aos conceitos de saúde ambiental.
A partir disso, define-se e compreende-se a Saúde Ambiental como ramo da Saúde
Pública que utiliza como fundamento conceitual e legal, para sua estruturação física e de
serviços, a definição de que a saúde não é somente a ausência de doença. Os níveis de saúde da
população expressam a organização social e econômica do país e, nesse sentido, a saúde e o
bem-estar dependem da interação entre diversos fatores determinantes e condicionantes, entre
eles: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais, como dispõe a Lei
Orgânica da Saúde. Dessa forma, a saúde das populações depende das ações e interfaces
intersetoriais, com ênfase no saneamento e no meio ambiente, tendo em vista o estabelecimento
de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1990).
O termo “saúde ambiental” possui também uma análise social, segundo a Organização
Mundial de Saúde – OMS (1991), que o define como sendo o equilíbrio entre as relações
humanas no e com seu ambiente, possibilitando a saúde física, mental, das relações sociais,
desde o local ao global. No Brasil, a expressão “Saúde Ambiental” é definida pelo Ministério
da Saúde (2005) como uma área da saúde pública que atua junto ao conhecimento científico e
à formulação de políticas públicas relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores
do meio ambiente natural e antrópico que a influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de
vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade (art. 4º, parágrafo único).
Em meados da década de 1990, a OMS e a Organização Pan-americana da Saúde –
OPAS começaram a elaborar uma metodologia para definir indicadores de saúde ambiental. Os
indicadores já existentes eram perfeitamente aplicáveis ao meio ambiente, porém, não aos
aspectos de saúde, pois careciam de dois elementos-chave: a exposição a fatores ambientais e
seu impacto sobre a saúde. Ao mesmo tempo, em saúde ambiental, definiam-se os problemas
ambientais, principalmente como exposição e efeito, com o interesse específico de reduzir ou
eliminar a exposição e controlar os efeitos na saúde. As “causas das causas” nem sempre eram
bem abordadas, talvez por não serem consideradas como parte integrante daquilo que se define
como saúde ambiental (BRASIL, 2011).
Apesar das críticas decorrentes frente ao modo de operacionalizar tais diretrizes, essa
elaboração da OMS é referência para a construção das concepções de saúde em todo o mundo.
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Em 1978, o órgão aprimorou e ampliou esse conceito a partir dos seguintes pontos: 1) as ações
de saúde devem ser práticas, exequíveis e socialmente aceitáveis; 2) devem estar ao alcance de
todos; 3) a comunidade deve participar ativamente na implantação e na atuação do sistema de
saúde; 4) o custo dos serviços deve ser compatível com a situação econômica da região e do
país. Estruturados dessa forma, os serviços que prestam os cuidados primários de saúde
representam a porta de entrada para o sistema de saúde (OMS, 2002).
Destarte, a OMS ainda discute os males que mais atingem o ambiente e,
consequentemente, a saúde pública devido às mudanças no ambiente são: a) aumento
populacional nos aglomerados urbanos; b) alteração dos ecossistemas devido ao mau uso do
solo, como em encostas, áreas alagadas, entre outros; c) condições insalubres de saúde e sociais
referentes ao alto índice de extrema pobreza; d) contaminação da água, do solo e ar por diversos
fatores; e e) aumento da densidade populacional, resultando em confinamento,
congestionamentos e alta circulação de veículos, podendo causar uma série de doenças (OMS,
2002).
Dentre tais fatores causais para o adoecimento, o uso múltiplo das águas provoca
processos de contaminação diversos que afetam de forma direta a saúde ambiental. A falta de
tratamento e de disposição adequada de esgotos domésticos provoca a contaminação de cursos
de água de todo o mundo e constitui uma das maiores fontes de poluição hídrica. Em todo o
mundo, 2,5 bilhões de pessoas carecem de acesso à água potável e de tratamento e disposição
adequada dos seus esgotos domésticos básicos (UNICEF; WHO, 2008).
Nessa conjectura, ao se analisarem, de forma retrospectiva, as portarias que regulam os
parâmetros de potabilidade da água brasileira, verifica-se um aumento dos parâmetros a serem
monitorados. Na primeira norma de potabilidade da água do Brasil, a Portaria nº. 56/1977, era
permitida a presença de 12 (doze) tipos de agrotóxicos, 10 (dez) produtos químicos inorgânicos
(metais pesados), nenhum produto químico orgânico (solventes) e nenhum produto químico
secundário da desinfecção domiciliar (CARNEIRO, 2015). Conforme exemplificado abaixo:

Na segunda norma de potabilidade da água do Brasil, a Portaria MS n. 36/1990, era
permitida a presença de 13 tipos de agrotóxico, 11 produtos químicos inorgânicos
(metais pesados), sete produtos químicos orgânicos (solventes) e dois produtos
químicos secundários da desinfecção domiciliar. Na terceira norma de potabilidade
da água do Brasil, a que esteve em recente revisão, a Portaria MS n. 518/2004, era
permitida a presença de 22 tipos de agrotóxico, 13 produtos químicos inorgânicos
(metais pesados), 13 produtos químicos orgânicos (solventes) e seis produtos
químicos secundários da desinfecção domiciliar. Na quarta e recente portaria de
potabilidade da água brasileira, a de n. 2.914/2011, é permitida a presença de 27 tipos
de agrotóxico, 15 produtos químicos inorgânicos (metais pesados), 15 produtos
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químicos orgânicos (solventes), sete produtos químicos secundários da desinfecção
domiciliar, além do uso de algicidas nos mananciais e estações de tratamento
(CARNEIRO, 2015, p. 33).

Portanto, no que diz respeito à saúde humana, observa-se que é recente a incorporação,
pela OMS, do eixo ambiental na Atenção Básica (AB). O projeto de Atenção Primária
Ambiental (APA), de 1998, é um primeiro esforço nesse sentido, tendo sido elaborado por sua
representação na América Latina: a OPAS. Essa diretiva revela a urgência do enfrentamento
intersetorial dos quadros da saúde e do ambiente (IANNI; QUITERIO, 2006).
A inclusão da sociedade nesse contexto só deixa ainda mais clara a necessidade de ações
interdisciplinares na área. Segundo Froemming (2000), os seres humanos fazem parte do
ambiente numa relação visceral, aceitando ou não. Não há qualidade de vida, se a qualidade do
ambiente estiver comprometida. Evidencia-se, assim, a necessidade de metodologias ativas para
temáticas ambientais, visto que o olhar multifocal sobre estas delimita fatores multicausais, bem
como estratégias multidirecionais.
A partir dessa conjectura social, compreende-se que, nos últimos anos, o agronegócio
vem tomando forma e subsidiando as atividades agrícolas de modo a mascarar as populações e
enfatizar o eixo econômico da utilização dos recursos, bem como agravar os danos trazidos ao
meio ambiente. Todo esse processo constitui o arcabouço da chamada “modernização agrícola”
que, se, por um lado, tem gerado aumento da produtividade, por outro, tem provocado exclusão
social, migração rural, desemprego, concentração de renda, empobrecimento da população rural
e danos à saúde e ao meio ambiente, desmatamento indiscriminado, manejo incorreto do solo,
impactos do uso de agrotóxicos, contaminação dos recursos hídricos etc. (OIT, 2001;
GRISOLIA, 2005).
Moradores de regiões de predomínio do agronegócio, em que maciças quantidades de
agrotóxicos são usadas ao longo do ano, formam outro grupo de grande risco. Em várias regiões
do país, é comum a aplicação aérea de venenos. Há estudos que indicam que, nestes casos,
muitas vezes, apenas 30% do veneno atingem o alvo (CHAIM, 2003). O resto contamina solos,
água, plantações de vizinhos, florestas e, muitas vezes, áreas residenciais. Outros estudos
indicam também que águas subterrâneas estão sendo contaminadas, colocando em risco a saúde
de populações que se abastecem de poços em regiões de grande produção agrícola (RIGOTTO
et al., 2010).
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Uma diferença fundamental entre agronegócio e agricultura está presente nos nomes: no
agronegócio, não há cultura, pois não há povo, a relação homem-natureza é mediada pelos
valores do mercado, do negócio. A sociodiversidade cultural presente no campo e na floresta
do Brasil se expressa nos povos que produzem alimento, vivem na terra e da terra, das águas e
da floresta (CARNEIRO, 2015).
O autor ainda ressalta que a apropriação privada dos recursos hídricos impede a
democratização das águas para toda a população. Essas grandes empresas dos diversos setores
produtivos (mineradoras, indústrias, agronegócio, madeireiras etc.) se apropriam de grandes
volumes de água para desenvolver suas atividades econômicas. O segundo processo é a
destruição direta dos recursos hídricos. São as grandes empresas que mais contribuem com o
desmatamento massivo, a desertificação nas regiões semiáridas, a perda da biodiversidade dos
ecossistemas (CARNEIRO, 2015).
A partir de tais premissas, observa-se que as relações culturais, demográficas e
econômicas se integram no contexto da saúde ambiental, principalmente na vertente causal de
danos, modificações e como influenciadores diretos no contexto histórico da relação humana
com a água. Essa vertente se fortalece quando se observam campos agrários loco-regionais
semiáridos, e intrínsecos a uma vertente cultural agrícola de subsistência em que não se
considera diretamente as relações socioambientais. Denotam-se, a partir disso, ações
interdisciplinares que continuam na busca pelo equilíbrio e fortalecimento de tais relações.

3.2 Entre mulheres e a água: relações socioculturais e de saúde

Mulheres são portadoras da vida, não somente porque dão à luz; outra expressão que
também é metafórica, visto que a terra também dá à luz quando a semente brota; as sementes
brotam em busca de luz. Mas, também, porque são elas que alimentam por si mesmas, com seus
próprios corpos, os seus filhos, assim como a terra planeta alimenta os seus filhos nas diversas
formas. A metáfora citada por Lombardi (2017) explana a importância da mulher no contexto
atual e na sua expressividade nas relações com o ambiente.
As mulheres são então as gestoras primárias da água na maioria dos países em
desenvolvimento. Em todo o mundo em desenvolvimento, mulheres e crianças precisam
percorrer longas distâncias à procura de água para o consumo doméstico. O Relatório de
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Desenvolvimento Humano da ONU estima que, apenas na África Subsaariana, 40 bilhões de
horas/mulher são gastas por ano na coleta de água (UNDP, 2006).
De acordo com a pesquisa nacional de amostra por municípios PNAD/IBGE (2010), a
população rural é formada por 47,9% de mulheres e 52,1% de homens. Em relação à ocupação
no meio rural, a maior parte das mulheres trabalha para o autoconsumo (46,7%) ou com trabalho
não remunerado (30,7%). Conforme documento do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) (BRASIL, 2007), as mulheres representam quase metade da população rural brasileira
e o segmento da população mais afetado pelos processos migratórios, assumindo cada vez mais
a responsabilidade pelo grupo familiar a que pertencem. Cerca de 77,9% das mulheres rurais,
de acordo com o DIEESE/IBGE (2009), são consideradas sem rendimento fixo.
Taxas semelhantes podem ser encontradas também na Ásia Meridional em que, segundo
as ONGs, nas áreas rurais, as mulheres caminham cerca de 2 km para buscar água potável da
fonte (RAY, 2007). Segundo algumas mulheres, há situações em que há necessidade de se
percorrerem distâncias ainda maiores, pois quando a qualidade das fontes mais próximas está
comprometida, elas e as crianças são obrigadas a ir mais longe em busca de água de qualidade
adequada. Isto contribui para o fenômeno conhecido como “pobreza de tempo” experimentado
por mulheres em consequência da falta de acesso à água segura. Por serem as mulheres e
crianças as maiores responsáveis por buscarem toda a água de uso domiciliar, são elas as mais
afetadas pela água poluída, devido ao maior contato com a água insegura (Cap-Net/GWA,
2006).
Além das atividades de busca e coleta, também são as mulheres que assumem a
responsabilidade primária por cuidar de crianças e familiares acometidos pelas doenças
relacionadas à água insegura, seja por contaminação ou pela falta de saneamento nos locais de
moradia. Porém, diversos estudos apontam que as atividades da mulher rural não estão apenas
circunscritas ao cuidado reprodutivo, pois elas também realizam atividades em lavouras e
atividades de produção de alimentos, que não são reconhecidas como parte produtiva da
agricultura (NEVES; MEDEIROS, 2013). Inclusive, na maioria das vezes, as mulheres rurais
nem sequer são consideradas agricultoras, sendo mais bem conhecidas como a mulher ou filha
de determinado agricultor.
Expostas, as mulheres convivem diariamente com outra problemática ligada à
contaminação hídrica: falta de saneamento básico, que não afeta apenas a qualidade da água,
mas, também, a saúde e a segurança das mulheres. Nos países em desenvolvimento, 1,3 bilhão
de mulheres e meninas não têm acesso a instalações sanitárias privativas. Essa falta de

55

instalações básicas obriga as mulheres a saírem ao campo aberto e, durante a noite, deixandoas expostas ao risco de estupro e violência (OMS; UNICEF, 2004). Além disso, a falta de
saneamento básico nas escolas desestimula a frequência escolar das meninas após a
menstruação, exacerbando ainda mais a desigualdade educacional de meninas (DUBET, 2012).
As vertentes aqui apresentadas designam as relações com a água de forma direta, porém,
mais conturbadas, principalmente, quando ligadas ao baixo desenvolvimento econômico dos
países e às poucas condições de acesso à água potável, vistos e enquadrados no processo saúde
ambiental.
Desse modo, quando é feita uma análise do trabalho das mulheres rurais em diversas
regiões do país, percebe-se que a distinção entre trabalho “pesado” feito pelos homens e
trabalho “leve” feito pelas mulheres não se devia a uma qualidade do próprio esforço
despendido, mas ao sexo de quem o executava, de tal modo que qualquer trabalho era
considerado leve, se feito por mulheres, por mais exaustivo, desgastante ou prejudicial à saúde
que fosse (PAULILO, 2006).
Vê-se o mesmo fenômeno se repetir quando da divisão entre trabalho doméstico e
trabalho produtivo. É simples: é doméstico, se é atribuição da mulher. Se ela vai para roça com
o marido, é trabalho produtivo, mesmo que o que for colhido seja tanto para vender como para
comer. Se cuida da horta e das galinhas sozinha, é trabalho doméstico. Se vende ovos de vez
em quando, uma galinha ou outra, é tão pouco que não vale a pena teorizar sobre isso. Quanto
à carga horária, os homens participam com oito horas diárias de trabalho no campo e as
mulheres com quatro, por causa do trabalho doméstico pouco dividido com os homens
(PAULILO, 2006).
Tais experiências supracitadas têm em comum o fato de mostrarem que o
reconhecimento da identidade e a conquista de direitos são parte do processo de autoorganização das mulheres, seja em suas organizações próprias e nos movimentos específicos,
seja na intervenção junto a organizações mistas. O processo de empoderamento vem junto com
a participação política individual e coletiva na construção de redes de integração e coesão social
(PACHECO, 2009).
Neste sentido, a injustiça ambiental pode ser entendida de duas formas: a primeira estaria
relacionada à implantação de políticas – ou a sua omissão – ocasionando riscos
desproporcionais para os mais carentes de recursos financeiros e políticos; e a segunda
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representaria o acesso desigual aos recursos ambientais, expresso tanto na produção quanto no
consumo destes recursos (ACSELRAD et al., 2009).
Agravando esse contexto, longas distâncias precisam ser percorridas, porque, segundo
as mulheres, muitas fontes estão poluídas e não servem para o abastecimento das famílias.
Portanto, somada ao quadro de irregularidade de chuvas e má distribuição de água nas regiões,
a poluição é também responsável pelas jornadas prolongadas em busca de água boa para
consumo. Esse fato é evidenciado pelas mulheres, quando afirmam que há muita água que já
não serve para consumo, que “o que falta mesmo é água limpa”, “água pronta para consumir”.
A poluição das águas foi o elemento apontado pelas mulheres como o fator que mais contribui
para a falta de acesso à água potável (TRATA BRASIL, 2018).
Ainda nesse direcionamento, as relações desiguais de gênero se enquadram no processo
de injustiça quando condicionam uma forte divisão sexual do trabalho, que é desfavorável às
mulheres. Em diferentes contextos rurais, além do trabalho agropecuário que realizam junto
com os homens, cabe às mulheres preparar as refeições, fazer a higiene da casa e do vestuário,
cuidar das crianças, dos(as) doentes e idosos(as). Também são as mulheres as responsáveis pela
“administração e economia da água” de uso doméstico, para que todos da família tenham água
para beber, cozinhar e prover a higiene pessoal (BRASIL, 2016).
Na vertente das relações com a saúde, os maiores prejuízos advêm do uso de agrotóxicos
nas lavouras rurais, vistos como atribuições masculinas e de riscos ativos apenas para tal sexo.
As ligações das mulheres com a água contaminada ainda é um tema menosprezado, bem como,
as interferências desses agentes na sua saúde.
Nessa temática, Londres (2011) corrobora que, de fato, a aplicação de agrotóxicos na
lavoura é uma atividade prioritariamente masculina. Mas, ao contrário do que pensa a maioria
das famílias agricultoras, isso não significa que as mulheres, as crianças e os demais familiares
dos agricultores que pulverizam agrotóxicos estejam livres dos riscos de intoxicação. Neste
sentido, um destaque especial deve ser dado às mulheres que lavam as roupas utilizadas pelos
homens na aplicação de venenos. A realização desta atividade sem os cuidados adequados (o
que é a regra no campo) representa um enorme fator de risco de intoxicações.
Na exposição a agrotóxicos, entre os danos mais comuns à população feminina estão os
fisiológicos como: a hipertrofia celular, que pode levar à ocorrência de câncer, em especial, da
tireoide, e a distúrbios do sistema reprodutivo. E os sexuais: como o assédio moral, a violência
doméstica e sexual, a violência institucional praticada por alguns profissionais de saúde, nos
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atendimentos nos centros de saúde, nas maternidades, nos hospitais e nos laboratórios públicos
e privados, assim como a sua falta de conhecimento e acesso às informações de saúde e sobre
o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2015).
Pensar relações equilibradas de utilização do meio pelas comunidades rurais,
explanando suas correntes culturais e de relações de uso e incluir a população feminina nessas
estratégias proporcionam vivência real e de pertencimento com um público diversas vezes não
enxergado como agricultoras, mas cada vez mais responsáveis pelas famílias (TRES, 2011).
A análise do meio rural com foco nos fatores ambientais e socioculturais da agricultura
familiar faz parte constitutiva da construção da denominada nova ruralidade brasileira
(WANDERLEY, 2000), na medida em que está centrada em uma perspectiva que não se limita
aos aspectos produtivos e econômicos da agricultura, mas, pelo contrário, enfatiza a
reconstrução dos significados do espaço rural e da própria agricultura (GAVIOLI; COSTA,
2011).
A partir de tais premissas, observa-se que a inserção da mulher rural na conjuntura
agrícola exige a compreensão do papel da mulher rural, evidenciando sua importância para
conscientização familiar sobre o uso da água, bem como de sua exposição contínua a agentes
contaminantes pelo manejo ruralista, e pela veiculação hídrica destes, visto que, além de
agricultora, a mulher rural também realiza afazeres domésticos, estando em contato com os dois
eixos de desequilíbrio hídrico no campo: o agrotóxico e a água.

3.3 O uso de agrotóxicos no manejo agrícola do campo e suas vertentes

Na relação homem, meio ambiente e saúde, fator preponderante atualmente no processo
de adoecimento e contaminação, o uso de agrotóxicos se apresenta como principal ator de
prejuízo na saúde ambiental em meios rurais, ligados à agricultura. A agricultura teve início há
mais de dez mil anos, prevalecendo até os dias atuais, entretanto, há pouco mais de 50 anos
deu-se início ao uso intensivo de agrotóxico para o controle de pragas e doenças das lavouras.
Na última década, mais precisamente entre 2001 e 2008, o uso de agrotóxicos no Brasil atingiu
proporções assustadoras, alcançando a posição de maior consumidor mundial deste produto
(LONDRES, 2011).
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Nesse pressuposto, na história da civilização humana, sempre houve a preocupação com
a melhoria das condições de vida e garantia de sobrevivência, aumentando os esforços para a
produção de alimentos através da agricultura. Esse esforço entra em conflito direto com o meio
ambiente, pois a superprodução de alimentos contrapôs as devastações provocadas por pragas,
dessa forma, criou compostos denominados agroquímicos, os quais estão inclusos os
agrotóxicos (MORELLO; COLLET, 2013). Essa prática estimula discussões na área da saúde,
pois expõe, gradativamente, os trabalhadores rurais a substâncias tóxicas no trabalho, em alguns
casos, sem a preocupação com a proteção individual ou treinamento para o manejo. Dados
apontam que, aproximadamente, 12 milhões de trabalhadores rurais seriam expostos
diariamente a essas substâncias tóxicas (DAHER, 2011).
Os agrotóxicos foram introduzidos no Brasil durante o período da chamada
modernização da agricultura nacional, entre 1945 e 1985, com apoio oficial do Estado e sob a
justificativa de aumentar a produção e facilitar as atividades do campo. Em 1965, foi criado o
Sistema Nacional de Crédito Rural que vinculava a concessão de crédito agrícola à
obrigatoriedade da compra de insumos agrícolas químicos pelos agricultores. Já no início dos
anos 1970, o Banco do Brasil tornou obrigatório o direcionamento de 15% do valor dos
empréstimos de custeio para a aquisição de agrotóxicos. Com a instituição do Programa
Nacional dos Defensivos Agrícolas, em 1975, foi efetivada a instalação da indústria de
agrotóxicos no país, integrada pelas principais empresas fabricantes destes produtos em nível
mundial (TERRA; PELAEZ, 2009; VALENTIM; MARI; BERNSTEIN, 2013).
Nas lavouras brasileiras o uso dos agrotóxicos passa a ser efetivo em meados da década
de 1940. Uma das primeiras substâncias utilizadas nas lavouras brasileiras foi o DDT,
considerado um dos primeiros pesticidas modernos. No Brasil, o consumo de agrotóxicos
aumentou, significativamente, nas últimas décadas, transformando o país em um dos líderes
mundiais na sua utilização. Proporcionalmente, à medida que o uso de agrotóxicos cresce, os
problemas de saúde relacionados ao manuseio, ingestões orais e respiratórias desses produtos
aumentam. Assim, o país faz uso de agrotóxicos com elevados graus de toxicidade, que já foram
banidos em diversos países (BATISTA, 2015).
Na década de 1980, em nível histórico, uma verdadeira contenda semântica foi
desencadeada por ocasião dos debates sobre a regulação do registro e uso dos venenos agrícolas
no Rio Grande do Sul, resultando na criação de uma legislação estadual específica que
oficializou o conceito de agrotóxico, fato posteriormente repetido em âmbito federal por meio
da promulgação da Lei 7.802/89. Em que pese esse avanço institucional, considerado, na época,
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como uma vitória sem precedentes na luta contra os agrotóxicos pelo ecologista José
Lutzenberger, a indústria insiste até hoje em divulgar seus produtos com a terminologia mais
conveniente aos seus interesses (CARNEIRO, 2015).
Fazendo uma linha do tempo, o contexto histórico da prática de agrotóxicos, pela
população rural, iniciou no século XX, no período pós-guerra. Com isso, a agricultura abandona
a prática tradicional e começa seus investimentos em larga escala em uma aplicação considerada
como inovadora, apresentando um custo benefício mais acessível e propiciador de um aumento
na produção do campo. Esses agroquímicos vêm sendo utilizados contra os organismos que
interferem na produção de suas lavouras para consumo próprio ou venda, agindo diretamente
no meio ambiente e no indivíduo como um todo, todavia, esse uso apresenta graves riscos à
saúde (FONSECA et al., 2017).
Nessa vertente histórica, o século XX caracterizou-se, entre outros aspectos, por um
intenso e contínuo processo de mudanças tecnológicas e organizacionais, que atingiram, de
forma contundente, o mundo da produção, acarretando grandes transformações nas formas, nos
processos e nas relações de trabalho. A agricultura, que, por séculos, tem se constituído o meio
de vida dos agricultores e de suas famílias, converteu-se numa atividade orientada para a
produção comercial. Por trás desta mudança, está a necessidade de alimentar um contingente
populacional cada vez maior, que, segundo a Organização das Nações Unidas, será de 7,9
bilhões de pessoas em 2025 (OIT, 2001).
No âmbito legal, a Constituição Federal é a lei maior existente no país, servindo de
parâmetro para todas as outras normas do sistema jurídico brasileiro. A Constituição de 1988,
aprovada no início da redemocratização brasileira, já estabelece alguns princípios que se
aplicam à questão dos agrotóxicos. O Artigo 225 da Constituição diz que “Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida”. E assegura que “é dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e
preservá-lo para os presentes e futuras gerações”. Um detalhamento deste Artigo 225 estabelece
ainda que, “Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público controlar a
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (Parágrafo 1º, V). Para Londres
(2011), também merece destaque o Artigo 196 da Constituição, que diz que “A saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos [...]”. Nenhuma lei federal, estadual, municipal
ou política pública pode contrariar o que diz a Constituição, e ela deve ser lembrada ao se
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cobrarem das autoridades medidas efetivas para proteger a população e o meio ambiente dos
danos provocados pelos agrotóxicos.
Acerca da nomenclatura, diversas discussões vêm ainda sendo feitas frente às
nomenclaturas e à legislação vigente sobre o uso de tais produtos, assim, designar os
agrotóxicos como defensivos agrícolas é o artifício retórico mais elementar para dissimular a
natureza nociva desses produtos. Por um lado, ele sugere que os agrotóxicos supostamente
protegem os cultivos e engrenam a economia e, por outro, maquiam os efeitos desses produtos
sobre a saúde humana e o meio ambiente (BARONAS, 2019). Nessa perspectiva, a utilização
dos agrotóxicos deixa de estar voltada apenas para o âmbito do setor agrícola, pois a exposição
a essas substâncias pode provocar agravos à saúde do trabalhador rural e da sociedade,
tornando-se, assim, uma preocupação do setor de saúde. Se levarmos em consideração as
estatísticas, a OMS cita que os países em desenvolvimento consomem 20% de todo agrotóxico
produzido no mundo. No Brasil, essa questão adquire dimensão de forte impacto no que diz
respeito à Saúde Pública, uma vez que o país é atualmente o maior consumidor mundial de
agrotóxicos, respondendo, na América Latina, por 86% dos produtos. Em 2008, o mercado de
agrotóxicos movimentou US$ 7,1 bilhões no país, mais que o dobro da quantia registrada em
2003 (SILVA, 2005).
A Figura 3, exemplifica os dados atuais do uso de agrotóxicos e suas consequências no
país.
Figura 3 – Uso de agrotóxicos e suas consequências no Brasil.

64% dos alimentos
contaminados

34147 notificações
por intoxicações de
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Números
de
agrotóxicos
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U$ 12 bi de
faturamento da
industria em 2014

Fonte: Organização: Francielly Fraga, 2019, adaptado de CARNEIRO, 2015.

