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RESUMO

O presente artigo analisa as atividades desenvolvidas por alunos do Ensino Médio em Cruz das
Almas, Bahia, com objetivo de inserir a Educação Ambiental por meio da implantação de uma horta,
investigar como ocorre a prática do uso de agrotóxicos no município, refletir sobre a qualidade dos
alimentos que são consumidos e sobre as consequências das práticas agrícolas adotadas. Através das
avaliações realizadas, percebeu-se que a horta contribuiu para o ensino-aprendizagem e, os dados da
entrevista, revelaram o possível uso de agrotóxicos, tanto nos alimentos consumidos nos
supermercados como nos das feiras livres do município e que os agricultores responsáveis por essas
atividades não estão preparados adequadamente para desenvolver tais ações.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Horta. Agrotóxicos. Educação ambiental.

ABSTRACT

This article analyzes the activities developed by high school students in Cruz das Almas, Bahia, with
the purpose of inserting Environmental Education through the implementation of a vegetable garden,
investigating how pesticides use is practiced in the city, reflecting on the quality the food that is
consumed and the consequences of the adopted agricultural practices. Through the evaluations, it
was noticed that the garden contributed to the teaching-learning and, the interview data, revealed the
possible use of pesticides, both in the food consumed in the supermarkets and in the free markets of
the municipality and that the farmers responsible for These activities are not adequately prepared to
develop such actions.

Keywords: Sustainability. Vegetable garden. Pesticides. Environmental education.

RESUMEN

Este artículo analiza las actividades desarrolladas por estudiantes de secundaria en Cruz das Almas,
Bahía, con el propósito de insertar la Educación Ambiental a través de la implementación de un
huerto, investigando cómo se practica el uso de pesticidas en la ciudad, reflexionando sobre la
calidad los alimentos que se consumen y las consecuencias de las prácticas agrícolas adoptadas. A
través de las evaluaciones, se notó que el jardín contribuyó a la enseñanza-aprendizaje y, los datos de
la entrevista, revelaron el posible uso de pesticidas, tanto en los alimentos que se consumen en los
supermercados como en los mercados libres del municipio y que los agricultores responsables de
Estas actividades no están preparadas adecuadamente para desarrollar tales acciones.

Palabras clave: Sostenibilidad. Huerta. Pesticidas. Educación ambiental.
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1 – Introdução

Há pouco mais de meio século várias medidas foram sendo adotadas no setor agrícola visando
aumentar a produtividade, o consumo e a maximização da economia, tais como, a extração excessiva
dos recursos naturais, a utilização de insumos externos, dentre os quais, cita-se, o uso de fertilizantes
sintéticos e de agrotóxicos, aliado ao uso de variedades geneticamente melhoradas e a mecanização
intensiva.

O avanço dessas medidas, as conseqüências para o ambiente e a saúde têm provocado muitos debates
sobre a necessidade de se adotar outros sistemas de produção. Na atualidade o desafio é garantir o
desenvolvimento social, econômico e tecnológico, coexistindo com a sustentabilidade do planeta.
Entretanto, ainda prevalece o uso de práticas da agricultura convencional comprovadamente
insustentável.

Apesar dos efeitos deletérios sobre a fitossanidade das culturas agrícolas, do risco à saúde humana,
bem como dos problemas ocasionados ao meio ambiente, o uso de agrotóxicos, por exemplo, tem
aumentando no Brasil, que se tornou um dos principais mercados consumidores no mundo.

O consumo prolongado e em quantidade acima do limite aceitável pode acarretar impactos
ambientais irreversíveis, tais como: efeito cumulativo a longo prazo, contaminação do solo, da água
e do ar; redução da diversidade genética e da biodiversidade; impacto na saúde de produtores e
consumidores, tais como dores de cabeça, alergias, coceiras, problemas respiratórios, alteração do
funcionamento do fígado e dos rins, distúrbios do sistema nervoso central, infertilidade, mal
formação fetal e câncer, dentre outros problemas ambientais e sociais.

Segundo dados da Associação Brasileira de Saúde coletiva (Abrasco), 70% dos alimentos in natura
consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos (ABRASCO, 2012). Desses, segundo a
Anvisa (2011), 28% contêm substâncias não autorizadas. Carneiro et. al (2012), chama atenção ainda
para os alimentos processados, que são feitos a partir de grãos geneticamente modificados e cheios
dessas substâncias químicas.

Decorre daí a necessidade de conscientizar produtores e consumidores sobre o risco do uso desses
produtos, bem como do consumo de produtos que receberam aplicação desses compostos em alguma
das fases da produção, da necessidade de se buscar políticas públicas eficientes que legislam desde as
etapas de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos até o descarte final das embalagens.

De acordo com Massine (2010), a Educação Ambiental auxilia para o despertar da percepção
sustentável por meio de mudanças nos valores, nas ações, nos pensamentos, nas metodologias, entre
outros hábitos humanos, sob o fundamento de uma ética ambientalista.

Assim, inserir a Educação Ambiental no currículo escolar possibilita a formação de cidadãos
conscientes e críticos com as questões relacionadas ao meio ambiente e a própria saúde.
Considerando-se ainda que a escola onde a pesquisa foi realizada apresenta muitos alunos da zona
rural que cresceram vendo suas famílias praticarem a agricultura tradicional, que vivem nesse
ambiente possivelmente contaminado, logo encontram-se expostos diretamente aos riscos do uso
indevido do agrotóxico, torna-se muito importante alertar essa comunidade, com base em dados
científicos, para o risco do uso indevido, a curto e longo prazo, do uso de agrotóxicos.