288%
de aumento do uso
entre 2000 e 2002
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Na análise global, o Brasil é considerado um dos maiores mercados mundiais em
consumo de agrotóxicos. Somente em 2009, cerca de 720 mil toneladas de produtos comerciais
formulados foram vendidas, correspondendo a 330 mil toneladas de ingredientes ativos
(SINDAG, 2013). Em 2008, o país passou a ser destaque global como maior mercado
consumidor de agrotóxicos, com vendas que alcançam cerca de US$ 8,5 bilhões/ano, segundo
estimativas de entidades governamentais e do setor produtivo industrial (SANTOS, 2012).
Aderindo a tal temática, o sexo feminino está ainda mais exposto, visto que, no ambiente
doméstico, as mulheres são responsáveis pelo cuidado e pela limpeza da casa, utilizando
produtos de higiene e desinfetantes para controle de pragas domésticas, por exemplo, resultando
em exposição adicional a resíduos de agrotóxicos em poeiras domésticas, ou quando lavam
roupas contaminadas com agrotóxicos. Mesmo em mulheres que supostamente não trabalham
diretamente com agrotóxicos, e só cuidam do lar, ainda, assim, é possível detectar resíduos
mensuráveis de agrotóxicos em suas mãos, fato este relatado num estudo em famílias
agricultoras de pequenas propriedades (REEVES, 2003).
Sabemos que a utilização desses produtos em sistemas abertos (meio ambiente)
impossibilita qualquer medida efetiva de controle, mas isso também não é levado em
consideração. Não há como enclausurar essas fontes de contaminação e proteger os
compartimentos ambientais (água, solo, ar) e os ecossistemas. De forma difusa e indeterminada,
os consumidores e os trabalhadores são expostos a esses venenos, que, de modo geral, estão
presentes na alimentação da população e no ambiente de trabalho do agricultor (CARNEIRO,
2015).
Nesse contexto, a deflagração dos agrotóxicos nas lavouras brasileiras reflete em
problemas ambientais, causadores de contaminação dos recursos naturais. No entanto, a
principal preocupação está relacionada à saúde humana. Dentre os impactos à saúde
relacionados ao processo produtivo do agronegócio de maior relevância para a saúde humana
são as contaminações e intoxicações agudas e crônicas relacionadas com a aplicação de
agrotóxicos presentes em todas as etapas desta cadeia produtiva (SANTOS; BATISTA, 2015).
Portanto, a interlocução entre a contaminação dos corpos hídricos e os riscos ambientais
e a saúde, principalmente, entre os trabalhadores rurais, evidencia uma problemática
contundente frente ao uso de agrotóxicos nas lavouras brasileiras, destacando-se as patologias
que acometem essa população diretamente envolvida no uso e manuseio da água contaminada.
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4 MORBIDADE2 DOS RECURSOS HIDRICOS: da esfera local à global

O aumento nacional dos índices de incidência de câncer, concomitantemente, a elevação
do número de óbitos pela doença, provoca as reflexões sobre as causas evitáveis para o
aparecimento da patologia. Atrelado a esse contexto, a deterioração das condições sociais
evidencia as doenças diversas vezes associadas às populações vulneráveis. Pensar o risco de
câncer associado aos usos e à contaminação da água denota a necessidade de entender a
patologia a partir de uma ótica multifocal, de modo que todos os fatores que levam à incidência
sejam levados em consideração.
Nesse pressuposto, segundo o INCA e o Ministério da Saúde (2003), o câncer “é um
conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de
células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões
do corpo”. As causas de câncer são diversas e podem ser obtidas por influências externas ou
por predisposição genética, ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se aos
hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural; e as internas estão ligadas à
capacidade do organismo de se defender das agressões externas.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (2006), os dados oficiais brasileiros sobre
intoxicações por defensivos agrícolas não retratam a realidade do país, pois os dados se mostram
insuficientes, parciais, fragmentados, desarticulados e dispersos em várias fontes, segundo o
próprio Ministério. Por uma série de razões, muitos agricultores não registram dados referentes
à frequência de aplicação, dosagem e tempo de exposição, nem mesmo se submetem a consultas
médicas ou tratamentos. Mesmo que o agricultor tenha ciência dos possíveis riscos à saúde que
o uso de defensivos oferece, isso não o impede, no entanto, de manipulá-los, apesar de haver
um discurso generalizado de conciliação entre a busca de uma maior produtividade agrícola
com a adoção de práticas ecológicas.
Ressalta-se que, em março de 2015, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer
(IARC) publicou a Monografia da IARC volume 112, na qual, após a avaliação da
carcinogenicidade de cinco ingredientes ativos de agrotóxicos por uma equipe de pesquisadores
de 11 (onze) países, incluindo o Brasil, classificou o herbicida glifosato e os inseticidas
malationa e diazinona como prováveis agentes carcinogênicos para humanos (Grupo 2A) e os
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Refere-se ao processo de contaminação, degradação e adoecimento dos corpos hídricos em referência à saúde
ambiental.
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inseticidas tetraclorvinfós e parationa como possíveis agentes carcinogênicos para humanos
(Grupo 2B). Destaca-se que a malationa e a diazinona e o glifosato são autorizados e
amplamente usados no Brasil, como inseticidas em campanhas de saúde pública para o controle
de vetores e na agricultura, respectivamente (INCA, 2010).
Corroborando com tal problemática, Leff (2001) ressalta que as condições sociais que
afetam a gênese e a solução das doenças estão piorando, justamente no momento em que a
medicina segue uma orientação curadora e que as políticas neoliberais tendem a mercantilizar
tudo, inclusive o corpo humano e as práticas em saúde, ao sujeitá-las à lógica da produtividade
e do lucro econômico. A saúde ambiental vem, portanto, apresentar um desafio ao impacto da
cultura do nosso tempo na produção de doenças e nas práticas em saúde.
Tal desafio está ligado, no contexto macro, às diversas atividades humanas, entre elas:
a agricultura, a indústria, a mineração, o descarte de resíduos humanos, o crescimento
demográfico, a urbanização e as mudanças climáticas, que têm impacto sobre a qualidade da
água. A agricultura pode provocar contaminação por nutrientes e agrotóxicos e aumento da
salinidade. A contaminação por excesso de nutrientes tornou-se um dos problemas mais
difundidos no planeta em termos de qualidade da água e, mundialmente, estima-se que a
aplicação de agrotóxicos já tenha ultrapassado dois milhões de toneladas por ano (ANA, 2013).
Diante isso, o uso de agrotóxicos na lavoura não contamina diretamente apenas os
alimentos produzidos, mas, também, os recursos naturais ao redor, com enfoque no solo e na
água. Mesmo não consumida diretamente do local, os lençóis freáticos podem ser expostos,
bem como o armazenamento de água nas embalagens de agrotóxicos pode trazer esse tipo de
veiculação de agentes. Tal problemática, em sua maioria, está relacionada ao descarte
inadequado das embalagens (CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2005).
Para Barreira e Philippi (2002), se as embalagens abandonadas estiverem com resto de
agrotóxicos, aumentam seu potencial de contaminação, uma vez que esses resíduos químicos
tóxicos nelas contidos, sob ação da chuva, podem migrar para o solo e para as águas superficiais
e subterrâneas.
Para Cantos (2008), a embalagem rígida de um agrotóxico, quando esvaziada, retém
uma quantidade do produto em seu interior. A quantidade de produto retida na embalagem varia
em função da superfície interna, do formato do tipo de formulação, daí a necessidade de as
embalagens laváveis passarem pelo processo da tríplice lavagem ou da lavagem sob pressão.
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Com a falta do descarte adequado, os maiores riscos a que essa população está exposta
estão atrelados à contaminação hídrica, como o câncer. Nesse tipo de contaminação, o Valor
Máximo Admissível (VMA), agora igualmente definido por valor paramétrico, para a
concentração de nitratos na água é de 50 mg/L NO3-, ou seja, as águas que contenham ou
apresentem risco de conter uma concentração de nitratos superior ao VMA são consideradas
poluídas por nitratos (AGOSTINHO, 2002).
Considera-se, assim, que as principais fontes de contaminação de água por nitratos
sejam a produção agrícola intensiva, os resíduos domésticos e industriais, os esgotos, a poluição
atmosférica por azoto, a criação de animais e também os grandes relvados exigidos para
atividades desportivas, nomeadamente campos de golfe. Fatores como a proximidade do nível
freático, a elevada permeabilidade dos solos e a utilização intensa de adubos conduzem à
lixiviação de nutrientes do solo, facilitando a contaminação por nitratos (AGOSTINHO, 2002).
Assim, o autor ainda ressalta que a toxicidade dos nitratos é principalmente atribuível à
sua redução a nitrito e o maior efeito biológico dos nitritos em humanos é o seu envolvimento
na oxidação da hemoglobina (Hb) a metahemoglobina (metHb). A metahemoglobina é uma
condição clínica rara originada pela conversão excessiva da Hb em metHb, que é incapaz de
ligar-se e transportar oxigênio.
No âmbito dos prejuízos humanos à saúde atrelados à contaminação da água, a
exposição por agrotóxicos nesse tipo de veiculação confere a causa mais importante. As
diversas formas de adquirir os contaminantes aumentam os riscos e prejudica os meios de
utilização da água pela população, de modo a dificultar os diagnósticos de doenças e prejudicar
as formas preventivas em saúde. Nesse direcionamento, a população que não trabalha
diretamente na lavoura também pode ser comprometida por vias indiretas de contato com a água
contaminada pelos resíduos agrícolas e pecuários. Além da exposição ocupacional, outros
grupos populacionais têm risco aumentado de intoxicação. Merecem destaque os familiares dos
agricultores e os vizinhos de locais nos quais o agrotóxico é aplicado. Além disso, toda a
população tem a possibilidade de sofrer intoxicação, seja através da ingestão de água e
alimentos contaminados ou da utilização de inseticidas em sua residência. Assim, os efeitos
nocivos dos agrotóxicos sobre a saúde não dizem respeito somente aos trabalhadores, mas à
população em geral (INCA, 2010).
Na busca pela redução dos danos causados pela contaminação da água por agrotóxicos
e os danos à saúde humana e ambiental, a Rede Sentinela é um projeto criado pela Anvisa em
parceria com diversos serviços de saúde (hospitais, serviços de diagnóstico, dentre outros) para
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notificar eventos adversos com vários tipos de produtos. Atualmente, existem 188 hospitais
sentinelas em todo o Brasil. Infelizmente, entretanto, nem todos estão realmente preparados
para realizar a notificação de intoxicações por agrotóxicos (CARNEIRO, 2015).
O uso de agrotóxicos, então, está diretamente ligado a danos agudos e crônicos na saúde
humana. Diante da cronicidade de tais alterações físicas, as neoplasias aumentam o seu índice
devido à toxicidade de tais produtos. Deste modo, as diversas formas de intoxicação aceleram
os riscos, deixando exposta a população feminina que apresenta contato, em sua maioria, de
forma indireta com tais produtos, o que maquia as formas preventivas, de modo a dificultar a
detecção de tais casos, bem como a prevenção.

4.1 Fisiopatologia do câncer ligado à contaminação hídrica por agrotóxicos

Em todo o país tem aumentado o número de casos de câncer relacionados a fatores
ambientais, especialmente, ao uso intensivo de agrotóxicos. Estudos têm indicado a influência
de tais substâncias químicas no desenvolvimento de neoplasias. Fisiologicamente, o organismo
humano encontra-se exposto a múltiplos fatores carcinogênicos, com efeitos aditivos ou
multiplicativos (INCA, 2010).
O agrotóxico em altas concentrações apresenta-se, então, como carcinógeno, e sua
exposição pode ocorrer pelas vias digestiva, respiratória, dérmica ou por contato ocular,
podendo determinar quadros de intoxicação aguda, subaguda e crônica. Na intoxicação aguda,
os sintomas surgem rapidamente, algumas horas após a exposição excessiva e por curto período
aos produtos tóxicos (ARAUJO et al., 2007).
Os sinais e sintomas clínico-laboratoriais são mais facilmente reconhecidos; o
diagnóstico é mais simples de ser estabelecido e o tratamento melhor definido. Quando ocorre
de forma crônica, o surgimento dos sintomas é tardio, podendo levar meses ou anos, e
caracterizam-se por pequenas ou moderadas exposições a um produto ou a múltiplos produtos,
acarretando, por vezes, danos irreversíveis, como distúrbios neurológicos e, no eixo maior de
gravidade, o câncer (INCA, 2010).
No Quadro 4, a seguir, são apresentados alguns efeitos e/ou sintomas agudos e crônicos
dos agrotóxicos.
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Quadro 4 – Classificação e efeitos e/ou sintomas agudos e crônicos dos agrotóxicos.

CLASSIFICAÇÃO
QUANTO À
PRAGA

INSETICIDAS

FUNGICIDAS

CLASSIFICAÇÃO
QUANTO AO
GRUPO
QUÍMICO

SINTOMAS DE
INTOXICAÇÃO
AGUDA

SINTOMAS DE
INTOXICAÇÃO
CRÔNICA

Organosfosforados e
carbamatos

Fraqueza, cólicas,
convulsões e
espasmos.

Organoclorados

Náuseas, vômitos e
contrações
musculares
involuntárias

Efeitos neurotóxicos e
alterações
cromossomiais
Danos hepáticos,
arritmias cardíacas,
lesões renais e
neuropatias periféricas
ulcerativas

Piretróides sintéticos

Irritação das
mucosas oculares e
convulsões

Ditiocarbamatos

Tonturas, vômitos
e cefaleia

Fentalamidas
Dinitroferóis e
Pentaclorofenol

Dispneia,
hiperemia e
convulsões

HERBICIDAS
Fenoxiacéticos

Inapetência,
náuseas e vômitos

Irritação mucoide e
asma brônquica
Alergias respiratórias,
doença de Parkinson,
dermatites e neoplasias
Teratogêneses
Neoplasias
Aumento na produção
de enzimas hepáticas,
neoplasias e
teratogêneses

Fonte: Organização: Francielly Fraga, 2019, adaptado de CARNEIRO et al., 2012.

O quadro acima explana o nível de acometimento físico pelos agrotóxicos, destacandose o risco para doenças neurodegenerativas, teratogênese e câncer. A toxicidade de tais
produtos, como o Glifosato, amplamente utilizado no Brasil, pode causar sintomas agudos como
dificuldade respiratória, hipertermia, convulsões, perda de apetite, enjoo, vômitos, sangramento
nasal, desmaios, entre vários outros. Em termos crônicos, estes produtos podem causar, ainda,
diferentes tipos de cânceres, fibrose pulmonar, lesões hepáticas e dermatites de contado, entre
outros (OMS, 1996, apud CARNEIRO et al., 2012). Todos estes agrotóxicos têm sido
encontrados, recorrentemente, nas análises realizadas pelo Programa de Análise de Resíduos de
Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da ANVISA.
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Além disso, o efeito crônico ocorre, principalmente, porque existem três principais vias
de absorção de agrotóxicos (dérmica, digestiva e respiratória), o que aumenta a área biológica
de exposição a estes agentes químicos. Adicionalmente, alguns pesticidas permanecem
armazenados nos tecidos de organismos vegetais e animais, incluindo o homem, como é o caso
dos agrotóxicos que usam organoclorados. Tais pesticidas são lipossolúveis e têm grande
estabilidade, o que os torna geralmente resistentes à degradação biótica ou abiótica
(HASHIMOTO, 1990).
A partir disso, as formas variadas de intoxicação predispõe também um período de
latência muitas vezes demorado, nos casos crônicos, dificultando a detecção dos riscos e
agravantes, além disso, a sintomatologia das patologias apresentadas na maioria das vezes é
ligada à genética e às doenças adjacentes ou primárias, silenciando as causas por agrotóxicos,
o que prejudica a prevenção de tais casos, bem como a associação precoce entre a doença e o
seu fator causal.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracterização da área de estudo

A presente pesquisa ocorreu na cidade de Paripiranga (BA), especificamente na zona
rural do município, e englobou as regiões rurais abastecidas por recursos hídricos naturais. O
município conta com uma área demográfica de 435,7 km², e população de 27.362 mil
habitantes, destes, 14.931 mil pessoas são sexo feminino (IBGE, 2010). Situa-se à altitude de
410 metros. Faz parte do semiárido nordestino. O município apresenta a topografia acidentada
com algumas elevações; é banhado pelo rio Vaza-Barris e por outros cursos de água de menor
expressão.
A fonte de renda baseada na agricultura de milho e feijão constitui grandes áreas rurais
de plantio, inclusive, as banhadas por cursos de água, nascentes e reservatórios naturais e
artificiais. Salienta-se que, além da população investigada, o produto didático proposto a partir
da Liga Interdisciplinar em Saúde e Ambiente engloba 72 municípios de onde os alunos provêm
e o UniAGES, campo de aplicação do estudo. No Nordeste da Bahia, onde fica Paripiranga,
predomina o bioma caatinga, região chamada de “sertão”. O clima é tropical semiárido, que
alterna um período seco (abril/maio a setembro/outubro) e outro chuvoso (outubro/novembro a
março/abril) e se caracteriza por grande irregularidade do período chuvoso e por secas que
podem ser rigorosas. O sistema de cultivo agrícola predominante é o de subsistência
(SANTANA, 2010).
As atividades agrícolas são desenvolvidas, predominantemente, em regime de chuvas e
são voltadas, principalmente, para lavouras alimentares como mandioca, milho e feijão, com
comercialização apenas da produção excedente, muitas vezes, incerta. É importante, também, a
pecuária extensiva, de bovinos, mas, sobretudo de caprinos e/ou ovinos (10 a 40 cabeças por
família), para o consumo da casa e reserva para eventualidades, em pequenas propriedades de
até 100 ha em área de caatinga (IPEA, 2012).
O mapa, a seguir, disposto na Figura 4, apresenta a localização da cidade de Paripiranga,
referente ao Brasil e ao seu estado, a Bahia.
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Figura 4 – Localização do município de Paripiranga (BA).

A população estudada é a feminina rural, que está em contato direto e utilizando os
recursos hídricos. Como critério de inclusão, além do sexo e da residência na área rural, está a
idade entre 18 e 70 anos. Tal população engloba as agricultoras e donas de casa que lidam
diariamente com a água para os afazeres, uso comum ou trabalho, residentes em quatro
povoados do município de estudo (descritos na Figura 5 a seguir), referência em produção
agrícola na região e com corpos hídricos abundantes presentes em seu território, inclusive,
utilizados para irrigação. Utilizou-se de amostragem aleatória simples, em que 40 mulheres das
cerca de 4.000 residentes na região, dentre os critérios de inclusão, receberam o questionário e
participaram da pesquisa a partir de sua concordância e aceitação.
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Figura 5 – Localização dos povoados em análise, Paripiranga (BA).

Conforme exposto acima, quatro comunidades rurais se enquadram nos critérios de
inclusão e exclusão aqui apresentados, nestas, ocorreram as entrevistas e a coleta de análises
para a apreciação da água, buscando no caráter de amostragem delimitar as problemáticas
ambientais regionais que estão interligadas com o processo saúde/doença.

5.2 Liga Acadêmica em Saúde e Ambiente

As Ligas Acadêmicas incorporam, hoje, o papel de um espaço transformador,
viabilizado através do ensino e da pesquisa no contato com a comunidade, estabelecendo
vínculos e devolutiva social, além de ser uma importante rede de aprendizagem.
Criada em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) definiu o
papel da educação superior na formação acadêmica, destacando o estímulo ao conhecimento
dos problemas da sociedade, com a finalidade de formar profissionais nas diferentes áreas do
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e a participação no

71

desenvolvimento da sociedade brasileira. Para alcançarem esse perfil transformador, as
universidades, de acordo com a legislação brasileira, devem estar fundamentadas sobre o tripé
formado por ensino, pesquisa e extensão, que constitui o eixo fundamental das universidades
do Brasil, conforme preconiza o artigo 207 da Constituição Brasileira (MOITA, 2009).
O tripé educacional mostrou-se fundamentado ao longo do tempo, na experiência de
criação e atuação das ligas acadêmicas. Inicialmente, pautadas nos cursos de saúde e, hoje,
expandidas ainda que lentamente para as abordagens interdisciplinares.
De modo geral, as Ligas Acadêmicas objetivam aproximar o estudante da prática de
atenção à comunidade, alcançar a indissociabilidade do tripé da formação, oferecer diversidade
de cenários, formar em uma visão ampla, aprender a fazer e aprender a cuidar do outro na
dimensão específica e interdisciplinar (SILVA, 2015).
A educação, então, não comporta mais uma bagagem escolar baseada no volume de
conteúdos e nas especificidades de cada profissão, o que é pouco operacional e nem mesmo
adequado. O que se acumula no começo da vida deve ser constantemente atualizado e
aprofundado, considerando que estamos vivendo um período no qual as mudanças ocorrem com
grande velocidade.
A formação no PBL e a interação com a comunidade através da problematização, nesse
contexto ligante, visa contribuir para a formação de profissionais que se percebam como
cidadãos participativos em uma sociedade democrática, que compreendam a realidade e
intervenham de forma crítica sobre ela e estejam dispostos a transformá-la e também a
transformar a si próprios, como salientam Berbel (1998); Cyrino; Pereira (2004); Silva;
Delizoico (2008); Freitas (2012).
Só é possível pensar uma educação ambiental crítica quando esta for batizada pelo seu
contexto sociocultural e econômico, quando assumir a abordagem interdisciplinar como uma
exigência epistemológica para a apreensão da problemática ambiental e para sistematização
curricular das práticas pedagógicas (CARVALHO, 2004).
Além disso, é essencial que os profissionais possam trabalhar colaborativamente
compartilhando ações e conhecimentos. Ressalta-se, também, que a educação, para dar resposta
ao conjunto das suas missões, deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens
fundamentais, que serão, ao longo da vida, os quatro pilares do conhecimento: aprender a
conhecer (ou aprender a aprender, adquirir os instrumentos de compreensão); aprender a fazer
(para poder agir sobre o meio envolvente); aprender a viver juntos (a fim de participar e
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cooperar com os outros em todas as atividades humanas); e aprender a ser (via essencial que
integra as três precedentes) (DELORS, 2000).
A formulação de resultados frente à ação proposta iniciou-se com o lançamento de
Edital (APÊNDICE D) para seleção dos 70 acadêmicos para a Liga Interdisciplinar em Saúde
e Ambiente e, posteriormente, confecção de caso clínico para utilização na entrevista e posterior
curso de formação para os, agora, Ligantes.
O processo seletivo contou com 122 inscritos, que foram classificados a partir do
histórico acadêmico e do desempenho em entrevista. A partir disto, ocorreu a seleção de 70
Ligantes para participação efetiva durante 24 meses, a partir de encontros mensais.

Figura 6 – Logotipo da Liga Acadêmica Interdisciplinar em Saúde e Ambiente.

Fonte: LAS, 2018.

O curso de formação teve como base, a aplicação PBL, buscando formar os estudantes
no aparato interdisciplinar, para disseminação do conhecimento na comunidade, a partir da
problemática de contaminação da água e câncer, mediada pela pesquisadora enquanto docente.
Foi compartimentado em dois momentos distintos, devido à adaptação e disponibilidade de
tempo inicial dos alunos, bem como ao calendário institucional. Inicialmente, a proposta da
LAS foi apresentada pela coordenadora, expondo, através do caso clínico, os objetivos de sua
criação. Seguindo as etapas ativas, os ligantes foram subdivididos em grupos de seis pessoas,
respeitando-se os princípios de interdisciplinaridade para que a formulação de conhecimento
fosse fidedigna aos objetivos da ação pedagógica, frente à metodologia ativa de ensinoaprendizagem. O problema, no formato simples como o método exige, foi trazido pela
pesquisadora, e apresentado aos alunos mesclados na interdisciplinaridade.
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Segundo o Tutorial UFS – Lagarto, para utilização do PBL, o problema deve ter as
seguintes qualidades:

Ser simples e objetivo, evitar pistas falsas que desviem a atenção do grupo do tema
principal. Um enunciado muito complexo propõe muitas 'situações problema' em seu
interior, torna difícil a visualização da questão principal proposta e deságua em um
número muito grande de objetivos de aprendizado, desmotivando o estudo. Ser
motivador, despertar o interesse do aluno pela sua discussão. Um bom problema deve
propor situações sobre as quais o aluno já tenha algum conhecimento prévio. Os
primeiros problemas de um módulo temático devem referir-se a situações que os
alunos já tenham vivenciado na prática ou em sua própria vida ou em módulos
temáticos anteriores. Uma situação totalmente nova e desconhecida impede a
discussão do grupo já que nenhum de seus membros poderá oferecer qualquer
contribuição para seu conhecimento.

Em grupos, receberam o caso clínico para cumprimento da primeira etapa do método,
contendo o problema macro e procederam a leitura. Nesse sentido, Ostermann e Cavalcanti
reiteram um conceito básico em Vygotsky (2011, p. 11): “O aprendizado humano pressupõe
uma natureza social específica na medida em que todas as funções intelectuais superiores se
originam das relações entre indivíduos”.
A leitura conjunta do caso promoveu a tempestade de ideias, bem como os relatos de
experiência frente às suas realidades, levando-se em conta a proveniência dos mesmos de
regiões agrícolas e do semiárido da Bahia, de Sergipe e Alagoas, além disso, ressaltaram suas
experiências e relações com a água. Ausubel (2003, p. 152), de certa forma, corroborando tal
linha de raciocínio, destaca que “o fator isolado que mais influência na aprendizagem é aquilo
que o aluno já sabe (cabe ao professor identificar isso e ensinar de acordo).
De forma integrada foram apontados os principais conceitos e problemas retirados do
caso e bases para construção dos mapas, apresentados aqui em amostragem: contaminação da
água, risco de câncer, população feminina, PROFCIAMB, Liga Acadêmica em Saúde e
Ambiente, Interdisciplinaridade, metodologias ativas, recursos hídricos, casos clínicos,
pesquisa (trazidos aqui como relatos de experiência) conforme a Figura apresentada abaixo:
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Figura 7 – Ligantes apresentando as atividades desenvolvidas em Grupo.

.
Fonte: Acervo da autora, 2018.

Na proposta educativa de Dewey, a aprendizagem parte de problemas ou situações que
intencionam gerar dúvidas, desequilíbrios ou perturbações intelectuais. O método “dos
problemas” valoriza experiências concretas e problematizadoras, com forte motivação prática
e estímulo cognitivo para solicitar escolhas e soluções criativas.

Figura 8 – Ligantes apresentando o Mapa conceitual desenvolvido em Grupo.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

Após a exposição inicial, foram discutidos os termos desconhecidos levantados,
esclarecidos pelos próprios grupos, sendo eles: neoplasias, DATASUS e e-book. O uso dos
mapas conceituais constitui um adendo ao método, permitido no uso de técnicas ativas, como
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forma de valorizar e sistematizar as discussões grupais, a partir da tempestade de ideias e das
palavras-chave.
De acordo com Ausubel (1980), a aprendizagem significativa, evidenciada nos mapas,
compõe, a ampliação da rede de conhecimentos do indivíduo que ocorre quando novos
conceitos são integrados e reestruturados com os conceitos já existentes em sua estrutura
cognitiva. Para que exista uma aprendizagem significativa, é necessário entender como ocorre
o processo de transformação do conhecimento, bem como a importância que os processos
mentais assumem nesse desenvolvimento.
Desse modo, o mapa conceitual, criado na década de 1970, por Joseph Novak, como
técnica cognitiva para aprender de modo significativo, baseia-se na teoria ausubeliana e
constitui uma estratégia pedagógica de grande relevância no ensino para a construção de
conceitos científicos pelos alunos, ajudando-os a integrar e relacionar informações, atribuindo,
assim, significado ao que estão estudando. Em sua forma gráfica, os mapas conceituais
correspondem a diagramas hierárquicos que mostram a organização e correspondência entre
conceitos, que são apresentados por uma diferenciação progressiva (desdobramento de um
conceito em outros que estão contidos) ou por uma reconciliação integrativa (relação de um
conceito com outro aparentemente diferente). Ao dispor sob a forma gráfica de um mapa
conceitual os conceitos conhecidos, relacionando esta noção inicial com outras também já
conhecidas, estabelecendo uma hierarquia e/ou determinando propriedades, o aluno pode
organizar seu conhecimento de maneira autônoma, retificando seu próprio raciocínio em função
da construção do mapa. Os mapas conceituais demonstram ser uma ferramenta adequada porque
possibilitam ao aluno (e ao professor também) desenvolver um processo cognitivo de
aprendizagem em que ele próprio orienta a aquisição de novas informações porque elas estarão
diretamente relacionadas com a estrutura de conhecimento prévio (AMORETTI, 2001).
Nesse segmento, após construção dos mapas e explanação destes, para diálogo entre
saberes e evidência dos olhares interdisciplinares, sob a ótica de um problema único para estes,
o desenrolar pressupôs duas fases, em que, na primeira, foram formulados as perguntas e os
objetivos de aprendizagem.
Eixo 1: Perguntas de Aprendizagem
G1: Com base no caso proposto e nos conhecimentos prévios, de que forma a
interdisciplinaridade pode contribuir na resolução das problemáticas ligadas a saúde e
ambiente?
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G3: A ocorrência de doenças ligadas a contaminação da água cresce gradativamente
e apontam para uma problemática geral, diante disso, de que forma pode-se identificar os
riscos do uso de água contaminada e o aparecimento de doenças?
G4: Compreende-se que a incidência de câncer cresce constantemente, diversas vezes
ligadas a fatores internos e externos. Assim, como a contaminação da água pode contribuir no
acometimento da população por neoplasias?
G7: A análise dos riscos ambientais e sua ligação com a saúde humana tornou-se um
tema crucial. Portanto, de que modo uma Liga Acadêmica poderá contribuir na melhoria das
condições ambientais e de saúde de uma população rural?
G10: A prevenção e promoção são primordiais no contexto da saúde ambiental. Assim,
quais projetos de intervenção e pesquisa poderiam ser utilizados no contexto apresentado?

Na perspectiva Freiriana, o método ativo incorpora as atitudes primordiais à
aprendizagem nos atos de indagar, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de programar
e de não apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos, impostos. Os alunos
precisam ter assegurado o direito de aprender a decidir, o que se faz decidindo. Se as liberdades
não se constituem entregues a si mesmas, mas na assunção ética de necessários limites, a
assunção ética desses limites não se faz sem riscos a serem corridos por elas e pela autoridade
ou autoridades com que dialeticamente se relacionam (FREIRE, 2015).
Posteriormente à construção dos questionamentos, a etapa ocorreu com a construção dos
objetivos a partir das problemáticas apresentadas.
Eixo 2: Objetivos de aprendizagem
G1: Compreender o papel da Interdisciplinaridade na resolução das problemáticas
ligadas a saúde e ambiente.
G3: Identificar os riscos do uso de água contaminada e o aparecimento de doenças.
G4: Analisar a contribuição da contaminação da água com o acometimento por
neoplasias.
G7: Compreender o papel da Liga Acadêmica na melhoria das condições ambientais e
de saúde de uma população rural.
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G10: Propor projetos de intervenção e pesquisa de melhorias no contexto saúde e
ambiente.

Quando traçados pelos alunos, os objetivos de aprendizagem ganham significado e se
tornam factíveis de serem atingidos devido ao pensamento global de metas a serem realizadas.
Nas palavras de Moreira (2011a):

[...] independentemente do quão potencialmente significativo seja o material a ser
aprendido, se a intenção do aprendiz for simplesmente a de memorizá-lo, arbitrária e
literalmente, tanto o processo de aprendizagem como seu produto serão mecânicos
(ou automáticos). De maneira recíproca, independentemente de quão disposto para
aprender estiver o indivíduo, nem o processo nem o produto de aprendizagem são
significativos, se o material não for potencialmente significativo (p. 156).

O aluno coordenador, então, deve garantir nesse processo que a discussão do problema
se dê de forma metódica e que todos os membros do grupo participem da discussão. O método
sugerido é o dos 7 passos: 1. Leitura do problema e identificação e esclarecimento de termos
desconhecidos; 2. Identificação dos problemas propostos pelo enunciado; 3. Formulação de
hipóteses explicativas para os problemas identificados no passo anterior (os alunos se utilizam
nesta fase dos conhecimentos de que dispõem sobre o assunto); 4. Resumo das hipóteses; 5.
Formulação dos objetivos de aprendizado (trata-se da identificação do que o aluno deverá
estudar para aprofundar os conhecimentos incompletos formulados nas hipóteses explicativas);
6. Estudo individual dos assuntos levantados nos objetivos de aprendizado; 7. Retorno ao grupo
tutorial para rediscussão do problema frente aos novos conhecimentos adquiridos na fase de
estudo anterior (Universidade Estadual de Londrina).
Os grupos, então, construíram a partir da tempestade inicial e de seu conhecimento
prévio o mapa conceitual de conceitos e problemas, perguntas de aprendizagem, objetivos e
hipóteses de solução. Frente à objetivação da problemática a partir do caso clínico e do
conhecimento prévio, a construção de hipóteses de solução e explicativas se faz essencial no
processo de aprendizagem e posterior debate a partir de teorização à luz do referencial teórico
e do diagnóstico situacional grupal e em campo, valorizando a perspectiva do sujeito, e os
problemas reais.
Eixo 3: Hipóteses de Solução
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G4: A contaminação da água advém das relações do uso da mesma pelo homem,
diversas vexes ligada a atividade agrícola e criação de animais, bem como do uso de
contaminantes e produtos químicos, principalmente os agrotóxicos. Assim, o uso
humano da água contaminada pode promover intoxicação, parasitoses e até câncer.
G7: A Liga Acadêmica poderá intervir através de atividades de extensão, levando
ações educativas e preventivas a comunidade, investigando a contaminação da água e
prestando assistência a comunidade com embasamento técnico e cientifico em todos
os eixos de atuação principalmente devido ao fato de ser interdisciplinar.

As hipóteses pressupõem o direcionamento das bases teóricas posteriores construídas
a partir dos estudos em campo e discursivos da Liga a partir da primeira formação,
possibilitando estratégias e soluções traçadas a partir do conhecimento prévio e, logo mais,
testadas e aprimoradas nas bases reais e bibliográficas. Os elementos que se seguem enquanto
produtos e resultados predispõem da formação inicial baseada no PBL que irá culminar em
técnicas de problematização demonstradas na interação com a comunidade e na construção dos
produtos didáticos apresentados no desvelar dessa dissertação.
A educação, então, não comporta mais uma bagagem escolar baseada no volume de
conteúdos e nas especificidades de cada profissão, o que é pouco operacional e nem mesmo
adequado. O que se acumula no começo da vida deve ser constantemente atualizado e
aprofundado, considerando que estamos vivendo um período no qual as mudanças ocorrem com
grande velocidade. Além disso, é essencial que os profissionais possam trabalhar
colaborativamente compartilhando ações e conhecimentos. Ressalta-se, também, que a
educação, para dar resposta ao conjunto das suas missões, deve organizar-se em torno de quatro
aprendizagens fundamentais, que serão ao longo da vida os quatro pilares do conhecimento:
aprender a conhecer (ou aprender a aprender, adquirir os instrumentos de compreensão);
aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente); aprender a viver juntos (a fim de
participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas); e aprender a ser (via
essencial que integra as três precedentes) (DELORS, 2000).

5.3 Análise dos resultados

Os dados aqui apresentados e discutidos discorrem sobre as entrevistas aplicadas com
40 mulheres rurais, das quatro comunidades objetos de estudo sobre relações entre
contaminação da água e riscos para câncer, a partir da ótica ativa das metodologias do PBL e
Problematização, escolhidas por critérios de amostragem: idade maior que 18 anos, ser
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moradora da área de estudo há mais de 2 anos, frente à presença e disponibilidade, além do
interesse e concordância em participar da pesquisa.
Salienta-se que, no uso das metodologias ativas, o PBL parte do pressuposto
educacional dos alunos ligantes, propiciando espaço de aprendizagem, e esta, foi transferida às
mulheres através da Problematização. Ambos conferem a essa pesquisa o contexto de seus
objetivos, no que diz respeito ao aparato formação (PBL) e a formulação de hipóteses a partir
da aplicação do questionário aqui descrito e a análise da água, diante da problematização,
gerando, a partir disso, produto de técnica ativa.
Compreende-se que o uso das metodologias interligadas e distintas em suas
peculiaridades (formação e intervenção), o problema global é entendido como uma forma de
comparação com o que se é vivenciado, pois, em alguns momentos, parte-se de um olhar mais
global para, então, se recair no local. Boff (2011, p. 241) chama a atenção de que: “[...] a
integração do conhecimento, de modo contextualizado e global é algo fundamental para a
compreensão dos problemas atuais”, visto que os estudantes, ao mesmo tempo em que se
reconhecem como parte do problema local, se veem imersos num contexto global que carece
de melhores entendimentos pelos sujeitos.
Assim, obtêm-se aqui a comprovação das hipóteses iniciais e a geração de novas, a partir
da metodologia da problematização, no olhar voltado à possibilidade e utilizando-se, também,
das conexões entre a problematização e o materialismo dialético, visto que o paradigma orienta
a pesquisa como um padrão para sua reprodução, mas não fornece regras rígidas. A adoção de
paradigmas faz a ciência progredir, contudo, os paradigmas devem ser capazes de responder
aos problemas reais. Destarte, novos paradigmas e novas teorias vão surgindo à medida que a
explicação se torna insuficiente pelo paradigma ou teoria hegemônica (SILVA, 2013).
Consoante, Khun (1996) refere que não há teorias certas ou erradas, mas teorias que conseguem
responder melhor do que a anterior às rupturas da ciência normal, dado que paradigmas e teorias
são fruto de um determinado tempo histórico.
Para tanto, na apresentação dos resultados da aplicação dos questionários aplicada às
mulheres, apresentam-se aqui, frente à categorização, três eixos: dados socioeconômicos, uso
da água, e saúde. Através do aparato qualiquantitativo, as explanações foram descritas diante
das falas, dispostas através da letra M (mulher) em descrição numérica de entrevista,
protegendo a identidade das entrevistadas e permitindo o cruzamento de informações para
atingir os objetivos de pesquisa aqui propostos. Além disso, utilizaram-se quadros e tabelas
para análise de dados comuns e quantitativos.
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A aplicação dos questionários permitiu aos ligantes a aplicação a realidade, eixo final
do Arco, frente a aprendizagem significativa e previa, e permitindo as mulheres, o processo de
aprendizagem através da realidade, eixo magno da problematização. Esta etapa da Metodologia
da Problematização ultrapassa o exercício intelectual:

[...] pois as decisões tomadas deverão ser executadas ou encaminhadas. Nesse
momento, o componente social e político está mais presente. A prática que
corresponde a esta etapa implica num compromisso dos alunos com o seu meio. Do
meio observaram os problemas e para o meio levarão uma resposta de seus estudos,
visando transformá-lo em algum grau (BERBEL, 1996).

Nesse direcionamento, diante da compreensão de Freire e suas interlocuções entre a
dialética e as metodologias ativas, como únicos seres capazes de ter a si e a sua atividade como
objeto do conhecimento, por ser capaz de elaborar abstratamente os resultados de sua ação, o
homem é capaz de antever o resultado desta ação, vislumbrando, no mundo das ideias, que
efeito quer produzir no mundo material. A atividade do homem, portanto, não se desenvolve
com base, puramente, em seus instintos; não é determinada diretamente por sua espécie, como
acontece com os demais seres, mas, ao contrário, é determinada em sua própria consciência
(CRUZ, 2014).
As entrevistas ocorreram no dia vinte e três de março nas comunidades definidas nesse
estudo, através do formulário discutido no percurso metodológico dessa pesquisa e disponível
no APÊNDICE A, além da pesquisadora, quinze ligantes participaram do processo, o que
permitiu o contato direto com a comunidade em estudo, indo além, do eixo questionar,
perpassando pelo olhar, dimensões, permitindo a troca de vivências, experincias e saberes entre
ligantes e mulheres rurais, de forma a torná-las (as mulheres) partes integrantes e participantes
frente as metodologias ativas. A figura a seguir evidencia o dia da coleta de dados em campo
com o auxílio da LAS.
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Figura 9 – Entrevista em campo das mulheres rurais.

Fonte: Acervo da autora, 2019.

Para implementar as investigações em saúde ambiental desenvolvida pela presente
pesquisa (Análise dos resultados), considera-se que o sistema de intervenção e de estudos das
questões que relacionam a saúde ao ambiente é um sistema aberto e dinâmico, incorporando a
sua historicidade e subjetividade aos contextos em que ocorrem os processos interdependentes
que conformam os problemas socioambientais. Tendo essa referência como ponto de partida,
trabalham-se os problemas sem perder de vista que não se trata apenas de questões acadêmicas,
mas que envolvem a relação entre a universidade e os serviços de saúde, numa perspectiva
interdisciplinar e na busca de soluções e de novas possibilidades que permitam a melhoria da
vida das pessoas. Uma alternativa estratégica para esta abordagem parece ser a incorporação
ampla da sociedade na discussão de seus problemas e ir além, captar como a comunidade vê o
mundo, uma vez que ela o vê de forma integrada. Para isto, necessitam-se de vários paradigmas
e não apenas de um ponto de vista (PACHECO, 2002).
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5.3.1 Dados sociodemográficos

Os dados sociodemográficos são utilizados aqui como objeto de pesquisa, permitindo
alcançar o objetivo de estabelecer a caracterização sociocultural das comunidades que utilizam
as águas das nascentes hídricas em quatro regiões rurais agrícolas de Paripiranga (BA). Tal eixo
investigou a: idade, estado civil, ocupação, tempo de moradia no local, saneamento básico,
renda, atividades agrícola e pecuária, uso de agrotóxicos e de EPIs, bem como descarte das
embalagens de agrotóxicos. Tais dados corroboram a observação da realidade evidenciada na
problematização, constituindo, assim, base para as intervenções traçadas aqui no formato de
produtos didáticos. A pesquisa, então, demonstrou que em relação à idade, população estudada,
apresentava faixas comuns entre 40 e 70 anos, conforme disposto no Gráfico 1:

Gráfico 1 – Apresentação da idade da população feminina entrevistada.

Idade
71 anos ou mais
15%

18 a 28 anos
20%

60 a 70 anos
25%

18 a 28 anos

29 a 39 anos
15%

29 a 39 anos

40 a 50 anos
25%
40 a 50 anos
60 a 70 anos

71 anos ou mais

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A idade, então, representa o perfil dessa mulher no campo, principalmente, quando versa
sobre a administração e gerência familiar, bem como o manejo agrícola e hídrico, o que a expõe
ainda mais ao adoecimento. Segundo o Censo 2010 e o CensoAgro 2006, 24,8% das mulheres
são responsáveis por famílias (únicas ou conviventes), 34,1% das mulheres com 16 anos ou
mais que não possuem rendimento estão no meio rural. A razão entre o rendimento médio das
mulheres ocupadas em relação ao dos homens ocupados no meio rural é 72,7%. Além disso, as
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mulheres rurais contribuem com quarenta e dois por cento (42,4%) do rendimento familiar e
12,68% dos estabelecimentos têm como responsáveis as mulheres.
Ao serem questionadas sobre a renda familiar das mulheres, percebeu-se que provém
em sua maioria dos benefícios sociais como o bolsa família, e/ou do manuseio agrícola, bastante
instável frente ao clima semiárido local e as pragas. Tais fatores atuam diretamente como
determinantes sociais em saúde- DSS, seja no âmbito ambiental como na saúde humana e
coletiva. Tais dados são dispostos nas falas abaixo:

“Bolsa família” (M01, M09, M10, M11, M12, M19);
“Não sabe, pois o marido administra o dinheiro da roça” (, M20, M21, M22, M25,
M27);
“Dos afazeres domésticos em casas de família” (M06, M08, M38 M05, M13, M20,
M24);
“Aposentadoria” (M 01, M09, M15, M16, M17, M21);
“Agricultura” (M03, M04, M23, M29, M35);
“Criação de animais e horta” (M23, M29, M35).

Corroborando com tais dados, um estudo divulgado em 2009, baseado nas Pesquisas
Nacionais por Amostra de Domicílio (Pnad) e em dados do IBGE, mostra que, embora a
diferença entre a renda das mulheres e a dos homens no campo tenha se reduzido a partir de
2004, a desigualdade entre os gêneros permanece no que se refere ao valor do rendimento, à
jornada de trabalho, entre outros fatores. Hildete Melo, coautora desse estudo, em seu
lançamento, explicou que ele se refere à economia feminista, e não feminina, no campo, uma
vez que visa lançar um olhar engajado, buscando desvendar as mulheres que normalmente as
estatísticas econômicas ignoram. Nesse contexto, o Gráfico 2 aponta os dados sobre o
questionamento: ocupação das mulheres entrevistadas:
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Gráfico 2 – Ocupação das entrevistadas.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A análise permite reconhecer o perfil agrícola das entrevistadas, atrelado, em sua
maioria, à subdivisão do trabalho com as atividades domésticas, remuneradas ou não. Tais
dados corroboram com as pesquisas brasileiras sobre a temática. De acordo com o Pnad/IBGE
(2010), a população rural é formada por 47,9% de mulheres e 52,1% de homens. Em relação à
ocupação no meio rural, a maior parte das mulheres trabalha para o autoconsumo (46,7%) ou
com trabalho não remunerado (30,7%). Conforme documento do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) (BRASIL, 2007), as mulheres representam quase metade da
população rural brasileira e o segmento da população mais afetado pelos processos migratórios,
assumindo, cada vez mais, a responsabilidade pelo grupo familiar a que pertencem. Cerca de
77,9% das mulheres rurais, de acordo com o DIEESE/IBGE (2009), são consideradas sem
rendimento fixo.
As mulheres rurais estão, então, assumindo, no espaço público, cada vez mais tarefas de
gestão e conscientização do cuidado e da preservação das águas. Porém, essa sobrecarga de
trabalho-produtivo, doméstico e comunitário não é proporcional à sua participação nos espaços
decisórios. A relação das mulheres com os recursos, sejam eles naturais ou provenientes da
renda familiar, é tema que gera muitas controvérsias. O acesso ao recurso, seja ele terra, água,
créditos, programas assistenciais, não garante que elas tenham o controle desse recurso. Se em
relação à água se pode falar de uma desigual distribuição natural no continente, não devemos
naturalizar as relações sociais que se constroem em torno dos recursos. O desigual acesso aos
recursos diz respeito a desiguais relações de poder (SCOTT; CORDEIRO, 2007). A melhoria
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nos modos de uso só sé faz possível através da melhoria das relações na valorização das
comunidades no processo de pensar. E essas relações entre mulheres, água e campo norteiamse diretamente pelo tempo de moradia e relações vivenciais com o local, conforme o Quadro 5
abaixo:

Quadro 5 – Local de moradia e suas condições.

Descrição
Tempo de Moradia
0 a 12 meses
1 a 5 anos
6 a 15 anos
16 anos ou mais
Saneamento básico
Água encanada
Caixas d’água e cisternas
Nascentes locais

No

%

02
05
15
18

5
12,5
37,5
45

04
16
20

10
40
50

Rede de esgoto
Fossas
Céu aberto
Total

00
35
05
40

00
87,5
12,5
100

Fonte: Dados da pesquisadora, 2019.

Diante disso, em 2011, por meio da Resolução nº. 80, de 19 de maio, é criado o Comitê
Permanente de Promoção de Políticas para as Mulheres Rurais do Conselho de
Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
De acordo com a própria resolução, tal medida foi tomada por considerar que, ao longo da
história, as políticas públicas não levaram em conta as desigualdades de gênero no meio rural e
não desenvolveram estratégias para estimular a inclusão das mulheres na economia. Por outro
lado, havia a necessidade de consolidar e ampliar as políticas públicas para as mulheres,
sintonizadas com os compromissos assumidos para a democratização no Brasil Rural a partir
da promoção da igualdade de gênero.
A resolução partia, ainda, do princípio de que as ações a serem desenvolvidas deveriam
estar articuladas a uma política pública integrada para o desenvolvimento rural sustentável, com
enfoque nas atividades produtivas e nas políticas agrárias, com democracia de gênero. E, por
fim, considerava a necessidade da construção de uma estratégia de fortalecimento dos espaços
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coletivos democráticos, reforçando a presença e a participação das mulheres rurais
(CONDRAF, 2011).
A falta de saneamento básico, visivelmente apontada no quadro 05, demonstra o elencar
de riscos para contaminação hídrica, que vão além das conjecturas dos agrotóxicos,
estabelecendo, assim, padrões de adoecimento para as mulheres, além do câncer, e de
importante análise conjunta.
Leal e Marques (2008, p. 30) apontam que os problemas ambientais “são os resultados
da utilização insensata dos recursos naturais, aliada a um julgamento errôneo a respeito destes,
considerando a natureza como capaz de reverter infinitamente os danos sofridos”. Ambos
entendem que os problemas ambientais vão além da contaminação do meio, pois chamam a
atenção para a questão do uso desenfreado dos recursos naturais, a exemplo das chamadas
energias renováveis. Esse aspecto necessita de maior aprofundamento, pois pode ser importante
problematizá-lo junto aos sistemas de ensino que trabalham com problemas ambientais nas
universidades.
Diante da problemática, os autores corroboram que os serviços de saneamento básico
para a saúde e bem-estar da população são fundamentais. A falta de saneamento adequado, que
inclui abastecimento de água potável, manejo das águas pluviais, coleta e tratamento do esgoto
e manejo de resíduos sólidos, compromete o desenvolvimento de comunidades rurais, assim
como sobrecarrega os serviços de atenção básica à saúde e polui o meio ambiente. Sabe-se que
o saneamento básico adequado torna a população menos vulnerável a doenças de veiculação
hídrica, resíduos sólidos e dejetos humanos e animais. Dessa forma, a ausência desses serviços
constitui riscos à saúde pública (PNUD, 2014). Os mais excluídos do acesso são os pobres das
macrorregiões Norte e Nordeste, os moradores de pequenas localidades, das áreas rurais e das
periferias urbanas, que convivem com altos déficits de saneamento, quer seja de cobertura dos
serviços ou na sua qualidade (LEONETI et al., 2011).
Assim, tais dados só contribuem com as evidências nacionais e globais. Mais de um
bilhão de habitantes na Terra não têm acesso à habitação segura e aos serviços básicos, embora
todo ser humano tenha direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.
No Brasil, as doenças resultantes da falta ou de um inadequado sistema de saneamento,
especialmente em áreas pobres, têm agravado o quadro epidemiológico (BRASIL, 2006).
Frente à realização de atividades agrícolas na área e sua tipologia, as descrições
evidenciadas pelas mulheres são expostas a seguir no formato de tabela. Ressalta-se a utilização
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de mais de um meio de subsistência pelas entrevistadas e o aliar destes, no manejo rural,
conforme descrito no quadro abaixo:

Quadro 6 – Realização de atividades agropecuárias pelas entrevistadas.

Realização de atividades agropecuárias
Atividades agrícolas
Sim
Não
Tipologia
Plantações de feijão
Plantações de milho
Plantações de abobora
Hortas
Atividades pecuárias
Sim
Não
Tipologia
Criação de ovinos/caprinos
Criação de bovinos
Criação de suínos
Criação de galinhas

No

%

38
02

95
5

10
30
05
15

26,0
79,0
13,0
39,0

25
15

62,5
37,5

05
05
15
20

20
20
60
80

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Os dados apontam para multiface da mulher rural atual em sua caracterização, ao
vincular estes ao panorama rural paripiranguense, objeto desse estudo. Assim, permeia-se um
diagnóstico situacional voltado para produção agrícola e familiar, vínculo primário da
subsistência dessas mulheres, evidenciando, assim, seu contato direto com esses meios, bem
como com os riscos trazidos por estes para saúde física e ambiental. Tal peculiaridade justifica
e denota a necessidade do uso de metodologias ativas nesse processo, visto que, a partir de tal
diagnóstico situacional, as ações traçadas tornam-se eficazes iniciando da valorização da
comunidade, de sua cultura e vivência, para obtenção de objetivos comuns, e que norteiem
familiaridade do tema com a região pesquisada, assim como das intervenções propostas no
decorrer dessa pesquisa.
No viés da mulher agricultora, para Londres (2011), os sistemas agroecológicos devem
ser adaptados à realidade da agricultura familiar e reforçam a proposta de um outro modelo de
desenvolvimento para o campo, que prevê a repartição das terras e a produção descentralizada,
que possa empregar muita mão de obra, dinamizar economias e abastecer mercados locais com
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alimentos saudáveis. É em defesa deste tipo de agricultura que se luta: uma agricultura que
respeite o trabalhador e as populações rurais, os consumidores, as crianças, o planeta.
Outro fator importante corroborativo com a tabela citada anteriormente está atrelado, ao
controle agrícola pelo homem, e o fator coadjuvante que a mulher ainda enfrenta nessa vertente,
abaixo há exemplificação de algumas falas:

“Meu sogro planta e eu ajudo, no manejo do feijão” (M18);
“Digo que sou agricultora, mas faço apenas plantação de fava e palma, meu marido
que planta milho, e eu apenas ajudo a adubar” (M25).

Para Brumer (2004), geralmente, o trabalho realizado pelas agricultoras no âmbito
produtivo é visto como “ajuda” ao marido ou à família, mesmo quando as agricultoras
trabalham tanto quanto seus maridos ou executam as mesmas atividades que eles. As atividades
agrícolas exercidas por elas são vistas como uma extensão intrínseca às suas atribuições de mãe
e esposa e, muitas vezes, recebem pouca ou mesmo nenhuma remuneração pelas atividades
executadas por elas. Por sua vez, as atividades realizadas na esfera privada, de cunho
reprodutivo (trabalhos doméstico e de care), são, geralmente, reconhecidas pela sociedade como
atividades naturais do ser mulher, ligadas ao afeto e ao carinho que a ela destina à sua família,
e, por este motivo, têm a sua importância obscurecida (BORIS, 2014).
O Gráfico 3, disposto a seguir, aponta os dados sobre a utilização de agrotóxicos pelas
mulheres entrevistadas e denota 75% de respostas positivos para o uso. Importante destacar a
sua interlocução a seguir deste, com os tipos de agrotóxicos, utilização de EPIs, bem como, do
descarte das embalagens.
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Gráfico 3 – Uso de agrotóxicos pelas entrevistadas.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Tais dados são agravados, quando se corroboram estes com o conhecimento das
mulheres sobre os riscos advindos do uso, em sua maioria, não lembravam os nomes, método
de uso e nem citavam os EPIs em seu manuseio.
Em sua pesquisa, Garcia (203) complementa que o conhecimento e a atitude das
mulheres agricultoras em relação aos riscos de pesticidas foram significativamente diferentes
dos homens; por exemplo: 35% das mulheres versus 15% dos homens não tinham conhecimento
sobre os efeitos prejudiciais decorrentes do uso de pesticidas; 54% das mulheres contra 32%
dos homens nunca usavam luvas, quando aplicavam pesticidas. Muitas destas com vestimentas
sem proteção, conforme a Figura 10 que segue:
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Figura 10 – Entrevista em campo com mulher rural nas atividades agrícolas.

Fonte: Acervo da autora, 2019.

Alguns outros agravos estão ligados ao uso de agrotóxicos ou à contaminação indireta
por estes na população feminina. Em março de 2011, foram divulgados novos dados da pesquisa
da Fundação Oswaldo Cruz, mostrando que, até mesmo, o leite materno está contaminado por
venenos agrícolas. Em Lucas do Rio Verde, foram coletadas amostras de leite de 62 mulheres
atendidas pelo Programa Saúde da Família. A coleta foi feita entre a 3ª e a 8ª semana após o
parto. Em 100% das amostras, foi encontrado, ao menos, um tipo de agrotóxico. Em 85% dos
casos, foram encontrados entre 2 e 6 tipos. Entre as variáveis estudadas, ter tido aborto foi uma
variável que se manteve associada à presença de três agrotóxicos. A substância com maior
incidência é conhecida como DDE, um derivado de outro agrotóxico; o DDT, que foi proibido
pelo Governo Federal em 1998, por provocar infertilidade nos homens e abortos espontâneos
nas mulheres.
Em relação aos tipos de agrotóxicos, o quadro 07 que segue evidencia as respostas das
mulheres, frente ao nome (composto ou apelido) dos agentes usados na lavoura.

91

Quadro 7 – Tipos de agrotóxicos utilizados pelas mulheres entrevistadas.

TIPO DE AGROTÓXICO
Inseticida – “barrage”
Herbicida – Roudoup
Fertilizantes
Não Lembra/Não sabe
Pesticidas
TOTAL

N
04
15
04
13
04
30

%
13,33
16,66
13,33
43,33
13,33
100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Destes, uma participante evidenciou o plantio de milho transgênico. A análise individual
deste fato nos permite perceber os riscos advindos ao agricultor e ao meio ambiente. Com a
inserção de genes de resistência a agrotóxicos em certos produtos transgênicos, as pragas e as
ervas-daninhas poderão desenvolver a mesma resistência, tornando-se “superpragas” e “superervas”. Por exemplo, a soja Roundup Ready tem como característica resistir à aplicação do
herbicida Roundup (glifosato) (IDEC, 2014).
Ainda para o instituto, consequentemente, haverá necessidade de aplicação de maiores
quantidades de veneno nas plantações, o que representa maior quantidade de resíduos tóxicos
nos alimentos que nós consumimos. No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) autorizou, em 2004, o aumento em cinquenta vezes do limite de glifosato permitido
em alimentos à base de soja. Os prejuízos para o meio ambiente também serão graves: maior
poluição dos rios e solos e desequilíbrios incalculáveis nos ecossistemas.
Já para Londres (2011), a tecnologia dos transgênicos é, na verdade, a evolução de um
modelo de produção baseado na crescente artificialização da natureza, altamente demandante
de insumos externos e venenos. Estes sistemas desequilibram o ambiente gerando novas pragas,
que exigem a aplicação de novos venenos, que tornam as pragas mais resistentes, que levam ao
uso de venenos mais fortes, e, assim, infinitamente. São sistemas que cada vez mais enriquecem
as indústrias, ao passo que tornam os agricultores dependentes de seus insumos (em 2009, as
10 maiores companhias do agronegócio no Brasil faturaram R$ 95 bilhões).
A política governamental não apenas estimulou o uso de agrotóxicos, como também
incentivou os agricultores familiares a abandonar a semente tradicional, que, há anos, eles
mesmos selecionavam e plantavam, pela semente híbrida – preconizada como mais produtiva.
Em pouco tempo, os agricultores substituíram suas sementes adaptadas ao meio de cultivo por
sementes melhoradas que nem sempre estavam adaptadas à realidade sociocultural do produtor,
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e essas sementes, para expressar suas produtividades, exigiam o uso crescente de insumos, o
que foi levando o agricultor a uma dependência de insumos e sementes (MATA; FERREIRA,
2013).
Além disso, o uso de agrotóxicos foi estimulado sem a preocupação prévia de orientar
os agricultores sobre o risco para a sua saúde, o meio ambiente e para o consumidor, de forma
a criar entre os agricultores um falso conceito que os produtos aplicados são praticamente
inofensivos para o meio ambiente e a saúde do ser humano (MATA; FERREIRA, 2013).
Em relação aos demais agentes utilizados, percebe-se o grande número de uso de
pesticidas e herbicidas. Os termos pesticidas, praguicidas, biocidas, fitossanitários, agrotóxicos,
defensivos agrícolas, venenos, remédios expressam as várias denominações dadas a um mesmo
grupo de substâncias químicas. Neste trabalho, o termo adotado é “agrotóxico”, definido,
segundo o Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamentou a Lei nº. 7.802/1989,
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 pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas
e 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, bem como as substâncias de produtos empregados como
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (SILVA, 2012).

O roundoup, herbicida citado na pesquisa, e utilizado por 15 das 40 entrevistadas, já é
evidenciado como vilão na agricultura de comunidades rurais brasileiras. O agrotóxico, visto
como “fraco” por muitas famílias é apontado como causador de alterações que vão desde
malformações até o câncer.
Uma pesquisa, publicada em agosto de 2010 na revista Chemical Research in
Toxicology, da Sociedade Americana de Química (ACS, na sigla em inglês), avaliou os efeitos
do glifosato em embriões de anfíbios. Trata-se de um modelo tradicional de estudo para
avaliação de efeitos fisiológicos em vertebrados, cujos resultados podem ser comparáveis ao
que aconteceria com embriões humanos. Os resultados da pesquisa, que foi conduzida ao longo
de 30 meses, confirmam que o glifosato é capaz de provocar deformações nos embriões, mesmo
em concentrações até 5 mil vezes menores do que as do produto comercial. Os efeitos descritos
no artigo científico incluem microftalmia (olhos menores que o normal), microcefalia (cabeças
pequenas e deformadas), ciclopia (um olho só, no meio do rosto) e malformações craniofaciais
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(deformação de cartilagens faciais e craniais). E a pesquisa não descarta que, em etapas
posteriores, se confirmem malformações cardíacas.
Em relação ao câncer, no ano de 2015, a IARC emitiu uma declaração em que o glifosato
(o principal componente do herbicida Roundup) foi classificado como “provavelmente
cancerígeno” para os seres humanos e como “suficientemente demonstrado” de genotoxicidade
em animais (IARC, 2015).
Ainda nesse segmento e levando em consideração a vivência e os saberes das
entrevistadas, em busca da problemática macro da pesquisa, ao serem questionadas sobre o uso
de equipamentos de proteção individual, das 30 mulheres que confirmaram o uso de
agrotóxicos, 20 negaram o uso de EPIs, conforme disposto no gráfico 04 a seguir:

Gráfico 4 – Utilização de EPIs no manuseio de agrotóxicos pelas entrevistadas.

Uso de EPIs

17%

83%
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Não

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Os dados do Gráfico 04 elevam a preocupação sobre o uso de agrotóxicos, frente a não
utilização destes. Tal problemática pode ser ainda pior, se pensarmos que os dados ainda podem
estar inespecíficos diante das 17% que utilizam, se considerarmos quais destas utilizam o EPI
de forma adequada.
Sobre os EPIs, a Organização Internacional do Trabalho – OIT (International Labour
Office – ILO) estabelece que os perigos e riscos à segurança e à saúde dos trabalhadores devem
ser identificados e avaliados de forma contínua e que as medidas de prevenção e proteção
devem ser implementadas obedecendo à seguinte ordem de prioridades (ILO, 2001): (a)
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eliminar os riscos/perigos; (b) controlar as fontes de risco/perigo utilizando técnicas de
engenharia e/ou medidas de gestão; (c) minimizar os riscos/perigos através de projetos de
sistemas de segurança, que devem incluir mecanismos de controle gerenciais; (d) onde houver
riscos/perigos residuais que não puderem ser evitados/controlados por medidas coletivas, o
empregador deve providenciar os equipamentos de proteção adequados.
Neste sentido, um destaque especial deve ser dado às mulheres que lavam as roupas
utilizadas pelos homens na aplicação de venenos. A realização desta atividade sem os cuidados
adequados (o que é a regra no campo) representa um enorme fator de risco de intoxicações
(LONDRES, 2011).
Sobre o não uso, algumas pesquisas mundiais e nacionais tentam exemplificar as
problemáticas ligadas a tal fenômeno. Na França, os EPIs tiveram sua eficiência questionada.
Uma recente pesquisa do Ministério da Agricultura francês (MINAG, 2006) colocou em
evidência que os equipamentos de proteção recomendados raramente eram utilizados, o que
permitiu questionar a eficácia real dos meios de proteção recomendados. Jourdan (1989),
Bernon (2002) e Brunet et al. (2005) estudaram as dificuldades ligadas à utilização dos EPIs e
às restrições que são geradas por sua utilização.
Já no Brasil, o problema de inadequação dos EPIs às condições ergonômicas e
ambientais também não é estranho. Na agricultura brasileira, especialmente em pequenas
comunidades rurais, é comum deparar-se com trabalhadores rurais sem os EPIs obrigatórios
durante a manipulação e a aplicação de agrotóxicos. Uma das principais razões para não se
utilizar EPIs reside no fato de que muitos dos EPIs utilizados na agricultura, devido a sua
inadequação, podem provocar desconforto térmico, tornando-os bastante incômodos para uso,
podendo levar, em casos extremos, ao estresse térmico do trabalhador rural (COUTINHO et
al., 1994).
Nesse segmento, a necessidade de sensibilização concerne à prática emancipatória. Ao
propor a educação de adultos como prática de liberdade, Paulo Freire defende que a educação
não pode ser uma prática de depósito de conteúdos apoiada numa concepção de homens como
seres vazios, mas de problematização dos homens em suas relações com o mundo. Por isso, a
educação problematizadora fundamenta-se na relação dialógica entre educador e educando, que
possibilita a ambos aprenderem juntos, por meio de um processo emancipatório (FREIRE,
2006), ou seja, no processo de valorização das vivências, para formulação de hipóteses de
solução concisas com a realidade.
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Destarte, quando questionadas sobre o descarte das embalagens dos agrotóxicos, as
entrevistas apresentaram concordância, principalmente frente ao descarte no lixo comum e no
abandono destas na lavoura. Outra fala importante é a de reutilização dos frascos vazios, frente
ao risco direto à saúde humana e ambiental nessa vertente. Tais dados são apresentados abaixo:

“Deixadas na roça” (M01, M17, M25, M26);
“Não sabe onde as embalagens são deixadas” (M02, M03, M04, M08, M11, M12, M13,
M27);
“Enterra as embalagens” (M05, M20, M21);
“Devolve a loja onde comprou” (M06, M07, M23);
“Queima ou joga no lixo” (M29, M30);
“Reutiliza para molhar as plantas e armazenar água” (M010, M14, M15, M16, M18,
M19, M22, M24, M28).

Frente a estas informações, sabe-se que a Lei nº. 7.802 representou um avanço na
proteção ambiental, pois definiu o conceito de defensivos agrícolas, estabeleceu as
características necessárias para as embalagens e escolheu quais informações deveriam aparecer
nos rótulos. Em 2000, a Lei nº. 9.974 (BRASIL, 2008a) regulamentou a obrigatoriedade do
recolhimento e destinação final das embalagens após o uso dos defensivos agrícolas, pelas
empresas que produzem e pelas que comercializam os defensivos agrícolas.
Apesar disso, a lei não garante a efetividade de suas recomendações tendo em vista o
déficit nos processos de educação ambiental e comunitária, capacitações, oferta de subsídios
para o descarte adequado, e principalmente de fiscalização. A não adequação a esses critérios
compromete os corpos hídricos trazendo contaminação e afeta diretamente a saúde humana,
desde as doenças brandas até intoxicações e neoplasias (das quais serão tratadas aqui).
Estudo sobre as práticas de uso de agrotóxicos em plantadores de tomate no estado de
Pernambuco observou que não havia um destino estabelecido para o descarte das embalagens
vazias dos produtos, logo depois, enterradas no próprio local de cultivo (fosse na área urbana
ou na zona rural) ou armazenadas para queima posterior. Diversos agricultores sofreram algum
tipo de intoxicação decorrente dessa exposição; e poucos informaram ter recebido instruções
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sobre o uso dos produtos, assim como dos equipamentos de proteção individual (ARAUJO,
2000).
Barigossi (2006) cita em sua pesquisa que é uma prática comum entre os agricultores
queimar ou enterrar as embalagens de agrotóxicos após o uso. Quando lançadas no ambiente
(como aterros, lixões e beira de rios), essas embalagens vazias tornam-se uma das principais
fontes de contaminação. Se estiverem com resto de agrotóxicos, aumentam seu potencial de
contaminação, uma vez que os resíduos tóxicos nelas contidos, sob ação da chuva, podem ser
levados para o solo, águas superficiais e subterrâneas. Outra operação muito perigosa para o
homem e o meio ambiente é o preparo da calda, pois o produto é manuseado em altas
concentrações e essa operação é feita próxima a fontes de captação de água, como poços, rios,
lagos e açudes.
Nesse contexto, no que se refere ao agricultor, compete ao mesmo lavar as embalagens
utilizadas (tríplice lavagem), inutilizá-las, armazená-las e entregá-las, além de comprovar a
devolução, pois deve manter os comprovantes de entrega de embalagens e notas fiscais. No que
se refere aos canais de distribuição, nomeadamente distribuidores e cooperativos, estas têm a
missão de informar os produtores, disponibilizar e gerenciar o local de recebimento das
embalagens, emitir o comprovante de entrega e orientar e conscientizar os agricultores. A
indústria, por sua vez, segundo o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias
Inpev (2010), tem como tarefa recolher as embalagens vazias, efetuar a destinação final (por
meio de reciclagem e incineração) e orientar e conscientizar o agricultor. Por fim, compete ao
poder público a fiscalização, o licenciamento das unidades de recebimento, educação e
conscientização de produtores rurais. Além destes, também as cooperativas agrícolas possuem
papel fundamental da conscientização dos produtores rurais.

5.3.2 O uso da água

A questão do estabelecimento de limites permitidos de resíduos de agrotóxicos na água
de abastecimento humano é bastante complexa. Por um lado, sabe-se que o estabelecimento de
“níveis seguros” de veneno que poderiam ser ingeridos todos os dias é uma falácia. Nenhum
estudo laboratorial pode comprovar com toda certeza que determinado nível de veneno é inócuo
para a saúde das pessoas. Estudos feitos com cobaias sugerem que certos níveis de resíduo
parecem não produzir efeitos colaterais, até que o surgimento de técnicas mais modernas ou
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novas evidências científicas provem o contrário. Um bom exemplo disso é o caso do benzeno:
os níveis considerados seguros do produto para a saúde humana foram estabelecidos em 75 ppm
(partes por milhão) na década de 1930, nos EUA (LONDRES, 2011).
Em 1978, o Brasil determinou o limite de tolerância para exposição ocupacional em 8
ppm. Em 1995, com a assinatura do Acordo do Benzeno, o país reconheceu que não há limite
seguro para este produto e estabeleceu o valor de 1 ppm como valor de referência tecnológica
– VRT (com exceção para as companhias siderúrgicas e produtoras de álcool anidro, cujo VRT
é de 2,5 ppm). É importante observar que o VRT é um valor negociado e não exclui risco à
saúde. Para alguns especialistas, a determinação de limites aceitáveis de resíduos representa, na
verdade, a “legalização da contaminação” (LONDRES, 2011).
Acerca de tal problemática, ao serem questionadas sobre o uso da água: proveniência,
armazenamento, qualidade e processos de filtração, as entrevistadas discorreram sobre as
problemáticas frente à contaminação hídrica, dispostas no Quadro 08 a seguir:

Quadro 8 – Uso da água pelas entrevistadas.

Uso da água
Proveniência da água
Chuva/Cisternas
Encanada
Nascentes e fontes
Armazenamento
Caixa d’água
Cisterna
Qualidade da água
Ruim
Boa
Muito Boa
Processo prévio antes do uso
Sim
Não
Se sim, qual?
Filtro de barro
Coada

No
16

%
40

04
20

10
50

24
16

60
40

05
25
10

25
62,5
12,5

20
20

50
50

10
10

50
50

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A análise dos dados permite compreender os riscos via contaminação hídrica aos quais
a mulher está exposta, além dos diretos, ligados ao manuseio do agrotóxico, a disseminação
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destes na água de uso e dos lençóis freáticas da região expõe a agricultora às problemáticas que
estes trazem à saúde, principalmente ao risco de acometimento por câncer.
Diante disso, é evidente que, uma vez utilizados na agricultura, os agrotóxicos podem
seguir diferentes rotas no ambiente. Independentemente do modo de aplicação, há uma grande
chance de que ele venha a atingir o solo e as águas. Menos de 10% dos agrotóxicos aplicados
por pulverização atingem seu alvo e mesmo aqueles aplicados diretamente nas plantas têm
como destino final o solo, sendo lavados das folhas através da ação da chuva ou da água de
irrigação. Os lençóis freáticos subterrâneos podem ser contaminados por pesticidas através da
lixiviação da água e da erosão dos solos. Esta contaminação também pode ocorrer
superficialmente devido à intercomunicabilidade dos sistemas hídricos, atingindo áreas
distantes do local de aplicação do agrotóxico. As práticas agrícolas e a vulnerabilidade natural
do aquífero podem representar um alto nível de impactos negativos, tornando, assim, a água
imprópria para o consumo (BOHNER; ARAÚJO; NISHIJIMA, 2013).
Nessa vertente, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), que mediu os efeitos do uso de agrotóxicos em moradores de dois
municípios mato-grossenses produtores de grãos, Campo Verde e Lucas do Rio Verde,
constatou que há resíduos de agrotóxico na água da chuva e no ar. Em 40% dos testes com a
água da chuva, foi identificada a presença de venenos agrícolas. Nos testes com o ar, 11% das
amostras continham substâncias tóxicas, como o endossulfam, proibido pelo potencial
cancerígeno. O levantamento monitorou também a água dos poços artesianos e identificou a
existência de resíduos de agrotóxicos em 32% das amostras analisadas.
Foi constatado, ainda, que os agrotóxicos estão, até mesmo, no sangue e na urina das
pessoas (AUGUSTO, 2011). Uma outra contaminação parecida foi constada no município de
Limoeiro do Norte (CE). Agrotóxicos pulverizados por avião sobre as monoculturas estão
contaminando a água da região. De acordo com resultados parciais de pesquisa da Universidade
Federal do Ceará (UFC), pelo menos, sete tipos de venenos foram encontrados nas amostras de
caixas d’águas que abastecem diretamente as torneiras da população. O morador do município
e integrante da Cáritas Diocesana, Diego Gradelha, afirma que o agrotóxico já está
contaminando, até mesmo, um aquífero (AUGUSTO, 2011).
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5.3.3 Saúde

No eixo referente às condições de saúde, foram analisados os fatores ligados à prevenção
em saúde, sintomatologia e histórico pessoal e familiar das mulheres, ligado ao câncer. Ao
serem questionadas sobre parentes que apresentem/apresentaram câncer, 30 mulheres (75%)
referiram ter histórico familiar para a neoplasia, em maioria de primeiro grau, conforme o
Gráfico abaixo:

Gráfico 5 – Histórico de familiar com câncer das entrevistadas.

FAMILIAR COM CÂNCER

25%

75%

SIM

NÃO

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Sabe-se que o fator hereditário ou genético do câncer está presente em vários subtipos
desse. O que concerne maior risco ao percentual de 75% das entrevistadas. Para Alvarenga,
(2003), as síndromes de câncer hereditário são afecções genéticas, nas quais neoplasias
malignas tornam-se mais prevalentes em indivíduos de uma mesma família. Elas ocorrem por
transmissão vertical (de uma geração para outra), por meio de um padrão de herança
mendeliano bem definido, em geral do tipo autossômico dominante, ou seja, 50% de risco de
transmissão para a prole em cada gestação, independentemente do sexo. Apresentam, também,
elevada taxa de penetrância: o indivíduo portador da mutação tem um risco elevado de
desenvolver lesões associadas à síndrome durante toda a vida. Algumas características estão
associadas ao câncer hereditário, como: idade precoce ao diagnóstico, mais de uma neoplasia
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em um mesmo indivíduo, vários membros de uma mesma família apresentando a mesma
neoplasia ou neoplasias relacionadas e múltiplas gerações acometidas.
Desse modo, o eixo saúde deve ser analisado frente aos demais questionamentos e às
hipóteses propostos na problematização, visando que uma análise acurada deve ponderar que
as partes constituintes do real devem ser apreendidas como unidade, mesmo que a essência seja
percebida como diferente e não imediatamente como o fenômeno. Parte-se do observável rumo
à essência, o que tornará possível a compreensão do ser social como totalidade que se relaciona
intimamente a vida material e concreta dos seres humanos. Como os elementos que marcam a
forma de ser dos objetos devem ser percebidos de forma integrada (como todo), é
imprescindível notar a relação entre os diferentes níveis de totalidade do real para uma
compreensão precisa das coisas. Esta integração pressupõe que não existe predomínio de
estruturas que se sobreponham umas às outras. A necessidade de integrar os diferentes níveis
de totalização torna imprecisa e infecunda para a compreensão da realidade, leituras que
promovam uma cisão, como a realizada por Althusser (1992), da organização social em
infraestrutura e superestrutura ou em aparelhos ideológicos e repressores. Não é possível
separar as instituições educacionais, por exemplo, de outras esferas da sociedade como realiza
o autor francês (DESCARTES, 1996).
Nesse segmento, observam-se as ligações com o todo, quando no eixo específico,
considerando os 75% de responsividade positiva, ou seja, 30 mulheres, que afirmaram possuir
familiar com câncer e utilizar agrotóxicos, dispostas nos dados a seguir, foram questionadas
sobre o grau de parentesco do familiar com câncer, bem como tipo ou local deste. Tais dados
foram dispostos na Tabela a seguir:

Tabela 1 – Descrição de dados sobre histórico familiar de câncer.

Grau de parentesco
1 grau (pai e mãe)
2º grau (irmãos, avós e netos)
3º grau (tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos)
Tipo de câncer ou local
Mamas
Intestino
Estômago
Colo do útero
Pulmões
o

No

%

15
05
10

50
16,6
33,4

05
02
07
02
09

16,6
6,6
23,3
6,6
30
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Próstata
Tireoide
Pele
Total

07
01
01
30

23,3
3,3
3,3

Fontes: Dados da pesquisa, 2019.

A influência genética apresenta-se de forma relevante na pesquisa, o que denota ainda
mais necessidade de modificação dos chamados fatores extrínsecos ao câncer, como os
ambientais. Para o INCA (2010), de todos os casos, 80% a 90% dos cânceres estão associados
a fatores ambientais. Alguns são bem conhecidos, como o tabagismo, que podem causar câncer
de pulmão, a exposição excessiva ao sol, causadora de câncer de pele, alguns vírus que podem
causar leucemia, e ingestão de alimentos com altas doses de pesticidas; muitos outros ainda são
desconhecidos. Os fatores de risco ambientais de câncer são denominados cancerígenos ou
carcinógenos. Esses fatores atuam alterando a estrutura genética (DNA) das células.
No eixo genético de risco, sabe-se que a predisposição individual tem um papel decisivo
na resposta final, porém, não é possível definir em que grau ela influencia a relação entre a dose
e o tempo de exposição ao carcinógeno e a resposta individual à exposição. Independentemente
da exposição a carcinógenos, as células sofrem processos de mutação espontânea, que não
alteram o desenvolvimento normal da população celular como um todo. Estes fenômenos
incluem danos oxidativos, erros de ação das polimerases e das recombinases e redução e
reordenamento cromossômico. Há também que se considerar a vigilância imunológica como
mecanismo de correção ou exclusão das células mutantes (BRUNNER; STURDATH, 2015).
Com referência a outras causas da doença, como o surgimento de câncer do estômago e
do esôfago, estão relacionados com a ingestão de altas doses de nitratos e nitritos. O alto teor
de nitratos nos vegetais cultivados de maneira convencional é consequência da utilização
maciça de adubos azotados solúveis, que, em excesso, são encontrados nos lençóis freáticos, o
que provoca um aumento constante e perturbador de nitratos na água potável. A maior
concentração de nitratos se encontra nos rabanetes, na beterraba, no espinafre, no salsão e na
alface. Algumas outras hortaliças, como as batatas, contêm concentrações menores de nitratos,
porém, consumidas em grande quantidade podem tornar-se fonte importante dessa substância
(LEITE, 2002).
Nesse segmento, os estudos de Boccolini et al. (2017) demonstraram que a exposição
aos agrotóxicos pode causar alterações celulares e, consequentemente, pode estar associada a
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alguns tipos de câncer, como neoplasia no cérebro, linfoma não-Hodgkin, melanoma cutâneo,
câncer no sistema digestivo, sistemas genitais masculino e feminino, sistema urinário, sistema
respiratório, câncer de mama e câncer de esôfago.
Importante salientar, a pequena representatividade numérica e atual das pesquisas que
elencam dados sobe o câncer e o agrotóxico na população feminina. Os dados apontam
geralmente para a contaminação e por câncer apenas para homens, o que confere a hegemonia
do sexo na agricultura, mesmo com as atividades realizadas por mulheres nesta área.
Em relação os exames laboratoriais de rotina, como exame das mamas, a citologia
oncótica (Papanicolau) e a endoscopia digestiva, as entrevistadas descreveram a seguinte
situação em relação à frequência:

“Quando me sinto mal” (M08);
“Anualmente” (M09, M17);
“Nunca realizei” (M02, M35, M20, M18);
“Só em caso de doença” (M05, M22, M11, M38).

O processo de adesão aos exames laboratoriais está vinculado principalmente aos
aspectos culturais, à oferta de políticas públicas, aos fatores socioeconômicos e do enxergar do
eixo saúde/doença. Tratam-se de processos importantes no meio rural, principalmente quando
se fala em detecção precoce de câncer.
No que diz respeito às concepções comunitárias, denota-se que, no eixo preventivo e
promotivo, a realidade da atenção básica na zona rural é que a referência ao saber e ao poder
médico e técnico é marcante, perpassando, por isso, os agentes de saúde. Isto se traduz em uma
influência significativa da equipe de saúde sobre as relações sociais da comunidade. Com o
PSF, os agentes de saúde assumem características mais profissionais do que de participação
comunitária, e, com isso, reduzem ações referentes ao âmbito do saber popular, transferindo-as
para a equipe de saúde. O problema é que os profissionais de saúde geralmente são capacitados
para tratar doentes no ambiente hospitalar. Na comunidade é diferente, e sem orientação
específica sobre a melhor forma de desenvolver relações com a população (como mobilizar para
atividades comunitárias), o que acontece é o uso do senso comum: a troca de artifícios para a
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obtenção de apoio e participação, o uso da autoridade do saber técnico e a desvalorização do
saber popular (ALBUQUERQUE, 2003).
Nas quatro comunidades em questão, apenas um agente comunitário de saúde faz o
acompanhamento e a unidade de referência destas está localizada na sede do município,
estando, assim, distante demograficamente, bem como socialmente e no estabelecimento de
vínculos, o que pode gerar hipóteses de problematização no sentido das respostas das
entrevistadas frente ao acompanhamento em saúde, que é evidenciado pela baixa adesão.
No que diz respeito à realização de exames preventivos, estudos populacionais têm sido
desenvolvidos para a identificação dos fatores associados à adesão aos programas propostos
pelos sistemas de saúde, e os de rastreamento de câncer de colo de útero e mama estão entre os
mais estudados (SELVIN; BRETT, 2003).
Em relação ao questionamento “já realizou?”, a explanação destas respostas estão
descritas na tabela abaixo:

Tabela 2 – Realização de exames laboratoriais contínuos pelas entrevistadas.

Exame das mamas
Sim
Não
Exame de lâmina/Papanicolau
Sim
Não
Endoscopia
Sim
Não
Total

No

%

10
30

15
75

05
35

12,5
87,5

04
36
40

10
90
100

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Thuler (2003) diz que as ações de prevenção primária consistem em promover a
educação da população feminina promovendo campanhas educativas, desenvolvendo o
conhecimento dos sinais e sintomas do câncer de mama na população. Na análise dos dados
acima, percebe-se a baixa adesão aos exames diagnósticos e de rastreio, que prejudicam
diretamente a detecção de riscos e de câncer de forma precoce, através de dificultadores de
acesso.
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Nesse contexto, no Brasil, as informações disponíveis sobre os exames de Papanicolau
e mamografia realizados, como estimativa da oferta, não são suficientes para o detalhamento
necessário, principalmente, no que diz respeito ao Sistema Supletivo de Saúde. Ambos os
exames fazem parte do Programa Nacional de Controle do Câncer do Útero e da Mama, Viva
Mulher, implantado no Sistema Único de Saúde (SUS), com uso recomendado, segundo
critérios baseados em diretrizes clínicas nacionais e internacionais (BRASIL, 2005).
Assim, nos últimos anos, aumentaram os inquéritos populacionais no Brasil, com
recortes espaciais e metodológicos diversos, que incluem perguntas sobre a realização desses
exames, permitindo associar as respostas obtidas com outras variáveis incluídas nos estudos.
Estão disponíveis os resultados de inquéritos realizados como pesquisas específicas, em geral,
em áreas menores, mas com maior número de variáveis de interesse coletadas, e inquéritos que
cobrem regiões e/ou o país como um todo, utilizando critérios amostrais diversos, e com número
menor de variáveis de interesse (BRASIL, 2004).
Ainda no eixo saúde, em relação às alterações nos exames e aos motivos de não realizar,
as entrevistadas discorreram sobre as motivações, descritas abaixo, as mais relevantes:
Alterações:

“Já tive feridas no colo do útero, corrimento e dor no ato sexual” (M09);
“Tenho caroços nas mamas” (M18);
“Já retirei um nódulo da tireoide há dois anos” (M39);
“Sinto dificuldade para comer porque tenho úlcera no estômago” (M15).

Motivos de não realização:

“Tenho vergonha de tirar a roupa” (M 07);
“Fico com medo de dar algum problema” (M12);
“O dinheiro anda curto, não tenho como pagar no laboratório!” (M29);
“Só vejo necessidade se eu sentir algo” (M24).
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A fala das entrevistadas evidencia baixa cobertura preventiva, quando se associa estas à
tabela anterior, o que confere aumento dos riscos para câncer e outras doenças, bem como, da
descoberta tardia e dificuldade do processo de cura e reabilitação.
Para o INCA (2010), as estratégias para a detecção precoce do câncer incluem
rastreamento e diagnóstico precoce. O rastreamento prevê ações organizadas que envolvem o
uso de testes simples aplicados a determinados grupos populacionais, com a finalidade de
identificar lesões pré-cancerígenas ou cancerígenas em estádio inicial em indivíduos com
doença assintomática. O diagnóstico precoce inclui ações de detecção de lesões em fases iniciais
a partir de sintomas e/ou sinais clínicos. Para tanto, é importante que a população em geral e os
profissionais de saúde reconheçam os sinais de alarme para o câncer, como nódulos, febre
contínua, feridas que não cicatrizam, indigestão constante e rouquidão crônica, antes dos
sintomas que caracterizem lesões mais avançadas, como sangramento, obstrução de vias
intestinais ou respiratórias e dor.
Ainda para o Instituto do Câncer (2010), o rastreamento pode ser populacional, quando
há iniciativas de busca da população-alvo, ou oportunístico, quando as pessoas procuram
espontaneamente os serviços. Atualmente, recomenda-se o rastreamento populacional para
cânceres de mama e colo do útero, e algumas sociedades médicas e organizações o preconizam
também para câncer de cólon e reto. Os rastreamentos populacionais de câncer da próstata e da
cavidade oral exigem ainda estudos epidemiológicos que embasem sua adoção como política
de saúde pública.
No eixo da problematização, enquanto diagnóstico situacional, Frison et al. (2007)
apontam que o tema Câncer é um problema vivenciado pela comunidade e que merece ser
discutido na escola, no intuito de se buscarem maneiras para enfrentá-lo. Assim, ao se
problematizar a questão do Câncer com os estudantes, vai-se além de questionar os conceitos
espontâneos, pois, ao se fazer a problematização de um problema complexo como esse, podese levar à tomada de consciência por parte dos estudantes e, como desdobramento, envolver a
própria comunidade na temática em questão.
Diante das principais queixas apresentadas pelas entrevistadas, observa-se que, em sua
maioria (30%), apresentam tonturas, seguidas de dores no formato geral (14%) e de dificuldades
para respirar (9%), conforme descrito no gráfico a seguir:
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Gráfico 6 – Principais queixas em saúde das entrevistadas.
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Fonte: Dados da pesquisadora, 2019.

A análise das queixas das entrevistas permite reconhecer riscos, pensar estratégias no
formato interdisciplinar conferentes às metodologias ativas, bem como estabelecer viés com as
demais pesquisas sobre a temática buscando consensos entre os sintomas e a relação com os
agrotóxicos.
No estudo de Murakami (2017), destacaram-se as alterações de humor (52%), câimbras
(39%), cansaço fácil nas pernas (39%), fraqueza muscular (35%), parestesias de membros
inferiores (41%) e superiores (30%), visão turva (39%), alteração de sono (33%), irritabilidade
(46%), diminuição da memória (43%), tontura (48%), cefaleia (65%), sudorese (46%) e
palpitação (33%) frente ao uso de agrotóxicos por fumicultores.
Estudo realizado com 102 trabalhadores rurais em Nova Friburgo (RJ), para avaliar os
efeitos à saúde da exposição múltipla a agrotóxicos, encontrou parestesia em “bota e luva”,
cefaleia habitual, astenia, insônia, irritabilidade, visão turva, sensação de peso em membros
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inferiores, alterações de humor (ARAÚJO et al., 2007), resultados muito semelhantes aos
encontrados na presente pesquisa para os trabalhadores da fumicultura de Rio Azul.
No estudo de agricultores de Paty do Alferes (RJ), encontram-se como sintomas mais
frequentemente relatados dor de cabeça (71%), enjoo (50%), diminuição da visão (38%),
vertigem (35%), irritação da pele (29%), perda de apetite (24%), tremores (15%), vômitos
(15%), crise alérgica (6%), diarreia (6%), dores no peito (6%), secura na garganta (3%) e
nervosismo (3%) (DELGADO; PAUMGARTTEN, 2004).
Esse modo de vida e o trabalho impactam diretamente a saúde dessas agricultoras, de
modo a promover exposição continuada aos riscos para câncer, água contaminada, contato
direto e sintomatologias condizentes com processos de intoxicação contínuos, delimitando,
assim, a partir da caracterização aqui estabelecida a necessidade dos produtos e das estratégias
resolutivas aqui apresentadas.

5.4 A análise da água

Segundo a Portaria nº. 2.914 do MS, água potável é aquela que atende ao padrão de
potabilidade e não oferece riscos à saúde. O padrão de potabilidade é definido como o conjunto
de valores permitidos como parâmetros de qualidade da água destinada ao consumo humano
(BRASIL, 2011).
A partir das áreas dispostas na caracterização do local de estudo, e buscando estabelecer
hipótese corroborativa entre a contaminação da água em Paripiranga (BA) e os riscos para
neoplasias, enquanto ponto-chave da problematização aqui trabalhada, ocorreu no dia dezoito
de setembro, a coleta da água, em nascentes hídricas, localizadas nas quatro comunidades
participantes dessa pesquisa. Os locais foram escolhidos a partir de critérios como: uso comum
da água pela comunidade, área rural, possibilidade de acesso para coleta. A quinta amostra foi
retirada de uma cisterna, onde a água da nascente era armazenada, para comparativo entre estas.
As amostras foram coletadas entre 05:00 e 07 da manhã, e encaminhadas no mesmo dia,
sob refrigeração, ao Instituto de Tecnologia e Pesquisas de Sergipe – ITPS, e foram analisadas
frente ao método de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater –
SMEWW (2017), 4500 NO3 c, com limite de quantificação de método – LQ: 0,026. A análise
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concentrou-se na presença de Nitrogênio – Nitrato, devido à especificidade da pesquisa frente
aos pontos-chave de: agrotóxicos, contaminação da água, mulheres e câncer.
Os dados encontrados (ANEXO B) estão dispostos na Tabela que segue.

Tabela 3 – Quantidade de Nitrato na água coletada por área.

Amostra
Amostra 01- Pov. Cavaquinho
Amostra 02 – Pov. Corredor Vermelho
Amostra 03- Pov. Maria Correia
Amostra 04 – Pov. Salgadinho
Amostra 05 -Pov. Salgadinho (cisterna)

Resultado
14,4
1,22
0,890
2,59
1,69

Unidade
mg N-NO3/L
mg N-NO3/L
mg N-NO3/L
mg N-NO3/L
mg N-NO3/L

Fonte: dados da pesquisadora, 2019.

Entende-se por risco a probabilidade de ocorrência de um efeito adverso durante um
certo período de tempo, como resultado de uma determinada exposição. Assim, um fator de
risco para o câncer, quando presente, aumenta a probabilidade de ocorrência da doença numa
dada população e, quando removido, torna este efeito menos provável (CARNEIRO, 2015).
Conforme os resultados expostos, foram encontrados nitratos em todas as áreas de
pesquisa, reforçando a hipótese traçada através da problematização, diante das relações entre
contaminação da água e risco neoplásico na população feminina. Tendo em vista que os
parâmetros que o definem, assim como seus valores limite, são continuamente revistos e
atualizados em função da detecção de novos contaminantes e do uso de tecnologias mais
recentes.
O contaminante inorgânico de maior preocupação em águas subterrâneas é o íon nitrato,
NO3-, que, normalmente, ocorre em aquíferos de zonas rurais e suburbanas. O nitrato em águas
subterrâneas origina-se, principalmente, de quatro fontes: aplicação de fertilizantes com
nitrogênio, bem como inorgânicos e de esterco animal, em plantações; cultivo do solo; esgoto
humano depositado em sistemas sépticos e deposição atmosférica (BAIRD; CANN, 2011).
Neste contexto, discute-se a questão da saúde ambiental relacionada à água e salientase que o aumento da contaminação das águas por compostos nitrogenados vem merecendo
atenção especial, uma vez que está se tornando um problema mundial, devido a sua ampla e
diversificada procedência. No Brasil, as nascentes constituem uma fonte importante de
abastecimento, e destaca-se que a legislação federal vigente (BRASIL, 1990) não estabelece
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limites para as concentrações de nitrogênio amoniacal, nitrogênio albuminoide e nitrito, porém,
devido aos efeitos adversos à saúde, causados pelos compostos nitrogenados, considera-se
importante à inclusão desses compostos.
No organismo humano, o nitrato se converte em nitrito e, quando presente na água de
consumo humano, tem um efeito mais rápido e pronunciado do que o nitrato. Se o nitrito for
ingerido diretamente, pode ocasionar metahemoglobinemia independente da faixa etária do
consumidor. As nitrosaminas e nitrosamidas podem surgir como produtos de reação entre o
nitrito ingerido ou formado pela redução bacteriana do nitrato, com as aminas secundárias ou
terciárias e amidas presentes nos alimentos. O pH ótimo para a reação de nitrosaminação é entre
2,5 a 3,5, faixa semelhante à encontrada no estômago humano após a ingestão de alimentos.
Tanto as nitrosaminas como as nitrosamidas estão relacionadas com o aparecimento de tumores
em animais de laboratório (SILVA; ARAUJO, 2003; BAIRD, 2002).
Além disso, observa-se a relação com agrotóxicos, quando a presença de nitrogênio
concerne ao seu uso junto ao fósforo como fatores limitantes do crescimento de vegetais e, por
isso, tornaram-se alguns dos principais fertilizantes na agricultura. O nitrogênio ainda
desempenha importante papel na constituição das moléculas, de proteínas, ácidos nucléicos,
vitaminas, enzimas e hormônios, elementos vitais aos seres vivos (BRAGA et al., 2005). A
partir disso, ressalta-se que a água foi coletada no período de 90 dias após o uso de agrotóxicos
das lavouras da região, demonstrando o poder de permanência desses compostos na água.
Em relação ao câncer gástrico, observa-se que compostos N-nitrosos podem ser
formados no estômago, atuando como fator inicial para a carcinogênese, ou podem ser
formados, endogenamente, a partir da ingestão de nitratos e nitritos, que são utilizados em larga
escala pela indústria de alimentos e na agricultura. Estados de hipo ou acloridria permitem a
colonização da mucosa gástrica por bactérias capazes de reduzir nitratos a nitritos, aumentando
a produção in situ (CARNEIRO, 1997). Já Scorsafava (2011) corrobora que o nitrato é tóxico
aos seres humanos e, se ingerido em excesso, também pode ser transformado em nitrosaminas
e nitrosamidas, ambas carcinogênicas. Além disso, os compostos N-nitrosos e, em particular,
as N-nitrosaminas, são considerados potentes carcinógenos, além de apresentarem ação
teratogênica e mutagênica em animais de laboratório. Efeitos carcinogênicos de N-nitrosaminas
já foram observados em mais de 40 espécies de animais, inclusive em macacos (BARTSH,
2009).
Outro fator que chama a atenção nas entrevistas e na coleta está no fato de que as
moradias estão cercadas de grandes hectares de plantação e, mesmo sem utilizar agrotóxicos
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diretamente, estão expostas à poeira e aos resíduos dos produtos que se deslocam das demais
propriedades. Para Cabrera (2008), muitos resíduos de agrotóxicos permanecem no ambiente
após aplicação, sendo o problema agravado, pois a pulverização dos agrotóxicos nas lavouras
não atinge apenas a plantação, ou seja, não é pontual. Eles podem atingir diferentes
compartimentos ambientais, ser transportados pelo vento, carregados pela água da chuva,
atingir as águas subterrâneas por lixiviação, entre outros transportes, de acordo com as
características de mobilidade de cada composto.
Além disso, Barbosa (2005) aponta que o aumento dos níveis de íon nitrato na água
potável, particularmente em água de poços em localidades rurais, a principal fonte deste nitrato
é a lixiviação de terras cultivadas para os rios e fluxos de água. Dezenas de milhões de toneladas
de nitrogênio são aplicadas anualmente como fertilizantes na agricultura, e alguns outros
milhões com a produção de esterco. Inicialmente, o resíduo animal oxidado (esterco), o nitrato
de amônio, NH4NO3, não absorvido e outros fertilizantes com nitrogênio foram considerados
os culpados pela contaminação de nitrogênio em águas subterrâneas, já que o nitrogênio
reduzido, não utilizado pelas plantas, é convertido naturalmente a nitrato, o qual é altamente
solúvel em água e pode facilmente ser lixiviado para a água subterrânea.
Atualmente, parece que o cultivo intensivo de terras, ainda que sem a aplicação de
fertilizantes ou estercos, facilita a oxidação do nitrogênio reduzido para nitrato em matéria
orgânica em decomposição no solo pelo aumento da aeração e umidade. A original forma
reduzida de nitrogênio torna-se oxidada no solo para nitrato, a qual, sendo móvel, migrará para
a água subterrânea, onde dissolve-se na água e é diluída. A desnitrificação de nitrato para
nitrogênio gasoso, N2, e o consumo de nitrato pelas plantas podem ocorrer em áreas florestadas
que separam as fazendas de agricultura dos fluxos de água, portanto, baixando o risco de
contaminação em áreas com significativa vegetação. Áreas rurais com alto aporte de nitrogênio,
solos bem drenados e de pouca vegetação são um risco particular para a contaminação de nitrato
em águas subterrâneas.
Assim, em relação ao câncer, trabalhos publicados mostram que mulheres que beberam
água de abastecimento público com elevado nível de nitrato (> 2,46 mg/L) apresentam três
vezes mais probabilidade de serem diagnosticadas com câncer de mama do que as menos
expostas (< 0,36 mg/L na água potável) (BAIRD; CANN, 2011).
Corroborando com tais dados, um estudo da Universidade Federal da Paraíba apontou
relações entre as alterações no teor de nitratos e nitritos em alguns mananciais de água da zona
canavieira e a possibilidade de crianças menores de 6 meses serem acometidas de anemia por
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formação de metamoglobina e de formação de nitrosamina (agente cancerígeno) em adultos, a
partir da ingestão de água, legumes ou verduras ricas em nitratos e nitritos.
Observa-se que a média de valores de nitrato ficou em 4,15 entre as amostras, valores
considerados de risco, e embora a legislação estabeleça que a água destinada ao abastecimento
humano não deva conter mais que 10 mg/L de nitrato, devido à capacidade do organismo em
reverter o processo, produzindo nitrito por redução de nitrato, tem-se conhecimento que, acima
de 4 ppm, por meio de uso contínuo, o organismo humano sofre devido ao efeito acumulativo
(MIGLIORINI, 2002).
Os dados, inclusive, permitem a evidência dos riscos, que promovem a tomada de
consciência, frente à problematização. Assim, entende-se que a tomada de consciência,
representada pelo diálogo no grupo, parece ter relação com o conceito de conscientização
discutido por Freire (2010b), pois este não é apenas um instrumento, mas pode ser uma forma
de ver e intervir no meio; “Daí que seja a conscientização o aprofundamento da tomada de
consciência, característica, por sua vez, de toda emersão” (FREIRE, 2010b, p. 118). Essa
emersão possibilita aos sujeitos enxergarem a realidade problemática em que estão inseridos.
O distanciamento da realidade vivida é uma condição para a tomada de consciência que deverá
levar à conscientização.
Ou, conforme destaca Silva (2004), primeiro convém denunciar a situação para, depois,
anunciá-la, com vistas à problematização, na busca por soluções que levem a novos problemas.
Desse modo, entende-se que a problematização como tomada de consciência acerca de um
problema pode levar a níveis de conscientização e ação dos sujeitos.
Assim, para Freire (2010), conscientização é óbvio que não para estoicamente no
reconhecimento puro, de caráter subjetivo, da situação, mas, pelo contrário, que prepara os
homens, no plano da ação, para a luta contra os obstáculos à sua humanização.
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6 PRODUTOS DIDÁTICOS

Diante da problematização, os seguintes produtos foram obtidos, cumprindo, assim, as
etapas iniciais: diagnóstico situacional, tempestade de ideias, formulação de problemas e
objetivos de aprendizagem, consolidando na fundamentação teórico-científica aliada ao saber
popular para o avanço das demais etapas do método.

6.1 Simpósio Interdisciplinar em Saúde e Ambiente: relações da contaminação da
água e câncer

A concepção do processo de saúde/doença, tendo como referência os determinantes
sociais da saúde, aponta para um desafio em estabelecer uma hierarquia de determinações entre
os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações, através das quais,
esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de
determinação não é uma simples relação direta de causa-efeito. Para dar conta deste
pressuposto, há que se buscar o aporte dos diferentes saberes e das diferentes disciplinas e o
pressuposto do reconhecimento dos múltiplos saberes, já não é suficiente (MENDES, 2008).
Assim, frente aos preceitos do Método Ativo de Ensino e Aprendizagem, baseando-se
nas ações prévias realizadas pela Liga Acadêmica em Saúde e Ambiente, após visita à zona
rural de Paripiranga, formulação de problemas e palavras-chave, perguntas de aprendizagem,
objetivos e hipóteses de solução culminaram na formação do tema gerador para o I SIMPÓSIO
INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE E AMBIENTE: Relações da Contaminação da Água e
Câncer.
O evento organizado pelos ligantes cumpriu as etapas da metodologia ativa
concernentes à tempestade de ideias e teorização. A partir dos diálogos estabelecidos, foram
traçadas novas hipóteses explicativas e de solução para a problemática apresentada.
Diante de tal temática, buscou-se, de forma geral, realizar o I Simpósio Interdisciplinar
em Saúde e Ambiente e, especificamente, promover discussões teórico-metodológicas em saúde
e ambiente a partir da ótica interdisciplinar além de dialogar sobre o eixo saúde e ambiente
através de atividades de pesquisa e extensão. O local de realização foi o Centro Universitário
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AGES, localizado em Paripiranga (BA), onde está sediada a Liga Acadêmica proveniente desse
projeto de pesquisa. Todo esse processo segue o cronograma descrito abaixo:

Quadro 9 – Cronograma de atividades do I Simpósio em Saúde e Ambiente.

Ação

Período de realização

Responsável

Confecção do edital

10 a 12/10

Diretoria da LAS

29/10/18

Diretoria da LAS e Núcleo
Curricular flexível

Divulgação do evento

29/10/18 a 10/11/18

Diretoria da LAS

Período de inscrições

29/10/18 a 11/11/18

Site do UniAGES

Lançamento do Edital no
site

Resultado da análise dos
resumos
Abertura do Evento: Mesa
redonda:
Interdisciplinaridade, saúde
e ambiente
Estandes Interativos

Apresentação de banners
Minicurso
Reunião dos Ligantes
(Avaliação)

12/11 a 13/11/18

16/11/2018 às 16h

Mediação: Prof.ª Francielly
Fraga; Prof. Jaldemir
Batista; Acad. Luiz Rodrigo;
Psicóloga Catiele Reis

16/11/18
18:45h às 21h

Diretoria da LAS

16/11/18
18:45h às 21h

Diretoria da LAS

17/11/18
9h

Ligantes

22/11/2018
14h

Ligantes

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

No enquadramento do tema gerador, a diretoria da LAS definiu as datas de realização,
bem como as atividades propostas em consenso com os demais ligantes, sendo estas aqui
descritas em etapas referentes ao plano de ação.
a) Formulação do Edital:
A formulação do edital ocorreu através dos membros ligantes e supervisionada pela
coordenação docente da Liga, e contou com as regras para submissão de trabalhos, prazos e
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normativas, bem como para inscrições como participantes da mesa redonda. As atividades de
pesquisa contabilizaram 10 horas complementares e as de ouvinte 4 horas complementares nas
respectivas categorias. A abrangência do proposto evento buscou incluir os acadêmicos
ligantes, convidados, acadêmicos não ligantes da IES, bem como a comunidade de Paripiranga
(BA) e região. As inscrições foram protocoladas através do site da IES e analisadas pela
comissão do evento. Os trabalhos científicos inscritos no formato de resumo foram analisados
por docentes dos colegiados envolvidos.
b) Divulgação do evento no UniAGES e Comunidade:
O processo de divulgação ocorreu através de panfleto virtual, no site institucional, nas
redes sociais e diretamente nas salas, além disso, a comissão reuniu com os ACS para
divulgação em domicílio durante as visitas, favorecendo a contribuição da comunidade na
discussão.
c) Realização do evento; Mesa redonda:
A discussão através da mesa redonda foi mediada pela coordenadora e pelo presidente
da LAS, e contou com a presença dos profissionais de saúde da IES, compondo a mesa uma
psicóloga e uma enfermeira, além de um professor de Letras e um geógrafo. A conversa partiu
das definições sobre interdisciplinaridade e do elo entre a temática hídrica com a saúde, as
experiências dos profissionais, os riscos. Durante todo o tempo, os acadêmicos interviram no
diálogo, questionando, trocando conhecimento e expondo ideias, contando no total com 200
participantes.

Figura 11 – Formação da Mesa Redonda do Simpósio.

Fonte: Acervo da autora, 2018.
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A discussão permeou e valorizou os conhecimentos prévios do público presente, bem
como seus relatos de experiência conforme a Figura 12 abaixo. Evidencia-se o método ativo
nas atividades e objetivam-se o alcance e a motivação do discente, pois diante do problema, ele
se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A
problematização pode levá-lo ao contato com as informações e à produção do conhecimento,
principalmente, com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu próprio
desenvolvimento. Ao perceber que a nova aprendizagem é um instrumento necessário e
significativo para ampliar suas possibilidades e caminhos, esse poderá exercitar a liberdade e a
autonomia na realização de escolhas e na tomada de decisões (CYRINO, 2004).

Figura 12 – Discussão com participação dos profissionais presentes.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

A discussão interdisciplinar frente a temática, propiciou a troca de experiencias, em
níveis de complexidade diversos, bem como de realidades, corroborando com a proposta do
tema gerador e construindo pilares sólidos de conhecimento empírico e cientifico. Assim sendo,
a interdisciplinaridade e a contextualização constituem dois princípios curriculares
complementares, que contribuem para que o aluno compreenda a realidade como um sistema
complexo. Ao estudar os fenômenos a partir de uma abordagem sistêmica, que estimula a
organização do pensamento e o estudo da realidade pela análise e pela síntese, o aluno tem a
possibilidade de construir um conhecimento integrado e de organizar seu pensamento de forma
a religar e, ao mesmo tempo, diferenciar os saberes (MORIN, 2005).
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Figura 13 – Participantes da Mesa Redonda.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

Este diálogo docente/discente cumpre a terceira etapa, em que o estudante passa à
teorização do problema ou à investigação propriamente dita. As informações pesquisadas
precisam ser analisadas e avaliadas, quanto à sua relevância para a resolução do problema.
Nesse momento, o papel do professor será um importante estímulo para a participação ativa do
estudante. Se a teorização é adequada, o aluno atinge a compreensão do problema nos aspectos
práticos ou situacionais e nos princípios teóricos que o sustentam (BORDENAVE, 2005).
Estande Interativo:
Promovido pela LAS, demonstrou através de diálogo visual e comunicativo, as relações
entre o câncer e a contaminação hídrica, evidenciando as neoplasias mais comuns na região
(próstata, mamas, estomago e colo uterino), além dos exames indicados para descoberta, e o
eixo agrícola no processo de contaminação, evidenciando uma discussão informal com os
visitantes do local. A curiosidade sobre a temática foi sanada frente à utilização dos modelos
anatômicos para exposição, do diálogo lúdico através da sobreposição de brinquedos sobre o
jaleco, bem como da escuta de experiências do público participante no local.
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Figura 14 – Estande Interativo.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

A experiência do estande possibilita o contato real com a comunidade, a troca de
experiências na linguagem vivencial e real da temática, promovendo a construção e o
aprimoramento de saberes científicos e populares, se entrelaçando na interdisciplinaridade.
Para Bordenave (2000), o contato com as famílias, os equipamentos sociais e a
comunidade possibilita aos alunos a apreensão da diversidade de situações e representações
acerca do processo saúde-doença e o reconhecimento da determinação social e sua relação com
os cenários individuais e singulares do adoecer para além do biológico, em seus condicionantes
sociais, culturais, econômicos. Evidencia-se que a maturidade necessária ao cumprimento
destes papéis é diferenciada entre os alunos, mas abrem-se caminhos para a superação de limites
individuais e a busca de uma ação responsável e humana. As oportunidades e situações de
relacionamento parecem permitir ultrapassar o ‘dever ser’ moral de exemplos idealizados, para
a discussão efetiva de problemas reais que são inerentes ao cotidiano do ‘fazer’ em saúde. Ao
educador e ao educando apresenta-se nos serviços uma relação dialógica que exige desconstruir
e problematizar o cotidiano, ou seja, tornar-se ‘consciente’, fato que se dá por meio da
intencionalidade, não só em relação aos objetos (ou a outras pessoas), mas também a si mesmo.
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c) Reunião dos Ligantes:
Após a realização do referido simpósio, os ligantes reuniram-se junto à coordenação do
projeto para tomada de posição, última etapa do método, de caráter avaliativo, numa tempestade
de ideais padronizada a partir de um mapa de soluções, previstas a partir das discussões
realizadas no Simpósio, confrontando as hipóteses traçadas antes da realização do evento e
traçando novas intervenções para atuação da LAS diante da temática, agora diretamente no eixo
comunitário.

Figura 15 – Reunião da LAS para avaliação do evento e confronto de hipóteses.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

O diálogo entre os ligantes possibilitou a construção de novas estratégias de pesquisa na
temática, vertentes como atuação interdisciplinar no contexto trabalhado, estratégias de inserção
comunitária ao projeto, como visitas domiciliares, promoção de minicursos em comunidade,
ida às escolas da região através de feiras para o semestre de 2019.1. Definiram-se também a
confecção de um artigo científico pelos ligantes sobre a temática e a abertura de um novo edital
para seleção de membros devido à procura vista no estande. O encontro também definiu a
participação do presidente e do vice-presidente no I Fórum Institucional em Metodologias
Ativas, que ocorrerá na cidade de Jacobina (BA), para onde os ligantes levarão o relato de
experiencia do Simpósio.
Nas etapas da metodologia, nessa fase chamada de confrontação da realidade com sua
teorização, o estudante se vê naturalmente movido a uma quarta etapa: a formulação de
hipóteses de solução para o problema em estudo. A originalidade e a criatividade serão
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estimuladas e o estudante precisará deixar sua imaginação livre e pensar de maneira inovadora.
Deve, ainda, verificar se suas hipóteses de solução são aplicáveis à realidade, e o grupo pode
ajudar nessa confrontação e ainda a aplicação à realidade, o estudante executa as soluções que
o grupo encontrou como sendo mais viáveis e aprende a generalizar o aprendido para utilizá-lo
em diferentes situações. Assim, poderá, também, discriminar em que circunstâncias não são
possíveis ou convenientes sua aplicação, exercitando tomadas de decisões e aperfeiçoando sua
destreza.

6.2 Feiras Interdisciplinares em Saúde e Ambiente na Escola

As atividades de extensão proporcionam ao aluno o conhecimento das realidades afins
a sua formação, bem como a troca de experiências primordiais na construção de saberes
vivenciais para embasamento na formulação de estratégias de intervenção eficazes e aplicadas
à realidade, conforme o método ativo prega. Diante disso, a LAS promoveu a I Feira
Interdisciplinar em Saúde e Ambiente na Escola, visando conhecer o ambiente escolar do
município de Paripiranga (BA) e a visão dos discentes do ensino fundamental e médio das
escolas rurais locais acerca das relações entre saúde e ambiente contado aqui através de um
relato de experiência.
Diante do simpósio interdisciplinar e da reunião culminante do evento supracitado, os
ligantes perceberam a necessidade de diagnóstico situacional comunitário através da extensão
acadêmica. A partir de um projeto pré-elaborado, apresentado à IES e a uma escola estadual,
ocorreu a divulgação do evento e a vinculação com a prefeitura para o transporte dos alunos da
cidade interior para um único ponto onde ocorreria a feira.
No formato interdisciplinar, os ligantes montaram estandes interativos que explanavam
de forma visual as formas de utilização de corpos hídricos na região, bem como as principais
patologias associadas à contaminação dos mesmos, através de modelos, maquetes e cartazes
lúdicos. Nesse contexto, três eixos de intoxicação foram exaltados: dermatológica, inalatória,
alimentar e diretamente na água, evidenciando como eixo-chave os agrotóxicos. Para finalizar,
a exposição demonstrava as principais alterações sintomatológicas causadas pelo uso de
agrotóxicos.
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Figura 16 – Estandes Interativos da LAS.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

Buscando evidenciar o método ativo, os estandes foram montados no formato oval para
favorecer a interligação entre as áreas, e as apresentações dos mesmos iniciaram através da
arguição com perguntas de aprendizagem mútuas entre os discentes das escolas municipais e
ligantes. No eixo preventivo, foram ofertados minicursos de manuseio da água, uso de EPIs na
lavoura e primeiros socorros.
O desafio central da educação ambiental e em saúde continua a ser encorajar e
sensibilizar as pessoas, sobretudo os jovens, dada a sua capacidade de influência
intergeracional, a desenvolverem uma relação com o ambiente de forma a promover a adoção
de um comportamento pró-ambiental que possa ser seguido ao longo da vida (UZZELL et al.,
1994). Tendo em conta as lacunas identificadas relativamente à eficácia da EA (SCHMIDT et
al., 2011), é fundamental entender a importância da aplicação de metodologias de ensino
inovadoras (na educação formal e não-formal), que respondam à necessidade de desenvolver
iniciativas integradas e contínuas.
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Figura 17 – Minicurso de Primeiros Socorros.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

A troca de saberes construiu novos saberes discutidos no estande, que possibilitaram a
formulação de novas hipóteses e estratégias interventivas para a ida em campo, que foram
apresentadas aqui como indicações de produtos didáticos, construindo relações com as bases
teóricas vivenciais, que tornaram o projeto mais fidedigno à realidade local, além de evidências
dos alunos (ligantes e do ensino fundamental e médio) como centro do processo de ensinoaprendizagem.
O trabalho com metodologias ativas de ensino favorece, então, a interação constante
entre os estudantes. A aula expositiva, na qual os alunos sentam-se em carteiras individuais e
em que são “proibidos” de trocar ideias com os colegas, dá lugar a momentos de discussão e
trocas. Nessa abordagem, “o ponto de partida é a prática social do aluno que, uma vez
considerada, torna-se elemento de mobilização para a construção do conhecimento”
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 6).

6.3 Protocolo de Assistência à Mulher exposta a agrotóxicos na Atenção Primária à
Saúde e o aplicativo: Conexão Saúde

A partir da problematização, confeccionou-se um Protocolo Clínico para estabelecer
diretrizes e orientações de cuidados preventivos à saúde ambiental a partir da experiência
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interdisciplinar. Inicialmente, sendo utilizado na CliAGES e, posteriormente, disseminado na
rede pública e particular de saúde do município. Este foi disponibilizado no formato impresso,
PDF e em software/aplicativo para celular online e offline, de acesso gratuito para os
profissionais de saúde. Busca-se, a partir da problemática dos riscos neoplásicos em mulheres
a partir da contaminação hídrica, principalmente por agrotóxicos, veicular a estratégia em
saúde, de forma ativa, interdisciplinar e integrada, aplicável e de fácil disseminação entre as
regiões rurais de Bahia e Sergipe, permissa de formulação de novas hipótese e de adaptação as
vivências sociais.

Figura 18 – Capa do Protocolo de Assistência à Mulher exposta a agrotóxicos na APS.

Fonte: Acervo da autora, 2019.

Na perspectiva desenvolvida por Cunha et al. (p. 44), a inovação pode contribuir para a
“ruptura com o paradigma dominante, fazendo avançar em diferentes âmbitos, formas
alternativas de trabalhos que quebrem com a estrutura tradicional”. Os autores observam,
contudo, que uma inovação não se caracteriza simplesmente pelo uso de novos elementos
tecnológicos no ensino, “a menos que estes representem novas formas de pensar o ensinar e o
aprender, numa perspectiva emancipatória” (p. 44). Uma experiência inovadora é um processo
situado em um contexto histórico e social, que exige uma ruptura com procedimentos
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acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da ciência moderna, diante de técnicas ativas
de ensino e aprendizagem.
A partir disso, o Protocolo confeccionado através da experiência e vivência ativa
presente na problematização, viável de aplicação à realidade, permitindo a saída do processo
educativo ambiental da sala de aula até unidades de saúde, possibilitando, com isso, o
acompanhamento qualificado das mulheres no eixo promotivo e preventivo, base das
metodologias ativas aplicadas à saúde.
Nesse contexto, o desenvolvimento do aprender e do ensinar parte dos problemas
identificados pelo educando na realidade em que está inserido. Parte da base que o mundo está
em constante modificação que desencadeia rapidamente novas mudanças. Portanto, o que se
espera é o aumento da capacidade do educando em detectar e resolver os problemas reais e
descobrir as soluções. O conhecimento nesse processo é importante, porém, não é o mais
importante. Segundo Berbel (1998), a metodologia pode ser utilizada sempre que seja oportuno,
em situações em que os temas estejam relacionados com a vida em sociedade (p.142). Então, o
mapa resumo disposto em figura, a seguir, reflete as etapas da problematização utilizadas para
culminância do produto tecnológico:

Figura 19 – Arco de Maguerez.

Fonte: BERBEL; GAMBOA, 2011.

A partir de tais passos, as premissas a seguir são cumpridas no uso da metodologia da
problematização frente ao contato com a comunidade e execução dos produtos:
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REALIDADE/PROBLEMA: contaminação hídrica e riscos neoplásicos devido a
agrotóxicos;
PONTOS-CHAVE: exposição, contaminação hídrica, mulheres agricultoras, contato
direto e indireto com resíduos, baixa procura aos serviços de saúde, falta de programa de atenção
ao uso e exposição a agrotóxicos.
TEORIZAÇÃO: encontros ligantes com temáticas a partir dos pontos-chave, das leituras
prévias mediadas pela pesquisadora; simpósios e feiras;
HIPÓTESES DE SOLUÇÃO: construção interdisciplinar a partir das entrevistas e da
vivência comunitária, evidenciando a importância dos saberes populares, do acompanhamento
das mulheres de forma sistematizada, reduzindo riscos, agravos, em uma estratégia interiorana
de fácil acesso e disseminação.
APLICAÇÃO À REALIDADE: confecção do Protocolo de assistência à mulher exposta
a agrotóxicos na atenção primária como produto de construção ativa, tendo como instrumento
de aplicação, o app “Conexão Saúde”. Ambos dispostos no APÊNDICE D desse texto.
Conforme Figura abaixo:

Figura 20 – Tela inicial: Aplicativo Conexão Saúde.

Fonte: Dados da pesquisadora, 2019.
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A partir da ideia e do protocolo partindo da problematização, o APP foi desenvolvido
por uma empresa de Tecnologia. Diante da necessidade do conhecimento de softwares para
confecção, todo o processo foi acompanhado pelas pesquisadoras, mediado e com inclusão total
do Protocolo pensado por estas, bem como a ideia, fonte do registro deste com o produto técnico
da proferida dissertação. Destarte, este funciona como um facilitador de acesso ao Protocolo,
principalmente em áreas distantes, possibilitando o uso no celular dos profissionais de saúde, e
reduzindo o uso de papéis e impressos.
Para Lorenzetti et al. (2012), as ciências e as inovações tecnológicas devem ser
conduzidas de modo a priorizar a solução dos graves problemas estruturais e globais da
humanidade, num compromisso efetivo de contribuir, de forma significativa, para uma
sociedade mais digna, justa, solidária e sustentável.
Além disso, já existe um consenso de que os aplicativos ganharam espaço positivo na
área de saúde. Recentemente, os mobiles health applications (aplicativos móveis de saúde),
também denominados de mHealth, assumem relevância significativa como ferramenta para os
profissionais de saúde e pesquisadores (EYSENBACH, 2011), no monitoramento e
gerenciamento das doenças crônicas (TIRADO, 2011). Esse tipo de ferramenta utiliza a
comunicação wireless no suporte à saúde pública e prática clínica (BARTON, 2012).
Nesse direcionamento, o protocolo e aplicativo foram testados em dois momentos
interligados entre si. O primeiro ocorreu com a presença dos ligantes e da enfermeira
representante da Estratégia de Saúde da Família – ESF, sede em Paripiranga (BA), onde foram
apresentados o Protocolo e o Aplicativo como proposta de assistência às mulheres locais, diante
da prevenção dos riscos por exposição a agrotóxicos. Além da apresentação, com evento teste,
foram ouvidas as opiniões, possiblidades de melhorias, dificuldades encontradas e apontadas
bem como, a viabilidade de aplicação deste, conforme a Figura seguinte:
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Figura 21 – Evento teste do aplicativo “Conexão Saúde”.

Fonte: Acervo da autora, 2019

A partir disso, aprimoramentos foram feitos no formato, quanto à estrutura dos tópicos,
e este foi formatado online e offline, facilitando a acessibilidade em comunidades distantes. No
segundo momento, o protocolo e o app foram testados na Clínica Interdisciplinar AGES em
três pacientes, por 6 alunos ligantes, que avaliaram a execução do protocolo quanto ao
atendimento, a partir do seguinte quadro:

Quadro 10 – Classificação do atendimento com uso do Aplicativo.

Classificação do atendimento
Ruim

Bom

Ótimo

Fonte: Dados da autora, 2019.

As três mulheres avaliaram a consulta como “ótimo”, totalizando 100% da amostra.
Após tais etapas, o Protocolo e a Aplicativo foram ainda revisados por dois profissionais da
área, e este tornou-se viável de aplicação nas ESF da região, com convênio de uso já realizado
na cidade de Paripiranga (BA). Todas as implantações serão mediadas por capacitação prévia
para uso, juntamente com a disponibilidade do material também em PDF e impresso, incluindo
o passo a passo de acesso e uso. E serão mediadas pela LAS nos municípios circunvizinhos,
com previsão de 10 munícipios nos próximos 6 meses.
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Nessa conjectura, compreende-se que os protocolos de atendimento são considerados
instrumentos gerenciais atuais e têm sido amplamente estudados. Os resultados de sua
utilização demonstram que se trata de uma ferramenta moderna que apoia a tomada de decisão
do enfermeiro, possibilita corrigir as não conformidades, permite que todos os trabalhadores
prestem cuidado padronizado para o paciente de acordo com os princípios técnico-científicos
e, ainda, contribui para dirimir as distorções adquiridas na prática, tendo também finalidade
educativa. Além disso, a adoção de protocolos de cuidados pode proporcionar maior satisfação
para a equipe e para os pacientes, maior segurança na realização dos procedimentos e,
consequentemente, maior segurança para o paciente, objetivando garantir um cuidado livre de
variações indesejáveis na sua qualidade final, assim como implementar ações assistenciais
permeadas pela visão de integralidade do paciente (ALMEIDA, 2011).
Assim, a implantação do Protocolo e uso do APP precedida de formação viabiliza o uso
da metodologia ativa, através da escuta vivencial, valorização da realidade, levantamento de
pontos-chave, e permite a aplicação na realidade preconizada no arco, fomentando, inclusive,
novas técnicas ativas através do uso do APP e de seus dados para transformação social, em
saúde e ambiente.
Para Moran (2015), quanto mais se aprende próximos da vida, melhor. As metodologias
ativas são pontos de partida para avançar aos processos mais avançados de reflexão, de
integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas.
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7 CONCLUSÕES

Tendo em vista as discussões trazidas no âmbito deste estudo, os objetivos foram
atingidos em sua totalidade, visto que, no que concerne às relações entre os riscos neoplásicos
e a contaminação da água, em mulheres, percebeu-se que estes são reais na interlocução dos
dados das entrevistas e da análise da água, também foi possível se estabelecer a presença dos
agentes contaminantes Nitrogênio – nitrato nas cinco amostras de água coletadas, comprovando
as hipóteses traçadas, bem como no desvelar do texto e de sua construção, conseguir-se
compreender e delinear o perfil das comunidades analisadas, quanto aos padrões de vida, no
aparato socioeconômico e cultural, de saúde e ocupacional, que influenciam diretamente no
processo de saúde e doenças, permitindo, assim, através das entrevistas e dos produtos didáticos
do eixo extensão, o conhecimento da realidade local e a troca de saberes.
Além disso, o Protocolo de atenção à mulher com uso do aplicativo como intermédio e
eficaz tecnológico e de fácil acesso para os seus atendimentos evidencia a aplicação da
problematização como facilitador da escuta, demonstrando que o uso de tais metodologias
possibilitam a construção de novas formas educacionais em saúde ambiental, diante das
comunidades e da atenção primária, possibilitando, inclusive, a implantação e uma nova
política, que valorize a problemática da contaminação hídrica, e que se atente a esta em regiões
agrícolas e em uso de agrotóxicos como Paripiranga (BA), criando, a partir disso, espaços de
discussão desde as consultas até o acolhimento contínuo dessa mulher exposta.
Os dados evidenciados na pesquisa mostram ainda que, nas entrevistas com as mulheres
rurais e nos eixos de contextualização com sinais e sintomas e histórico de câncer, a análise da
água com níveis consideráveis de Nitrogênio – nitrato nas amostras coletadas nas localidades
da pesquisa, associando-se ao embasamento teórico descrito e discutido nas metodologias
ativas, permite observar a relação entre a contaminação dos recursos hídricos em Paripiranga
(BA) e os riscos para câncer na população rural e feminina, evidenciando, com isso, as possíveis
expansões da problemática às cidades vizinhas, que possuem as mesmas características, sociais,
econômicas e demográficas, o que concerne a um caráter de risco ao qual essas mulheres estão
expostas, e, a partir disso, que o uso dos processos educativos na saúde ambiental perfaz fator
primordial nas atividades de prevenção, promoção e redução de riscos em tais casos.
Conforme esclarecido nas discussões desse estudo, o processo de adoecimento e risco
cancerígeno, tendo em vista a contaminação hídrica, perfaz fatores de análises consideráveis
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nas formas diretas e indiretas de contato e exposição, além de que o ato de considerar a mulher
rural como alheia aos processos de cultivo, contato com a água, media os processos de exclusão
de políticas públicas, bem como perfaz uma nuvem de fumaça sobre a real situação destas frente
à exposição dos riscos para câncer, principalmente, no manuseio de agrotóxicos, seja na
lavoura, na lavagem de matérias, na contaminação da água, do solo e /ou dos alimentos.
Nessa conjectura, os dados das entrevistas, associados à ótica da pesquisa enquanto
vivência demonstraram que, apesar de acessos fáceis, demograficamente falando, a população
de mulheres entrevistadas ainda estava restrita à saúde enquanto eixo curativista, a não
identificação como participante do processo econômico familiar, e, principalmente, do
desconhecimento dos riscos à saúde ambiental ligados aos agrotóxicos e à contaminação
hídrica. E isso fica ainda mais claro, quando a coleta demonstra a contaminação da água de uso
direto e indireto dessas mulheres nos afazeres e no consumo diário.
Além disso, diante do uso de agrotóxicos, observa-se nas entrevistas que compreendem
uma prática comum, entre as comunidades rurais, em uso, descarte inadequado e não utilização
de EPIs, o que confere à pessoa mais uma das relações com riscos neoplásicos, devido aos
apontamentos feitos sobre evidências científicas dos agentes carcinogênicos presentes nesses
produtos, bem como de sua capacidade de contaminação hídrica, corroborando com a análise
da água, o que confere um caráter necessário de prevenção modificadora de realidades através
de metodologias inovadoras que aproximem as comunidades dos eixos científicos, preventivos
e de educação, como exposto enquanto experiência no texto dessa dissertação.
Denota-se, também, a partir da pesquisa, que o uso de metodologias ativas predispõe
instrumentos fundamentais para o ensino das ciências ambientais, dos eixos em saúde ambiental
e, principalmente, de alunos e comunidade. O uso destas prediz atividades e não pode estar
restrito aos muros de sala de aula ou à educação bancária, voltada ao conteúdo. O uso das
metodologias ativas permitiu que um fenômeno fosse trabalhado com alunos de diferentes
níveis e cursos. Contrapondo as metodologias positivistas e conteudistas, foi possível formar,
através de um grupo de alunos, cabeças pensantes no processo de inteligência geral, que
puderam perceber e interligar duas técnicas metodológicas distintas e que interagiram na
formação dos seres. Incialmente, na construção dos ligantes enquanto sujeitos pensantes,
interdisciplinares e reconhecedores da problemática ambiental, e, posteriormente, do uso dessa
formação no contato com a comunidade, exaltando a vivência, a troca de saberes e a
problematização como técnica de conhecimento e autoconhecimento, evidenciando, além das
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entrelinhas universitárias, seguindo a área rural e as unidades de saúde através dos produtos
educacionais, com visão ampliada do todo.
Ainda sob a ótica metodológica, a criação e a formação contínua de uma liga sob a ótica
inicial do PBL, para apenas produtos e estratégias comunitárias eficazes sob a ótica da
problematização, demonstram as possibilidades de atuação interdisciplinar no ensino das
ciências ambientais, de modo que os processos de modificação e estrutura curricular comuns
ainda são projetos de modificação contínua e a longo prazo, e, assim, a formação da liga
possibilitou a aplicação de um novo modelo de currículo voltado ao estudo de fenômenos na
educação ambiental frente aos problemas reais, cotidianos e intrínsecos aos territórios
nordestinos, permitindo que, através de metodologias ativas, a formação pudesse ser integrada,
à luz da valorização dos saberes individuais e coletivos, populares e científicos para
problematização em comunidade de forma real, disseminadora e de fácil acesso, levando-se de
volta a esta o conhecimento adquirido na academia e trazendo de lá os fenômenos reais e
necessários ao processo de ensino-aprendizagem atual.
No eixo das políticas públicas, apesar de existirem, as suas aplicabilidades são
evidenciadas como reduzidas no âmbito rural e, principalmente, na população feminina, que
aponta para a importância do uso de protocolos que permeiem a sistematização da assistência
no eixo da saúde ambiental, promulgando condutas interativas, eficazes e rápidas , na prevenção
dos riscos, principalmente, ligados às intoxicações crônicas, como o câncer, uma das maiores
causas de óbitos no pais.
Em consonância, a pesquisa ainda modela exemplos de aplicações das metodologias
ativas nas ciências ambientais e em fenômenos interdisciplinares, podendo ser replicada,
melhorada, aprofundada e promulgada de diversos recursos para o seu uso em universidades,
comunidades, escolas e estabelecimentos comuns, como os de saúde. Sugere-se, então, que o
uso das metodologias ativas confira estimulação para movimentação dos acadêmicos em prol
das comunidades, restringindo as distâncias entre estes, e possibilitando evoluções nas linhas
problematizadoras.
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Título da Pesquisa:CONTAMINAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS EM PARIPIRANGA/BA: AS
INFLUÊNCIAS NO AUMENTO DE NEOPLASIAS NA POPULAÇÃO FEMININA
Pesquisador: FRANCIELLY VIEIRA FRAGA
Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 06070918.0.0000.5546
Instituição Proponente: Universidade Federal de Sergipe
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 3.210.077
Apresentação do Projeto:
Historicamente o Brasil apresenta um perfil de utilização da natureza de forma inconsequente que tem
produzido destruição dos recursos naturais, bem como a degeneração humana. A temática ambiental vem
questionar as práticas em saúde, assim como nossa relação com a vida. Esta não é somente enquanto
consequência do aparecimento de novas doenças de etiologia ambiental e/ou do agravamento de outras por
efeito da contaminação do ambiente, mas por surgimento e complicações a saúde ligada a utilização dos
recursos naturais, com enfoque na contaminação da água. As variadas fontes de contaminação e seus efeitos,
a médios e longos prazos, dificultam muitas vezes o diagnóstico de novas doenças e a determinação de suas
causas. Abrindo novos campos de pesquisa e formação em toxicologia e epidemiologia ambiental, assim
como, sobre saberes de mutagênese, carcinogênese e teratogênese gerados por processos de degradação
ambiental (LEFF, 2001). Dentre as causas comuns a contaminação dos corpos hídricos está o uso de
agrotóxicos, deliberado atualmente sem controle e apressuramento continuo nas lavouras brasileiras. O meio
rural entra em contato direto desde a produção até o consumo de alimentos circuncidados pela utilização dos
pesticidas, envolvendo assim diversos fatores multicausais relacionados a saúde ambiental e humana
atreladas a tais agentes. Com total ligação a manutenção econômica atual e os modelos de plantio ligados a
esse tipo de produção, o agrotóxico está presente em todo território nacional, e é preponderante nos interiores,
seja na agricultura familiar ou no agronegócio. O uso dos agrotóxicos e fertilizantes, incentivado por
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meio de uma política agrícola que subsidiou o crédito para compra e incentivou a implantação de indústrias
no país, muito serviu para mascarar os efeitos da degradação da natureza-homem em função do uso desses
insumos com grau de toxidade elevado na agricultura moderna. A política de subsídios contribuiu para o uso
indiscriminado dos agrotóxicos, pois estes passaram a ser utilizados não só pelos grandes latifundiários
como também produtores familiares (SOARES, 2010). Esse processo de utilização de agrotóxicos na
agricultura, iniciado muito antes de 1965, mas, a partir dessa data, empregado de maneira massiva e 8
indiscriminada, teve amplo respaldo dos governos, então no âmbito da ditadura civilmilitar. E se afirmou e se
reforçou pós1990 na dinâmica de privatização dos organismos governamentais, de tal maneira que se torna
possíveis afirmar que estamos na vigência de um Estado máximo para o capital e mínimo para o povo
(CARVALHO, 2012). Em face dos diversos males que os agrotóxicos podem causar para a sociedade, o
Instituto Nacional do Câncer (INCA) divulgou um documento, onde, pela primeira vez, se posiciona
oficialmente contra o uso de agrotóxicos no Brasil, a entidade ressalta os riscos que esses agroquímicos
utilizados na agricultura podem trazer para saúde. O Inca ressalta que a liberação do uso de sementes
transgênicas no Brasil foi uma das responsáveis por colocar o país no primeiro lugar do ranking de consumo
de agrotóxicos, uma vez que o cultivo dessas sementes modificadas exige o uso de grandes quantidades
desses produtos (BATISTA, 2015) Frente a tal conjuntura, os riscos decorrentes da associação entre
contaminação da água e surgimento de neoplasias, vêm crescendo frente as substâncias que podem ser
encontradas na mesma diante do uso de contaminantes nas atividades diretas com os corpos hídricos, ou
mesmo de forma indireta, fortalecendo o conceito de saúde ligado e dissociado dos fatores ambientais.
Hipótese: As transformações malignas celulares, precursoras das neoplasias, tem total ligação com a
contaminação hídrica, principalmente ao se analisar contaminantes como: substâncias tóxicas, produtos,
efluentes e resíduos em atividades industriais, como indústrias químicas, e mais especificamente para fins
dessa pesquisa, os agrotóxicos. Dentro dessa conjuntura de relações entre contaminação da água,
principalmente ligadas a pesticidas e a epidemiologia dos números elevados de neoplasias na população
feminina permite analisar o eixo da agricultura, base econômica da região, a pecuária e a escassez de
chuvas que prejudica rotineiramente a colheita.
A presente proposta de pesquisa visa analisar o processo de contaminação hídrica e sua relação com o câncer
na população feminina com base no eixo bibliográfico e metodológico. Partindo desse pressuposto, será
utilizado o método ativo de ensino e aprendizagem. rata-se de uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo,
visto que, enquanto exploratória, proporciona familiaridade com o problema, e combina exploração e descrição
permitindo a analise fidedigna
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dos dados frente ao método ativo, por ser descritiva utiliza a coleta de dados sistemática através da
observação e aplicação de questionários A abordagem será qualitativa e quantitativa, enquanto qualitativa
utilizar-se-á das respostas subjetivas aos questionários aplicados em campo acerca da contaminação hídrica
e os riscos neoplásicos, enquanto quantitativa partirá da tabulação dos dados referentes a análise da
contaminação da água utilizada pela população feminina residente na zona rural de Paripiranga/BA no
caráter de amostragem. Caracterização do local de estudo A presente pesquisa ocorrerá na cidade de
Paripiranga/BA, especificamente na zona rural do município e englobará as regiões rurais abastecidas por
recursos hídricos naturais. O município conta com uma área demográfica de 435,7 km2, e população de 27.
362 mil habitantes, destas 14. 931 mil pessoas são sexo feminino (IBGE, 2010). Salienta-se que além da
população investigada, o produto didático proposto a partir da Liga Interdisciplinar em Saúde e Ambiente
englobará 72 municípios de onde os alunos provem e a UniAGES, campo de aplicação do estudo, atende.
Critério de Inclusão: Como critério de inclusão, o gênero feminino, residência na área rural e idade entre 18 e
70 anos.

Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário: Analisar a relação entre a contaminação dos corpos em Paripiranga/BA e suas
influências na ocorrência de neoplasias na população feminina.
Objetivo Secundário: Analisar a contaminação dos recursos hídricos (em Geral e na especificidade dos rios
do município de Paripiranga/BA);Identificar a ocorrência de agentes contaminantes ligados ao câncer nos
corpos hídricos de Paripiranga/BA; Estabelecer a caracterização sociocultural da comunidade, que utiliza as
águas dos corpos hídricos, de Paripiranga/BA; Criar uma Liga Acadêmica em Saúde e Ambiente; Traçar um
plano de formação para prevenção de riscos; Elaborar produto didático a partir da metodologia ativa.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos: o participante da pesquisa esta sujeito a riscos de invasão de privacidade e tomar o tempo do sujeito
para a aplicação dos questionários.
Benefícios: Obtenção de dados reais, para intervenção e minimização dos riscos neoplásicos na população
estudada, formação de dados para estudo e disseminação e assistência interdisciplinar as moradoras rurais
participantes da pesquisa, além da formação de grupos interdisciplinares de ensino, angariando
conhecimentos mútuos para os ligantes.
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
A presente proposta de pesquisa visa analisar o processo de contaminação hídrica e sua relação com o
câncer na população feminina com base no eixo bibliográfico e metodológico. Partindo desse pressuposto,
será utilizado o método ativo de ensino e aprendizagem.Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratóriodescritivo, visto que, enquanto exploratória, proporciona familiaridade com o problema, onde A combinação
da exploração e descrição permitirá a analise fidedigna dos dados frente ao método ativo pois permite
enquanto exploratória a delimitação de novas hipóteses sobre a associação da contaminação da água nas
comunidades rurais e os altos índices de neoplasias na população feminina, gerando novas informações e
ampliando os horizontes frente as hipóteses traçadas inicialmente, por ser descritiva utiliza a coleta de dados
sistemática através da observação e aplicação de questionários, estabelecendo relações entre os fatos
causais e consequentes, sendo assim imprescindível para formulação do diagnostico situacional , base da
primeira etapa do método ativo. A abordagem será qualitativa e quantitativa, enquanto qualitativa utilizar-se-á
das respostas subjetivas aos questionários aplicados em campo acerca da contaminação hídrica e os riscos
neoplásicos, enquanto quantitativa partirá da tabulação dos dados referentes a análise da contaminação da
água utilizada pela população feminina residente na zona rural de Paripiranga/BA no caráter de amostragem.
A presente pesquisa ocorrerá na cidade de Paripiranga/BA, especificamente na zona rural do município e
englobará as regiões rurais abastecidas por recursos hídricos naturais. Salienta-se que além da população
investigada, o produto didático proposto a partir da Liga Interdisciplinar em Saúde e Ambiente englobará 72
municípios de onde os alunos provem e a UniAGES, campo de aplicação do estudo, atende. Descrição da
população A população estudada será a população feminina rural, que está em contato direto e utilizando os
recursos hídricos. Como critério de inclusão além do sexo e residência na área rural está a idade entre 18 e
70 anos. Tal população engloba as agricultoras e donas de casa que lidam diariamente com a água para os
afazeres, uso comum ou trabalho. Utilizar-se-á de amostragem aleatória simples, onde 40 mulheres dentre
os critérios de inclusão receberão o questionário e participarão da pesquisa a partir de sua concordância e
aceitação. A coleta de dados ocorrerá através da aplicação de questionários semiestruturados com a
população feminina. O questionário partirá de perguntas abertas e subjetivas que permitam ao entrevistado
discorrer sobre sua relação com a água, além disso, contará com um eixo voltado a análise dos riscos para
neoplasia que investigara desde o contexto histórico familiar até a sintomatologia perfazendo o diagnóstico
situacional, com base nisso, serão construídos os casos clínicos para análise e resolução a partir do método
ativo através da LAS. A validação do questionário partirá
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inicialmente da aplicação do pré-teste para evidenciar a viabilidade de aplicação do mesmo, com amostragem
inicial de três mulheres escolhidas dentre os critérios de inclusão aqui apresentados. No caráter experimental
será feita a análise da água em amostragem para investigação dos componentes presentes e da possível
contaminação por agentes neoplásicos, através de abordagem no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do
Estado de Sergipe (ITPS), tais dados complementarão os casos clínicos e corroborarão com o diagnostico
situacional, analisados e resolvidos à luz do referencial bibliográfico. Durante a pesquisa, os participantes
receberão esclarecimentos acerca dos questionários e da seguridade dos dados colhidos bem como, o
anonimato. Além disso, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O termo será
assinado em duas vias. A análise dos dados será baseada no diagnostico situacional aos questionários
aplicados e o discurso das entrevistadas.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Termos apresentados.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Não se aplica.
Considerações Finais a critério do CEP:
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Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Folha de Rosto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1253160.pdf
Texto_testea.docx

27/12/2018
20:36:42
27/12/2018
20:35:34

FRANCIELLY
VIEIRA FRAGA

Aceito

folha.docx
Texto_teste.docx

FRANCIELLY
VIEIRA FRAGA
FRANCIELLY
VIEIRA FRAGA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

27/12/2018
20:09:57
19/12/2018
13:36:17

Aceito

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Endereço:

Rua Cláudio Batista s/nº

Bairro: Sanatório
UF: SE
Telefone:

CEP: 49.060-110
Município: ARACAJU

(79)3194-7208

E-mail: cephu@ufs.br

Página 05 de 06
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UFS - UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SERGIPE
Continuação do Parecer: 3.210.077

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
ARACAJU, 20 de Março de 2019

Assinado por:
Anita Hermínia Oliveira Souza
(Coordenador(a))
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APÊNDICE A

QUESTIONÁRIO

EIXO 1: DADOS PESSOAIS
1. Idade: ______________
2. Estado Civil:
( ) Solteiro(a).
( ) Casado(a).
( )Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a).
( ) Viúvo(a).
( ) União estável
EIXO 2: DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS
3. Ocupação:
______________________________________________________________________
4. Tempo de Moradia no Local (meses ou anos):
______________________________________________________________________
5. Formas de saneamento básico (água e esgoto):
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Fonte de Renda Familiar:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Realiza atividades agrícolas na área? ( ) Sim ( ) Não
7.1 Quais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.2 Utiliza agrotóxicos/veneno ou outros produtos no manuseio agrícola? ( ) Sim ( ) Não
7.2.1 Se sim, quais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7.2.2 Utiliza algum equipamento para se proteger durante o uso do agrotóxico/veneno na
lavoura?
( ) Sim ( ) Não
7.2.3 Se sim, quais?___________________________________________________________
7.2.4 Onde as embalagens são jogadas após o uso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.3 Realiza atividades de criação de animais na região? ( ) Sim ( ) Não
7.3.1 Se sim, quais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

EIXO 3: USO DA ÁGUA
8. De onde vem a água consumida pela família?
______________________________________________________________________
9. Onde a água fica armazenada?
______________________________________________________________________
10. Na sua opinião, qual a qualidade da água consumida?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ __
11. A água utilizada pela família passa por algum processo prévio antes do uso? Se sim, qual?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

EIXO 4: SAÚDE
12. Alguém em sua família, possui ou possuiu câncer? Sim (

) Não ( )

12.1 Se sim, quem? (informar grau de parentesco):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12.2 Informar tipo de câncer ou local do corpo em que ocorreu:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
13. Tem ou teve algum problema de saúde? Sim ( ) Não ( )
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13.1 Se sim, qual?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Com qual frequência realiza exames de rotina? ________________________________
15 Já realizou exame nas mamas? ( ) Sim ( ) Não.
15.1 Houveram alterações? Quais?
________________________________________________________________________
16 Já realizou endoscopia ( exame de mangueira)? ( ) Sim ( ) Não.
16.1 Houveram alterações?
___________________________________________________
17 Já realizou exame de lâmina/Papanicolau? ( ) Sim ( ) Não.
17.1 Houveram alterações?
___________________________________________________
17.2 Caso não, Porque nunca realizou?
________________________________________________________________________
18. Apresenta queixas de:
(

) dores

(

) tonturas

(

) presença de caroços

( ) desmaios/ passamentos

(

) dificuldades para se comer

(

) dificuldades para respirar/falta de ar

19. Outras queixas? Descrever:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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APÊNDICE B
EDITAL nº 002//2018

A coordenação de Enfermagem torna público o edital da Liga Acadêmica Interdisciplinar em
Saúde e Ambiente. Tendo como coordenadoras Francielly Vieira Fraga e a professora
convidada Rosana de Oliveira Santos Batista, sob a supervisão geral da Diretoria de Ensino do
UniAGES. O projeto permitirá que os acadêmicos possam participar das atividades estudantis,
práticas e teóricas na IES e região com extensão e pesquisa na comunidade frente a temática,
agregando troca de saberes, conhecimento, experiência profissional ao seu currículo e
promovendo a vivência teórico-prática com base na metodologia ativa. Todo processo legal que
rege esse projeto será contido neste edital.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 O Processo seletivo para o projeto Liga Acadêmica Interdisciplinar em Saúde e Ambiente
será realizado na IES sob orientação da Coordenação de Enfermagem e acompanhado pelo
NCF e os docentes do curso.
1. DO PÚBLICO
Poderão participar do Processo Seletivo para todas as Ligas, os acadêmicos de todos os cursos da

IES de qualquer período.
2. DAS VAGAS:

Descrição
Liga acadêmica Interdisciplinar em Saúde e
Ambiente (LAS)

Quadro de
vagas

Professores Responsáveis

70 vagas

Francielly Vieira Fraga
Rosana de Oliveira Santos
Batista

2.1
Os acadêmicos que já são membros de outras ligas poderão se inscrever, sendo
de sua exclusiva responsabilidade o gerenciamento das respectivas atividades.
2.2
De acordo com a necessidade do curso, os demais aprovados constarão em
cadastro de reserva para eventuais substituições, no limite máximo do dobro das vagas
ofertadas por cada liga, até a publicação de novo edital.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Para participação no projeto Liga acadêmica Interdisciplinar em Saúde e Ambiente (LAS)
exige-se que o acadêmico esteja regularmente matriculado no UniAGES em Paripiranga/BA e
devidamente regular.
3.2 As inscrições serão realizadas a partir do formulário disponível no portal do aluno.
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3.3 Os candidatos que forem aprovados e não comparecerem aos encontros de capacitação,
serão automaticamente excluídos do processo e substituídos, não podendo ocorrer faltas nessa
etapa, salvo nos casos comprovados em atestados.
3.4 As inscrições ocorrerão no período de 06/08/2018 a 11/08/2018
3.5 A homologação das inscrições será divulgada até o dia 13/08/2018.
3.6 O vínculo com o projeto terá duração inicial de 2 (dois) anos podendo ser prorrogado por
decisão motivada da própria liga, desde que o participante siga os critérios de assiduidade e
dedicação. Os encontros ocorrerão mensalmente.
3.9 A primeira etapa será realizada no dia 16/08/2018, das 13h às 17h para o noturno e em
17/08/2018 das 18:45h as 22:20 para o calendário alternativo.
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O Processo seletivo será constituído das seguintes etapas:
a. 1ª etapa: Entrevista de caráter eliminatório e classificatório.
b. 2ª etapa: Capacitação para a atuação e adequação de escala de horários.

5. DO CRONOGRAMA
Inscrições
Homologação das inscrições
Primeira etapa (entrevistas)

06/08/18 a 11/08/2018
13/08/2018
16/08/2018, 13h às 17h NOT
17/08/2018, 18:45 ás 22:20h CAL
Divulgação do resultado da 2ª etapa 20/08//2018
Período de Formação
24/08/2018 a 25/08/2018
Resultado final
27/08/2018
Início das atividades
28/08/2018

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS
• A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo seletivo contidas

nos comunicados e neste edital.
• O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou tentativa de burla de quaisquer

das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como, por tratamento incorreto
e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo.
• As demais normas para desligamento do estudante estarão descritas no Estatuto da Liga.
• O projeto Liga acadêmica Interdisciplinar em Saúde e Ambiente (LAS) terá início com as
capacitações dos aprovados.
• A capacitação inicial terá duração de 8 horas. As demais serão praticadas de forma mensal
para discussão das temáticas.
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• Este
•
•

•

•
•
•
•

edital está publicado na página oficial do Centro Universitário AGES:
www.faculdadeages.com.br e afixado nos Quadros de últimas notícias.
Os alunos só terão direito à carga horária de acordo com o total de encontros dos quais
participaram.
A certificação da participação na Liga pode ser utilizada como Atividades Complementares
na modalidade de “PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS”, na categoria
de Ensino.
Os acadêmicos que forem aprovados neste processo seletivo deverão ter disponibilidade para
participar das reuniões e capacitações nos horários e dias atribuídos pela coordenação do
projeto, de acordo com o formulário de inscrição.
Se identificada falta de compromisso com o projeto por parte dos acadêmico-docentes, estes
poderão ser desligados do projeto.
O candidato deverá manter atualizado o seu endereço (residencial e eletrônico) e telefone no
portal do aluno, enquanto estiver participando do processo de seleção.
A vinculação do participante será de forma VOLUNTÁRIA, não gerando nenhum tipo de
remuneração das atividades desenvolvidas pelos alunos.
Os acadêmicos que participarem do projeto obterão carga horária de Ensino, na Modalidade
de “Participação em Organizações Estudantis” igual ao número de horas dedicadas aos
encontros. Além disso, poderão obter horas de Extensão através dos projetos de intervenção
realizados.
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APÊNDICE C

UNIAGES
I SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE E AMBIENTE
Avenida Universitária, 23 – Parque das Palmeiras - CEP 48430-000 - Paripiranga/BA Tel (75) 3279-2210Home-page: www.faculdadeages.com.br

A coordenação de Enfermagem torna público o edital para inscrições de trabalhos do I Simpósio
Interdisciplinar em Saúde e Ambiente: contaminação ambiental e câncer. Tendo como
coordenadora Francielly Vieira Fraga sob a supervisão geral da Diretoria de Ensino da
Faculdade AGES. Todo processo legal que rege esse projeto será contido aqui neste edital.
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 COMISSÃO ORGANIZORA:
1.2 O Processo seletivo para será realizado na IES sob orientação da Coordenação de
Enfermagem e acompanhado pela diretoria da Liga Acadêmica em Saúde e Ambiente.
2. INSCRIÇÃO DE BANNERS
2.1 O interessado em inscrever trabalhos científicos para apresentação no I Simpósio
Interdisciplinar em Saúde e Ambiente deverá fazer o envio dessas produções através do link (
incluir link) no prazo de 29/10/18 a 10/11/18.
No formulário, (APENDICE B) deverão ser informados: o nome do interessado, o telefone para
contato e o arquivo constando o resumo expandido, dentro das normas para inscrição de
trabalhos e pôsteres, conforme especificações abaixo.
7.2 NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS (PÔSTERES) Os trabalhos deverão
ser inscritos considerando os eixos temáticos que fundamentam o evento, a saber:
a) O trabalho deverá trazer reflexões decorrentes de pesquisas concluídas ou em andamento,
bem como de experiências práticas realizadas, apresentando análises consistentes dos
resultados alcançados. O resumo deverá estar dentro das regras das normas da ABNT.
b) Para apresentação de pôster, a estrutura deverá conter: introdução, objetivos, metodologia,
discussão dos resultados e conclusão, com exceção dos trabalhos referentes a relatos de
experiências de extensão e projetos.
c) O pôster deverá ser confeccionado em tamanho 1,20m x 0,90m.
d) O resumo de até 500 palavras em língua portuguesa contendo entre três e cinco
palavraschave. Os resumos devem ser digitados em espaço simples, fonte Arial, tamanho 10.
e) Os trabalhos só podem ser apresentados por seus respectivos autores.
7.3 OBSERVAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO DE TRABALHOS (PÔSTERES)
• Os trabalhos que não atenderem aos critérios estabelecidos, não serão submetidos à
avaliação. A revisão ortográfica e gramatical é de responsabilidade dos autores.
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•
•
•

Cada inscrito poderá enviar, no máximo, 3 trabalhos.
Cada trabalho poderá ter, no máximo, 3 (três) coautores (além do autor principal).
Não serão aceitos trabalhos com apenas um autor. E caso seja aluno é obrigatória que tenha
um professor orientador; .

7.4 Critérios para a seleção dos trabalhos:
• Vinculação com o eixo temático.
• Fundamentação teórica.
• Coerência e coesão na argumentação.
• Apresentação de resultados parciais, ou conclusivos, de pesquisa ou ação em andamento ou
concluída.
• Referencial bibliográfico pertinente à temática abordada.
8 OBSERVAÇÕES GERAIS
8.1A Comissão emitirá o comunicado de aprovado pelo e-mail e pelo site do UNIAGES no dia
12/11/18. Ficha de submissão de pôsteres
As propostas de apresentação devem ser enviadas para o SITE DO UNIAGES NO LINK
DISPOSTO EM NOTÍCIAS na forma de resumo com no máximo 500 palavras e contendo
quatro palavras-chave. Os resumos devem conter uma breve explanação da prática que será
apresentada e de seus resultados além de indicar a importância da mesma para a formação em
enfermagem. Devem seguir o modelo abaixo:
Nome do Autor:______________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________________
Telefone: ___________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________
Coautores 1
Nome do Autor:______________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________________
Telefone: ___________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________
Coautor 2
Nome do Autor:______________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________________
Telefone: ___________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________
Coautor 3
Nome do Autor:______________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________________
Telefone: ___________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________
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Nome dos autores (no máximo quatro. O nome do autor principal deve vir primeiro, os
outros, em ordem alfabética)
Sigla da atividade (verificar tabela abaixo)

Título
(centralizado)
Resumo
(até 500 palavras)
Palavras-chave (necessariamente quatro)
Siglas: classificação temática
Estágio supervisionado – EC
Pesquisa – PESQ
Práticas educativas: PE
Projeto integrador- PI
Caso clínico (prova)- CC
Produção única- PU
Outras formas: OUT
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APÊNDICE D

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa “CONTAMINAÇÃO
DOS CORPOS HIDRICOS EM PARIPIRANGA/BA: AS INFLUÊNCIAS NO
AUMENTO DE NEOPLASIAS NA POPULAÇÃO FEMININA”. Neste estudo
pretendemos – Objetivo Geral: Analisar a relação entre a contaminação dos recursos hídricos
em Paripiranga/BA e suas influências na ocorrência de neoplasias na população feminina.
Objetivos Específicos: Analisar a contaminação dos recursos hídricos; identificar a ocorrência
de agentes contaminantes ligados ao câncer nos recursos hídricos; estabelecer a caracterização
sociocultural da comunidade e suas relações com a água. Justificativa do Estudo. O motivo que
nos leva a estudar esse assunto é identificar as relações oriundas da contaminação da água frente
aos riscos de câncer na população feminina, contribuindo para entendimento dos casos,
proporção de estratégias e melhorias no uso da água e na saúde do grupo em questão,
contribuindo para ampliação de cobertura e mudanças de indicadores epidemiológicos nesta
área. Para este estudo adotaremos o seguinte procedimento metodológico: serão utilizados
como instrumentos de coleta de dados um questionário aplicado as mulheres residentes na área
rural do município de Paripiranga, em áreas com utilização de recursos hídricos, bem como, a
análise da água no local. Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá
qualquer vantagem financeira. Alguns riscos poderão ser encontrados durante a pesquisa,
como: invasão de privacidade e ocupação do tempo, mas você será esclarecida sobre o estudo
em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá
retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua
participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou
modificação na forma em que é atendida pelo pesquisador. O pesquisador irá tratar a sua
identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma
publicação que possa resultar deste estudo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição
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quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem
a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o
pesquisador responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo, serão destruídos.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias sendo que uma cópia será
arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você.
Eu, ____________________________________________, portador do documento de
Identidade ____________________ fui informada dos objetivos do presente de maneira clara
e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas
informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo
em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido
e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Paripiranga, _________ de
__________________________ de 2019.

Assinatura da participante

Assinatura da pesquisadora

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:
Pesquisador (a) Responsável: Francielly Vieira Fraga
Endereço: Rua Edmilson, 99- Centro: Paripiranga/BA
999755732/ E-MAIL: franci_elly@hotmail.com

– CEP: 48430-000 Fone: (75)
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APÊNDICE E
PRODUTO TÉCNICO EDUCACIONAL
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PROTOCOLO TÉCNICO EDUCACIONAL

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A MULHER EXPOSTA A AGROTÓXICOS NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Protocolo Técnico Educacional apresentado ao Programa de PósGraduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais
(MPROF-CIAMB), Universidade Federal de Sergipe (UFS), como sendo
o Produto Técnico Educacional para atender aos requisitos do Mestrado
Profissional para a obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais.

Orientadora: Profª. Drª. Rosana de Oliveira Santos Batista

São Cristóvão (SE) 2019
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Protocolo de Assistência à Mulher exposta a Agrotóxicos na Atenção Primária a Saúde

Data da versão: Setembro /2019.
Previsão de revisão: 2021

Autores:
Francielly Vieira Fraga (UFS)
Drª. Rosana de Oliveira Santos Batista (UFS)

Revisado por:
Fábio Luiz de Oliveira – Enfermeiro (Escola Superior do Cruzeiro) e Fisioterapeuta (Estácio
de Sá), especialista em Enfermagem do Trabalho e Metodologia do ensino Superior.
Humberto Aparecido Faria- Enfermeiro, mestre em Enfermagem pela UFTM.
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APRESENTAÇÃO

A exposição por agrotóxicos, constitui um dos problemas mais graves e presentes na
saúde pública de municípios e comunidades, principalmente as rurais, e ligadas a execução e
processos agrícolas, As patologias decorrentes desses agravos, interferem diretamente na saúde
da população e exposta e denotam a necessidade de estratégias cada vez mais avançadas,
unificadas e vivenciais de intervenção, valorizando os saberes populares, as características da
comunidade e priorizando a promoção e prevenção dentre as ações previstas, no formato
interdisciplinar .
Segundo o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit) do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em 2014 foi registrada a maior quantidade de
agrotóxicos comercializados no Brasil. Entre 2007 e 2014, esse quantitativo passou de cerca de
623.353.689 quilos para 1.552.998.056 quilos, um aumento equivalente a 149,14%
(considerando as variáveis do banco Agrofit: cliente, venda, revenda, indústria)1. Por sua vez,
a área plantada (representada pela soma da lavoura temporária e da lavoura permanente)
aumentou de 62.338.730 hectares para 76.246.588 hectares (22,31%), segundo dados do
Sistema de Recuperação Automática (Sidra) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). No que se refere à comercialização de agrotóxicos por hectare de área plantada, o
Brasil registrou 16,87 kg/ha (considerando as variáveis do banco Agrofit: cliente, venda e
revenda) (ABREU, 2014).
Entre os anos de 2004 e 2015, foram notificados no Brasil, 84.206 casos de intoxicação por
agrotóxicos. Na Bahia, esses números chegam a 3.745 casos descritos no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – Sinan (2016). As infecções agudas compreendem a
maior parte dos casos, ressalta-se então que, a partir dos dados supracitados, é possível que a
exposição crônica esteja subnotificada, reflexo da baixa capacidade dos serviços de saúde de
reconhecer e captar casos desse tipo. Ainda, segundo tais dados, ao observar a relação entre
sexo feminino e ocupação, houve destaque para a categoria dona de casa, com 32,7% dos
casos de intoxicação por agrotóxicos; estudante com 23,4% (casos); e trabalhador agrícola e
afins, com 10,2% (casos).
Dentre tais vertentes de analises, e apesar da Política nacional de saúde do trabalhador,
pouco ainda se faz na aplicação de consultas e programas a população exposta ao agrotóxico,
esses dados são ainda mais escassos, quando se analisa a investigação de intoxicações por
agrotóxicos no público feminino. A partir disso, nota-se a necessidade de evidenciar as
mulheres como população de risco para exposição por agrotóxicos e estabelecer políticas e
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diretrizes aplicáveis a realidade interiorana, na prevenção, detecção e tratamento de agravos ou
riscos ligados ao contato direto ou indireto com tais substancias.
A presente proposta surge então, como produto didático do Programa de Mestrado em
Ciências Ambientais, evidenciado aqui em versão impressa, mas também disponível em PDF e
no app Conexão saúde, presente na play store e de acesso gratuito aos profissionais de saúde.
É uma contribuição para os profissionais de saúde no direcionamento do atendimento,
diagnóstico e vigilância dos casos de intoxicações crônicas por agrotóxicos.
A intenção é aperfeiçoar, dinamizar e contribuir com a capacidade resolutiva das equipes
de saúde no atendimento das intoxicações crônicas em mulheres expostas aos agrotóxicos,
visando compreender os riscos aos quais estas estão expostas, de modo a estruturar as ações de
vigilância destes agravos no interior nordestino. Nossa expectativa é monitorar e minimizar os
impactos dos agrotóxicos na saúde das populações expostas e contribuir na garantia do direito
à saúde de todos a partir do uso do protocolo e do aplicativo, como instrumentos do processo
de promoção e prevenção em saúde.
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1. INTRODUÇÃO

Embora a agricultura seja praticada pela humanidade há mais de dez mil anos, o uso
intensivo de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças das lavouras existe há pouco mais
de meio século. Ele teve origem após as grandes guerras mundiais, quando a indústria química
fabricante de venenos, então usados como armas químicas, encontraram na agricultura um novo
mercado para os seus produtos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo,
provocando um impacto direto na saúde humana, envolvendo diferentes grupos populacionais
e trabalhadores de diversos ramos e atividades em amplos territórios ( CARNEIRO, 2015).
Desse modo, dentre os trabalhadores expostos destacam-se a população feminina rural,
além dos trabalhadores rurais do sexo masculino, enquanto agricultores, os da saúde pública,
de transporte, comércio e indústria de síntese. Ressalte-se ainda, que a população em geral
também está exposta, seja através de resíduos em alimentos, de contaminação ambiental ou
acidental.
Segundo o recente dossiê elaborado pela ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde
Coletiva), em 2011, o consumo de agrotóxicos no país resultou, em média, em 12 litros/hectare
e exposição média ambiental/ocupacional/alimentar de 4,5 litros de agrotóxicos por habitante
(CARNEIRO et al., 2012).
A avaliação e análise das condições de exposição aos produtos químicos em geral, e aos
agrotóxicos em particular, representam um grande desafio aos estudiosos da relação
saúde/trabalho/exposição a substâncias químicas. Um dos principais aspectos dificultadores da
avaliação da exposição e dos efeitos sobre a saúde humana causados pelos produtos em questão,
diz respeito ao número de substâncias e produtos que estão agrupados sob o termo agrotóxico.
Ou seja, quando se discute os efeitos à saúde humana causados pelos agrotóxicos, não se está
se referindo a uma única substância, mas a milhares delas. Só no Brasil, no site da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estão disponibilizadas pouco mais de 500
monografias de ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários, produtos não agrícolas e
preservante de madeira cujo uso encontra-se autorizado no Brasil. No mesmo endereço
eletrônico encontra-se ainda, a relação dos ingredientes ativos que, atualmente, não possuem
autorização de uso no Brasil. Porém, não pode ser esquecido que em algum momento estas
substâncias foram registradas no órgão competente e tiveram seu uso aprovado. Portanto,
populações estiveram expostas. É importante registrar que o contrabando possibilita a entrada
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de produtos já proibidos ou mesmo nunca aprovados no Brasil, aumentando assim, os riscos
das populações expostas (BRASIL, 2006).
No eixo feminino, poucas pesquisas discorrem sobre o risco dos agrotóxicos em tal gênero,
estando restritas em sua maioria, apenas ao eixo reprodutivo e por contaminação indireta, não
levando em conta as atividades agrícolas que estas exercem, principalmente em regiões rurais.
O problema se agrava, quando se observa a falta de politicas públicas pertinentes nas cidades
interioranas e de predominância agrícola, que permitam a assistência à saúde dessas mulheres
expostas de forma eficaz, continua, e na saúde promotiva e preventiva.
Tais dados, justificam-se pelo fato de que o uso e manuseio de agrotóxicos na agricultura
em geral, são considerados uma atividade predominantemente masculina, todavia, isto não
isenta as mulheres e outros membros da família do risco de intoxicação indireta. Na realidade
brasileira, é comum que o responsável pela aplicação de agrotóxico geralmente realize esta
atividade na companhia da família, bem como, sem o uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI). Destaca-se que, na maioria das vezes, é a mulher que faz a lavagem das roupas
que são utilizadas para aplicação. Além do fato de que as lavouras estão a cada dia mais
próximas das residências, onde os membros da família transitam trajando roupas e calçados
inadequados (LONDRES, 2011).
Assim, por considerar tal conteúdo como da mais alta relevância e atualidade, este
instrumento se justifica, visto a necessidade deste principalmente em regiões agrícolas e
predominantemente rurais, além do olhar holístico sob a população feminina, se faz importante
construir um “Protocolo de Atenção à Saúde das Mulheres expostas a agrotóxicos na Atenção
Primária a Saúde”, que oriente a atuação da rede de atenção básica municipal, com foco na
consulta de enfermagem, frente ao processo de

diagnóstico, tratamento, recuperação,

reabilitação, promoção, prevenção e vigilância, relacionados com o uso destas substancias.

2. ESCOPO

Delimita-se como população exposta a agrotóxicos todas as pessoas que entram em
contato com tais produtos frente as atividades diárias, laborais, diretas ou indiretas, através do
meio ambiente, da utilização doméstica ou acidental. Em todas essas situações poderão ser
observadas, ou não, alterações subclínicas, clínicas e laboratoriais compatíveis com o
diagnóstico de intoxicação por agrotóxicos. Aqui evidencia-se como eixo base, as
intoxicações crônicas.
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2.1 INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR AGROTÓXICO

Considera-se o conjunto de efeitos nocivos representados por manifestações
clínicas ou laboratoriais que revelam desequilíbrio orgânico produzido pela interação
de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico (BRASIL, 2014).
A intoxicação crônica se dá pelo surgimento tardio, após meses ou anos, por exposição
pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos produtos, acarretando danos muitas
vezes irreversíveis nos indivíduos expostos. Segundo o Protocolo de Atenção à Saúde dos
Trabalhadores Expostos a Agrotóxicos, elaborado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006),
as patologias relacionados à intoxicação crônica por agrotóxicos podem ser neoplasias, como
mieloma múltiplo e leucemias; anemia aplástica; transtornos mentais, como alterações
cognitivas e episódios depressivos; doenças do sistema nervoso como distúrbios do movimento,
polineuropatias e encefalopatia tóxica; oculares, como neurite óptica e distúrbios da visão e
ainda auditivas, circulatórias, respiratórias, digestivas e dermatológicas.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS:

Quanto à sua FINALIDADE, ou organismo-alvo:
• Inseticidas: agrotóxicos que têm ação letal em insetos.
• Fungicidas: agrotóxicos com ação sobre fungos.
• Herbicidas: ação de controle às plantas consideradas daninhas ou invasoras, em especial,
na agropecuária.
• Desfolhantes: agrotóxicos com efeito desfolhante, ou seja aquele que em contato com as
plantas, induzem a queda prematura das folhas.
• Fumigantes: agrotóxicos com ação sobre fauna e flora, que tem sua ação promovida por
meio de gases. Utilizados geralmente no solo, no armazenamento de grãos, no seu transporte
terrestre ou por navios.
• Rodenticidas/raticidas: agrotóxicos com ação letal em roedores.
• Moluscicidas: agrotóxicos com ação em moluscos terrestres ou aquáticos. • Nematicidas:
agrotóxicos com ação em nematóides.
• Acaricidas: agrotóxicos com ação em ácaros.
• Algicidas: agrotóxicos com ação no controle de algas.
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2.3 EFEITOS NOCIVOS
A intoxicação crônica manifesta-se através de inúmeras patologias, que atingem vários
órgãos e sistemas, com destaque para os problemas imunológicos, hematológicos, hepáticos,
neurológicos, malformações congênitas e tumores. Assim, as intoxicações crônicas por
agrotóxicos encontram-se referidas em diversos capítulos da Classificação Internacional de
Doenças na sua décima revisão (CID X) (BRASIL, 2006).
Abaixo, a relação dos principais itens:

Capitulo II: Neoplasias [Tumores].
• C90 – Mieloma Múltiplo e Neoplasias Malignas de Plasmócitos.
• C91 – Leucemia Linfóide.
• C92 – Leucemia Mielóide.
Capítulo III: Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos e alguns Transtornos
Imunitários.
• D61. 2 – Anemia Aplástica devidos a outros agentes externos.
Capítulo V: Transtornos Mentais e Comportamentais.
• FO6 – Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença
física.
• F06. 7 – Transtorno cognitivo leve.
• F32 – Episódios depressivos.
• F52 – Disfunção sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica.
Capítulo VI: Doenças do Sistema Nervoso.
• G21. 2 – Parkinsonismo secundário devido a outros agentes externos (manganês e seus
compostos tóxicos – X49; Z57.4; Z57.5).
• G25.2 – Outras formas especificadas de tremor (brometo de metila: X46; Z57.5).
• G62. 2 – Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos.
• G92 – Encefalopatia tóxica
Capítulo VII: Doenças do Olho e Anexos.
• H46 – Neurite ótica (brometo de metila: X46; Z57.5).
• H53.1 – Distúrbios visuais subjetivos (brometo de metila: X46; Z57.4; Z57.5).
Capítulo VIII: Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide.
• H93.8 – Outros transtornos específicos do ouvido (brometo de metila: X46; Z57.5).
Capítulo IX: Doenças do Aparelho Circulatório.
• I49 – Outras arritmias cardíacas (agrotóxicos organofosforados e carbamatos: X48)
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Capítulo X: Doenças do Aparelho Respiratório.
• J68 – Afecções respiratórias devidas à inalação de produtos químicos, gases, fumaças e
vapores.
Capítulo XI: Doenças do Aparelho Digestivo.
• K71 – Doença tóxica do fígado.
Capítulo XII: Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo.
L23. 5 - Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos (borracha, cimento,
inseticidas e plásticos).
• L24. 5 - Dermatite de contato por irritantes devido a outros produtos químicos (cimento e
inseticidas).
Frente a tal conjuntura, abaixo são listados os principais efeitos nocivos decorrentes da
exposição a agrotóxicos de forma direta e indireta.
Quadro 1: Classificação e efeitos e/ou sintomas agudos e crônicos dos agrotóxicos
CLASSIFICAÇÃO
QUANTO A
PRAGA

INSETICIDAS

CLASSIFICAÇÃO
QUANTO AO
GRUPO
QUÍMICO

SINTOMAS DE
INTOXICAÇÃO
AGUDA

SINTOMAS DE
INTOXICAÇÃO
CRÔNICA

Organosfosforados

Fraqueza,

Efeitos neurotóxicos e

e carbamatos

cólicas,

alterações

convulsões e

cromossomiais

espasmos.
Organoclorados

Náuseas, vômitos

Danos hepáticos,

e contrações

arritmias cardíacas,

musculares

lesões renais e

involuntárias

neuropatias periféricas
ulcerativas.

Piretróides sintéticos

Irritação das

Irritação mucoide e

mucosas oculares e

asma brônquica

convulsões
FUNGICIDAS

Ditiocarbamatos

Tonturas, vômitos
e cefaleia.

Alergias respiratórias,
doença de Parkinson,
dermatites e
neoplasias.
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HERBICIDAS

Fentalamidas
Dinitroferóis e
Pentaclorofenol
Fenoxiacéticos

Dispneia,
hiperemia e
convulsões.
Inapetência,
náuseas e vômitos

Teratogêneses
Neoplasias
Aumento na produção
de enzimas hepáticas,
neoplasias e
teratogêneses

Fonte: CARNEIRO et al., 2012.
Organização: Francielly Vieira Fraga

3. OBJETIVO:
Propor recomendações que auxiliem aos profissionais de saúde da atenção básica, na
escolha de intervenções adequadas para o atendimento de pacientes expostas aos
agrotóxicos frente a problemas reais e/ou potenciais, considerando as melhores
evidências científicas disponíveis.

4. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO
A construção e elaboração parte da metodologia de problematização, evidenciando aqui,
o eixo aplicação a realidade através do levantamento bibliográfico de dados, a partir da
problemática vista no diagnostico situacional, utilizando-se das seguintes etapas para
construção desse protocolo:

1. Delimitação do problema
2. Revisão da literatura especializada: livros textos e periódicos
nacionais e internacionais, indexados em língua portuguesa,
espanhola e inglesa.
3. Consulta a protocolos de atenção à saúde de trabalhadores
expostos a agrotóxicos disponibilizados na web e por Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador existentes no Brasil.
4. Oficina de trabalho com a Liga acadêmica em saúde e ambiente,
no formato interdisciplinar – apresentação e discussão
5. Revisão do texto final
6. Construção do software/ aplicativo “ Conexão Saúde” a partir do
Protocolo
7. Evento teste: APS e usuárias do sistema de saúde
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8. Validação por especialistas
9. Definição de versão final do Protocolo e APP para disseminação
10. Registro dos produtos

1. PÚBLICO-ALVO:
Equipes da Atenção Primária a Saúde

2. POPULAÇÃO- ALVO

Este Protocolo está direcionado ao atendimento de populações expostas ou potencialmente
expostas a agrotóxicos na atenção básica de saúde, com foco na população feminina:
a) Trabalhadoras dos setores: agropecuário, silvicultura; manejo florestal; manejo de
ecossistemas hídricos, manejo das vias férreas, madeireiro; empresas desinsetizadoras; de saúde
pública (trabalhadores que atuam no controle de endemias e de zoonoses, incluindo portos,
aeroportos e fronteiras); produção, transporte, armazenamento e comercialização de
agrotóxicos; reciclagem de embalagem de agrotóxicos; extensionistas; profissionais de
jardinagem; entre outros;
b) Familiares dessas trabalhadoras e moradores do entorno das unidades produtivas e de
ambientes contaminados pela utilização de agrotóxicos, com ênfase nos grupos populacionais
com maior vulnerabilidade: crianças, gestantes e idosos;
c) Consumidoras de alimentos e água com resíduos de agrotóxicos;
d) População em geral que tenha acesso aos agrotóxicos, sejam os de uso agrícola ou os de uso
doméstico.
3. CONDUTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE FRENTE À INTOXICAÇÃO
POR AGROTÓXICOS I (CEST, 2013)

I-

Vigilância:

Os casos confirmados devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação – SINAN, através da ficha de Investigação de Intoxicação Exógena (ANEXO A),
e emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho, quando se tratar de trabalhador.
II-

Atendimento:

Diagnóstico: Para o estabelecimento do nexo causal, além do exame clínico (físico e mental) e
dos exames complementares, a equipe de saúde, deve considerar a história clínica e
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ocupacional, com ênfase na caracterização do contato com agrotóxicos; o estudo do local e
organização de trabalho; dados epidemiológicos; ocorrência de quadro clínico ou sub-clínico
em trabalhador exposto a condições agressivas; identificação de riscos físicos, químicos,
biológicos, mecânicos, estressantes e outros; depoimento e

experiência do paciente.

Tratamento: Realizar tratamento sintomático e/ou específico conforme a gravidade e o caso,
assim como os indicados pela literatura especializada para as patologias específicas;
III-

Afastamento da exposição:

A manutenção da exposição pode agravar o quadro, portanto, os pacientes identificados deverão
ser afastados do contato com os agrotóxicos o mais breve possível;
IV-

Acompanhamento:

Os pacientes deverão ser acompanhados ao longo do tempo pela equipe de saúde para
monitoramento de possível agravamento ou melhora da condição de saúde;
V-

Notificação no SINAN:

Os casos confirmados de intoxicação crônica deverão ser notificados no SINAN, na ficha de
Notificação das Intoxicações Exógenas;
VI-

Registro no INSS:

Preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, para os trabalhadores
segurados pelo INSS;
Emissão de relatórios médicos para os pacientes quando solicitado.

4. RECOMENDAÇÕES
8.1 O Acolhimento
O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido, ao mesmo tempo, como diretriz
ética/estética/política constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de
intervenção na qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com
responsabilização e resolutividade nos serviços. Como diretriz, podemos inscrever o
acolhimento como uma tecnologia do encontro, um regime de afetabilidade construído a cada
encontro e mediante os encontros, portanto como construção de redes de conversações
afirmadoras de relações de potência nos processos de produção de saúde ( BRASIL, 2010).
Frente a tais pressupostos, recomenda-se a captação da paciente, pelo agente
comunitário de saúde, através da evidencia e comunicação da existência do tipo de atendimento,
recepção na unidade frente ao acolhimento e esclarecimento de dúvidas ainda em sala de espera,
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consultas sistematizadas para melhor atendimento utilizando- se do aplicativo apresentado no
item 14, como pressuposto de preenchimento rápido com geração de dados de
acompanhamento, bem como, oferta de serviços individuais e comunitários a partir das
consultas buscando a redução dos riscos e/ou tratamento.
8.2 A consulta
A realização de investigação deverá ser baseada na obtenção de informações, com
descrição das características do indivíduo afetado, informando período de tempo, local de
ocorrência e circunstâncias da exposição. Deve ser realizada avaliação em campo para
descrever:
•

Aspectos relacionados ao histórico da circunstância de exposição;

•

Atividades laborais realizadas;

•

Caracterização do ambiente residencial e de trabalho;

•

Dados de saúde relacionados à exposição e sua compatibilidade com o quadro clínicoepidemiológico;

•

Circunstâncias da exposição, frequência em que a pessoa vem sendo exposta;

•

Dados do(s) atendimento(s) fornecidos ao paciente;

•

Dados de confirmação/descarte do caso e evolução do caso.

Parte-se então do eixo de anamnese, coleta de dados, sinais vitais e medidas, exame físico
geral e estabelecimento de condutas a partir dos dados colhidos. As fichas sugeridas para
realização da consulta, assim como o roteiro desta, estão dispostas no item 13 desse protocolo
de atenção, e evidenciados no formato digital no item 14 desse documento.

8.3 Exames Laboratoriais (Aparato Interdisciplinar)
Baseia-se na interdisciplinaridade da equipe de saúde e frente as suas atribuições legais
e éticas que recobrem a profissão. Deve levar em consideração o tipo de produto utilizado na
exposição, na intoxicação, e seus sinais/sintomas, bem como, na especificidade dos municípios
em que estiver implantada a Estratégia de saúde da família, e sendo utilizado o presente
protocolo. Onde, a paciente estará sendo avaliada. Sugere-se então, os seguintes exames
complementares:
• Hemograma completo, com contagem de reticulócitos.
• Bioquímicos: proteínas totais e frações; eletroforese das globulinas; bilirrubinas totais
e frações; fosfatase alcalina; TGO; TGP; GAMAGT; uréia, creatinina, TSH, T3; T4;
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glicemia de jejum.
• Exame de urina rotina.
• Dosagem de acetilcolinesterase plasmática quando da suspeita de intoxicação
aguda por organofosforados ou carbamatos.
• Dosagem de acetilcolinesterase verdadeira quando da suspeita de intoxicação
crônica por organofosforados ou carbamatos.
• Radiografia de tórax.
• Outros: tomografia computadorizada, eletrocardiograma etc. devem ser solicitados diante de
suspeitas específicas.

5.

ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

A atenção primária a saúde, compõe o elo inicial e de acompanhamento da população de
risco, a partir da vivência local, conhecimento da área e contato direto com as pacientes. A
partir disso, denota-se a sua importância no caráter preventivo, promotivo e identificador de
riscos e agravos a mulheres expostas ao agrotóxico sempre baseando-se em ações que possam
chegar aos demais níveis de atenção e em caráter interdisciplinar.
Para PARANÁ (2018), Atenção Primária à Saúde - APS – realiza intervenções de saúde
no âmbito individual e coletivo, com qualidade, resolubilidade, através de ações de promoção
de saúde, prevenção das doenças, diagnóstico, tratamento clínico e reabilitação para limitação
dos danos e sequelas causadas pelas doenças, sendo a ordenadora do cuidado dos cidadãos
residentes em seu território. Desse modo, apresenta-se abaixo Tabela resumo das principais
atribuições da APS frente a temática:

Tabela 1: Atribuições da APS intoxicação por agrotóxicos

INTOXICAÇÕES CRÔNICAS
EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS
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•
•
•
•
•

Identificar a população exposta
na área de abrangência.
Identificar os produtos
utilizados e sua finalidade.
Identificar manifestações de
saúde relacionadas ao uso dos
agrotóxicos referidos.
Informar situações de risco
para a vigilância.
Trabalha em cooperação com a
vigilância.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caracteriza a exposição.
Encaminha para o CEREST ou
para o cuidado especializado.
Contribui para o estabelecimento
do nexo causal.
Emite CAT quando pertinente.
Orienta quanto aos procedimentos
trabalhistas e previdenciários.
Orienta quanto à prevenção de
novos episódios.
Notifica a vigilância.
Realiza visita ao local de trabalho
e contatos.
Registra caso e alimenta base de
dados.
Atende
os
casos
contra
referenciados.

Fonte: PARANÁ, 2018, adaptado pelas autoras.

6. CASO CONFIRMADO
• Por critério laboratorial – indivíduo com alteração em exames laboratoriais que
evidenciem a intoxicação por substâncias químicas.
• Por critério clínico – indivíduo com antecedente comprovado de exposição a
substâncias químicas com manifestações clínicas de intoxicação.
• Por nexo epidemiológico – indivíduo com quadro clínico compatível relacionado no
tempo e no espaço com outro(s) caso(s) confirmado(s), evento(s) ambiental(is) ou
laboral(is) em que substâncias químicas estejam implicadas.

ATENÇÃO: No caso de óbito sem causa definida, a confirmação se dará por meio de
exame médico legal.

7. NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS

As intoxicações exógenas por substâncias químicas compõem a lista de doenças e agravos
de notificação compulsória (Anexo da Portaria MS/GM nº 1.271/2014), devendo a simples
suspeita de exposição ou efeito nocivo à saúde humana ser notificada à autoridade de saúde
pública.
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Para todo caso notificado deverá ser realizada a investigação para definição do caso. O
instrumento utilizado para a investigação é a Ficha de Investigação de Intoxicação Exógena do
SINAN (Anexo 01), na qual todos os campos devem ser criteriosamente preenchidos.
A realização de investigação deverá ser baseada na obtenção de informações, com descrição
das características do indivíduo afetado, informando período de tempo, local de ocorrência e
circunstâncias da exposição. Deve ser realizada avaliação em campo para descrever:
Aspectos relacionados ao histórico da circunstância de exposição;
Atividades laborais realizadas;
Caracterização do ambiente residencial e de trabalho;
Dados de saúde relacionados à exposição e sua compatibilidade com o quadro clínicoepidemiológico;
Circunstâncias da exposição, frequência em que a pessoa vem sendo exposta;
Dados do(s) atendimento(s) fornecidos ao paciente;
Dados de confirmação/descarte do caso e evolução do caso.

8. ENCERRAMENTO DE CASOS
O caso deverá ser encerrado oportunamente até o prazo máximo de 180 dias, a partir da data de
notificação no SINAN.

9. PROCEDIMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO DE
INTOXICAÇÃO CRÔNICA A AGROTÓXICOS
Levando-se em conta todos os aspectos anteriores, cuja relevância tem sido atestada pela
pesquisa científica, para a avaliação das intoxicações crônicas por agrotóxicos devem ser
considerados alguns procedimentos fundamentais. Propõe-se então aplicar as duas fichas de
avaliação em todos os casos suspeitos de intoxicação crônica a agrotóxicos. Define-se caso
suspeito como:
I – Qualquer pessoa que tenha contato prolongado com agrotóxicos em ambiente profissional
e/ou ambiental/domiciliar;
II – Qualquer pessoa que tenha história de uma ou mais intoxicações agudas.
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Esses procedimentos serão realizados com o preenchimento das seguintes fichas, essas,
estão disponibilizadas também no aplicativo, instrumento desse protocolo, evidenciado no item
14 do presente texto.
a.

Fichas e rotinas de avaliação

FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL/ANAMNESE

1. CADASTRO INICIAL
Nome: _________________________________________________________
Idade: _________
Endereço ___________________________________ Área: _____
Zona rural: ( ) sim não ( )
2. INVESTIGAÇÃO DO CASO
a)Teve contato com agrotóxico?

d) Contato recente:

( ) sim não ( )

( ) sim ( ) não

b) Atividade onde ocorreu o contato:

e)Se sim, como ocorreu:

Agricultura ( )

( ) ocupação

pecuária ( )

( ) outros

( ) contaminação ambiental

c)Tempo de exposição: _____
( ) dias ( ) meses () anos

f) Formas de contato, considerando a ocupação atual:
( ) Preparo do produto
( ) Lavagem da roupa

( ) Limpeza/ manutenção do equipamento ( ) Diluição
( ) Carga/ descarga

( ) Transporte ( ) Colheita

( ) Aplicação do produto (pulverização/imersão)

( ) Supervisão na aplicação

( ) Contaminação ambiental ( ) Descarte da embalagem

( ) Armazenamento dos produtos

( ) Outras formas:________________

3. EVIDÊNCIAS CLÍNICAS
g) Quais sintomas apresentou?
Gastrointestinais
Alteração respiratória ( )

j)Relação entre o horário dos seus sintomas e
(

) o seu horário de trabalho?
( ) Sim ( ) Não
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Alteração de sensório / neurológica
Alteração

de

pele

(

(

) k)Existe alguém no trabalho do paciente que
) apresenta sintomas/problemas iguais ou

Alteração cardiovascular ( )

similares aos dele?
( ) Sim ( ) Não

h) Dificuldade para engravidar?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

l)Existe algum familiar ou vizinho que

Filho com malformação congênita?

apresenta sintomas /problemas iguais ou

( ) Sim

similares aos dele?

( ) Não

( ) Não

i) Filho com alterações no desenvolvimento ( ) Sim ( ) Não
neuropsicomotor

ou

distúrbios

comportamentais?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não informado

m)Histórico pessoal de câncer?

n)Histórico familiar de câncer?

( ) sim ( ) Não

( ) sim ( ) Não

o)Estratificação de risco:
( ) Baixo risco
( ) Médio risco
( ) Alto risco
Fonte: Dados das autoras, 2019.
11. 1.2 Guia de aplicação da ficha
I – CADASTRO INICIAL
Coletar e registrar corretamente as informações - nome, idade, endereço, área (em numeração)
Zona rural – observando moradia em áreas agrícolas
II – INVESTIGAÇÃO DO CASO
Marcar os campos referentes às perguntas objetivas de acordo com a resposta do
paciente. Os campos fechados referentes as áreas “a” até “e” são referentes ao contato com o
agrotóxico. As questões “f” e “g” podem receber mais de uma alternativa.
As perguntas de “g” até “l” são referentes as evidencias clinicas da intoxicação. Os itens
“m” e “n” dispõe sobre o histórico de câncer. E o item “o” evidencia a classificação do risco do
paciente frente ao preenchimento da ficha. Devendo denotar as ações propostas de cuidado.
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A ficha 2, evidencia a avaliação geral da paciente, atentando-se a realização da aferição
dos sinais vitais e exame físico, conforme evidenciado abaixo, e no aplicativo:
AVALIAÇÃO GERAL

SINAIS VITAIS E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
a)P.A : ______ FR: _____ FC: _____

b)ESTADO GERAL:

PESO: ______ ALTURA: ______

( ) Bom ( ) Normocorado

IMC: _______

( ) Hipocorado ( ) Regular ( ) Ruim

DOR: ____ (escala numérica)

( )Desidratado

EXAME FÍSICO GERAL
c)Pele/Mucosas:____________________________________________________________
_______________________________________________________________
d)Tórax:
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
e)Abdômen:
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
f)Edemas: ( ) Ausente ( ) Presentes

g)Suspeita

diagnóstica:

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
h)Condutas:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Fonte: Dados das autoras, 2019.
11. 11.1.3 Guia de aplicação da ficha
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SINAIS VITAIS E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
• Nos itens “a” e “b”, preencher os dados vitais do paciente conforme aferidos durante o exame
físico, bem como, informações sobre o seu estado.
EXAME FÍSICO GERAL
• Nos campos “c” a “f”, descrever detalhadamente os achados do exame físico geral.
• Anotar, inclusive quando os achados estiverem dentro dos padrões de normalidade.
A seguir roteiro de execução do exame, a partir das recomendações de LUCIA;
BARROS, 2016:
TÓRAX: • Inspeção: Avaliar o paciente sentado e sem camisa. Avaliar a presença de circulação
colateral no tórax e a coloração e lesões de pele. Classificar o tórax em normal, enfisematoso,
infudibuliforme, cariniforme, escoliótico, cifótico ou com gibosidade.
• Palpação: Avaliar a sensibilidade, a temperatura cutânea, grupos ganglionares,
expansibilidade de ápices e bases, e o frêmito toracovocal.
• Percussão: Percutir áreas de projeção dos pulmões (som claro pulmonar), espaço de Traube
(som claro timpânico), região inferior de esterno (som submaciço) e região inframamária direita
e precordial (macicez) e avaliar possíveis desvios dos padrões de normalidade.
• Ausculta: Averiguar a presença dos sons pleuropulmonares normais (som traqueal, respiração
brônquica, murmúrio vesicular e respiração broncovesicular) e de sons anormais (estertores
finos e grossos, roncos, sibilos e atrito pleural).
PRECÓRDIO • Inspeção e palpação: Pesquisa de abaulamento, análise do ictus cordis,
avaliação dos batimentos, verificação de frêmito cardiovascular.
• Ausculta: avaliação das bulhas cardíacas, do ritmo e frequência cardíacos, presença de ritmos
tríplices, possíveis alterações das bulhas, presença de cliques ou estalidos, sopros, ruídos de
pericardite constritiva, atrito pericárdico e rumor venoso.
ABDOME • Inspeção: Observar coloração e lesões de pele, tipo de abdome, presença de
circulação colateral, equimoses, distenção abdominal, pulsação e presença de massas. •
Palpação: Avaliar temperatura cutânea, sensibilidade, presença de dor à palpação superficial e
profunda, presença de rigidez, presença de massas e presença de hérnias e cicatrizes. Avaliar
sinais de Blumberg, de Murphy, de Cullens, de Grey-Turner, de Curvoisier entre outros.
• Ausculta: avaliar presença de pulsos arteriais e de ruídos hidroaéreos.
• Avaliação geral: Avaliar estado geral, localização e orientação em tempo e espaço.
• Cabeça: Avaliar presença de lesões em olhos, escalpo e mucosa oral e nasal.
• Pescoço: Avaliar pulso carotídeo, turgência jugular, tireóide e linfonodos. • MMSS e MMII:
Avaliar movimentação articular, crepitações à movimentação e edema.

186

• Pele e fâneros: Avaliar alopecia, hirsutismo, turgor cutâneo e lesões e coloração de pele.
No item “g” e “h” devem ser evidenciar no formato textual os encaminhamentos e
condutas prescritas a partir da elaboração das duas fichas, descrevendo assim o seguimento da
consulta, incluindo os exames solicitados, frente as recomendações sugestivas desse protocolo.

10. O APLICATIVO: CONEXÃO SAÚDE
Buscando facilitar o acesso ao protocolo, reduzindo vias impressas, bem como,
possibilitando a geração de dados individuais e coletivos e permitindo assim, a execução do
protocolo de forma rápida, eficiente e segura, apresenta-se aqui o aplicativo “ Conexão Saúde”,
disponível na Play Store para uso pelos profissionais de saúde da Atenção primária a saúde,
como instrumento digital de aplicação do protocolo aqui proposto, incluindo informações para
consulta, bem como, as fichas aqui presentes no formato digital de preenchimento e emissão de
dados.
O acesso offline e gratuito, dinamizando a atenção em saúde, promovendo saúde em seu
sentido amplo e em várias interfaces, as informações geradas são de acesso somente ao
profissional de saúde, garantindo o sigilo destas, bem como, o armazenamento para uso em
planejamento de ações em saúde condizentes com a realidade local. A seguir será exposto o
passo a passo ilustrado para utilização do aplicativo:

Aplicativo instrumento do Protocolo de Assistência à mulher exposta a agrotóxicos
na atenção primaria a saúde.
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1. Tela de Login

Descrição: Tela de login interativa, permite ao usuário inserir os dados. O usuário e
login devem ser os mesmos informados no momento do cadastro deste, feito pelo
administrador. Logo após prosseguir com a utilização do sistema.
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2. Cadastrar Novo Usuário

Descrição: Conforme imagem acima, para cadastrar um novo usuário, o administrador
precisa inserir suas credenciais, liberando assim o sistema para inserção dos dados do
novo usuário. Logo depois é só preencher conforme a segunda tela, onde o
administrador deve inserir os dados e confirmar o cadastro. O app contém dois perfis
de usuário, o administrador e o profissional de saúde, para que possa existir um
controle maior no momento do trabalho dos dados.
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3. Tela e Menu Iniciar

Descrição: Tela inicial - Traz os dados do usuário já sincronizados com a base de dados,
tornando todo o acesso mais facilitado, logo abaixo pode-se ver um botão de menu
flutuante, tornando seu acesso bem descontraído e de extrema usabilidade. Consigo,
estão os ícones paras as telas de acesso ao sistema, tela de usuário, tela de anotações,
tela de protocolos, tela de questionário, tela de exportação de dados ‘Questionário’ e
a tela de exportação das anotações.
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4. Dados do Usuário (Profissional de Saúde)

Descrição: Aqui o próprio usuário (profissional de saúde), poderá efetuar atualização
em seus dados já cadastrados pelo administrador ( exceto o perfil com nome), e esses
dados devem se manter atualizados, para que a administração possa ter um controle
e eficiência maior ao coletar os dados.
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5. O Protocolo

Descrição: A tela de protocolos serve para auxiliar o profissional em caso de dúvidas,
ou na tomada de decisão. Estas, são essencias para a orientação correta e desfecho da
consulta.
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6. As fichas para consulta

Descrição: Na tela de Questionário, o profissional irá reaizar a consulta, com o
auxilio das fichas disponiveis no formulário. Após preenchimento dos dados iniciais
da paciente, o profissional irá abrir a segunda aba onde estao as fichas de
Anamnese e exam fisico. Logo após o preenchimento, os dados devem ser salvos,
e exportados para que fiquem disponiveis no software.
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7. Anotações

Descrição: Na tela de anotações é possível inserir alguma anotação importante, bem
como, evoluções, prescrições, condutas e encaminhamentos do atendimento. Limitase a mil caracteres para facilitar sua exportação, a data é adicionada automaticamente
para uma melhor interatividade do usuário e sistema. Para ler basta tocar na anotação
desejada que está irá deslizar-se de cima para baixo com o conteúdo anotado.
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8. Exportação de Dados

Descrição: Na tela de Exportação de dados, o profissional irá exportar para um
arquivo .xml os dados coletados na consulta ( fichas) , isso faz com que as
informações sejam transportadas para um sistema em desktop, podendo assim,
serem armazenas ou transformadas em arquivos de edição como .xlsx (Excel). Ao
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finalizar todas as informações do sistema em celular serão apagadas, mantendo a
memoria do aparelho.

9. Exportação das Anotações

Descrição: Na tela de Exportação das Anotações, o profissional poderá transportar as
anotações em um arquivo .xml para o sistema desktop, com isso o administrador
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poderá também ter acesso a essas informações. Ao realizar o processo de exportação
todos os dados serão apagados do celular.
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ANEXO A
FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN
SINAN

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Nº

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO

INTOXICAÇÃO EXÓGENA

Caso suspeito: todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso
doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente
sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis.
1 Tipo de Notificação
2 - Individual
Dados Gerais

2 Agravo/doença

Código (CID10)

4 UF

3

Data da Notificação

| | |

T 65.9

INTOXICAÇÃO EXÓGENA
5 Município de Notificação

|
|

|

|

| | | |

|

2 - Dia

11 Sexo M - Masculino

3 - Mês

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

9 Data de Nascimento

|

|
1 - Ho ra

(ou) Idade

10

|

7 Data dos Primeiros Sintomas

8 Nome do Paciente
Notificação Individual

|

| |
Código

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

12Gestante

13

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre

F - Feminino

3-3ºTrimestre

4- Idade gestacional Ignorada

I - Ignorado

4 - Ano

5-Não

6- Não se aplica

9-Ignorado

| | |

|

|

Raça/Cor

1-Branca

2-Preta

4-Parda

5-Indígena

3-Amarela
9- Ignorado

14 Escolaridade
0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau)
4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau )
7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

15 Número do Cartão SUS

16 Nome da mãe

| | | | | | | | | |
17 UF

|

| | | |
Código (IBGE)

18 Município de Residência

|
Dados de Residência

|

Código (IBGE)

19 Distrito

| | | | |

20 Bairro

21

Código

Logradouro (rua, avenida,...)

|
22 Número

23 Complemento (apto., casa, ...)

25 Geo campo 2

26 Ponto de Referência

27 CEP

|
28 (DDD) Telefone

29 Zona
1

| | |

| | | |

24 Geo campo 1

| | | | | |

| | | - | |

30 País (se residente fora do Brasil)

- Urbana 2 - Rural

3 - Periurbana 9 - Ignorado

Dados Complementares do Caso
Antecedentes Epidemiológicos

31 Data da Investigação

|

|

| |

32 Ocupação

|

33 Situação no Mercado de Trabalho
01- Empregado registrado com carteira assinada

05 - Servidor público celetista

02 - Empregado não registrado

06- Aposentado

03- Autônomo/ conta própria
04- Servidor público estatuário

07- Desempregado
08 - Trabalho temporário

09 - Cooperativado
10- Trabalhador avulso

34

Local de ocorrência da exposição
1. Residência
5.Escola/creche

35
Dados da Exposição

|

|

2.Ambiente de trabalho
6.Ambiente externo

3.Trajeto do trabalho
4.Serviços de saúde
7.Outro ___________________
9.Ignorado

Nome do local/estabelecimento de ocorrência

37 UF

38

36 Atividade Econômica (CNAE)
Código (IBGE)

Município do estabelecimento

11- Empregador
12- Outros_____________
99 - Ignorado

|

39 Distrito

| | | | |

40 Bairro
42 Número

41 Logradouro ( rua, avenida, etc. - endereço do estabelecimento)
43 Complemento (apto., casa, ...)

44 Ponto de Referência do estabelecimento

45

CEP
|

46 (DDD) Telefone

|

|| | | | | | | |

Intoxicação Exógena

47 Zona

de exposição
1 - Urbana
2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado
Sinan NET

48

| |

| - | |

País (se estabelecimento fora do Brasil)
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