Cribb (2010), indica a horta escolar, como uma estratégia eficiente de Educação Ambiental por
contribuir, dentre outros fatores, para a compreensão do perigo na utilização de agrotóxicos para a
saúde humana e para o meio ambiente, desenvolver a capacidade do trabalhar em equipe,
proporcionar um maior contato com a natureza, modificar hábitos alimentares, além de favorecer a
contextualização de diversos temas dos componentes curriculares.
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Diante da relevância de tal tema, o presente trabalho objetivou inserir a Educação Ambiental por
meio da implantação da horta escolar, a fim de proporcionar uma aprendizagem contextualizada e
significativa. Objetivou-se também investigar como ocorre a prática do uso de agrotóxicos por
trabalhadores rurais, no município de Cruz das Almas, Bahia, refletir sobre a qualidade dos
alimentos que chegam a mesa da população e sobre as conseqüências das práticas agrícolas adotadas
no município.

2 – Percurso metodológico da pesquisa

O presente estudo realizou uma pesquisa de cunho exploratório com abordagem de natureza
qualitativa e quantitativa. Lakatos e Marconi (2010) explica que a abordagem quantitativa e
qualitativa tem como premissa, analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a
complexidade do comportamento humano e ainda fornecendo ana&769;lises mais detalhadas sobre
as investigaço&771;es, atitudes e tende&770;ncias do comportamento humano.

Segundo Creswel (2007) na pesquisa qualitativa, o ambiente natural é a fonte direta de dados e o
pesquisador, o principal instrumento, sendo que os dados coletados são predominantemente
descritivos. Sobre a pesquisa quantitativa, Mattar (2001), afirma que a mesma busca a validação das
hipóteses mediante a utilização de dados estatísticos, com análise de um grande número de casos
representativos, recomendando um curso final da ação. Ela quantifica os dados e generaliza os
resultados da amostra para os interessados.

Uma parcela dos dados recebeu tratamento quantitativo com base na observação da regularidade das
informações obtidas, possibilitando a análise com comparações de frequência, sendo as grandezas
representadas percentualmente.

As atividades foram desenvolvidas em seis turmas do segundo ano do Ensino Médio do Colégio
Estadual Luciano Passos, localizado na cidade de Cruz das Almas, Bahia e consistiu em: pesquisas
sobre agrotóxico, técnicas agrícolas sustentáveis e importância das hortaliças para a saúde; palestra
sobre uso de agrotóxico e risco à saúde e ao meio ambiente; palestra sobre técnicas sustentáveis de
produção agrícola; construção de mapa conceitual sobre os temas trabalhados na pesquisa e na
palestra; produção da horta escolar; acompanhamento da horta; registro fotográfico; produção
textual; entrevistas semi estruturadas com trabalhadores rurais locais sobre o uso de agrotóxico;
construção e análise de gráficos a partir dos dados da entrevista e exposição para a comunidade
escolar.

Dentre as atividades desenvolvidas na horta, cita-se: confecção dos canteiros, produção de
sementeiras, transplante das mudas, irrigação, capina, adubação orgânica (esterco bovino), catação
manual e uso de inseticida natural feito com fumo de corda para controle de pragas, identificação do
nome científico das espécies utilizadas, classificação do tipo de raiz, caule, folhas e frutos, além de
importância dos vegetais para o homem e a economia. Não ocorreu o uso de agrotóxicos em
nenhuma das fases da produção. As cultivares plantadas foi: alface, coentro, couve, cebolinha,
cenoura, pimentão, rabanete e tomate. O produto da horta foi utilizado na merenda escolar.

O espaço onde foi implantada a horta pedagógica estava sendo utilizado como depósito para objetos
que não mais eram utilizados, como armários, cadeiras e carteiras velhas. Muitos deles acumulavam
água, trazendo riscos à saúde da comunidade escolar. Outra parte do espaço estava coberto por ervas
daninhas. Assim, as primeiras atividades realizadas consistiram em descartar esses materiais e fazer a
limpeza do local.

As atividades desenvolvidas na escola com foco na Educação Ambiental são muito fragmentadas e,
geralmente, ocorrem em períodos específicos relacionados com a comemoração do meio ambiente,
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com alguns projetos voltados para o tema água ou com algumas atividades específicas durante a feira
de ciências.

Assim, o desenvolvimento do projeto horta foi pensado como uma possibilidade de se manter no
cotidiano escolar atividades que favoreçam hábitos e práticas voltados para o meio ambiente, análise
reflexiva sobre problemáticas ambientais, desenvolvimento de pesquisas científicas e discussões
sobre possíveis soluções para problemas do cotidiano escolar.

Como uma dessas atividades, será desenvolvida numa próxima etapa atividades ligadas a reciclagem,
com plantio de horta vertical em garrafas pet e proposta de reaproveitamento da água da chuva para
irrigação das cultivares.

A entrevista foi realizada com 48 produtores do município que vendem seus produtos na feira livre e
nos supermercados. Para garantir o anonimato dos sujeitos entrevistados, foram utilizados códigos
compostos por uma letra, sendo T (trabalhador rural) e um número (1 a 48). Dessa forma, T1 foi o
primeiro trabalhador que teve seus comentários sendo analisados na pesquisa. Os dados da entrevista
foram tabulados na planilha eletrônica e em seguida foram construídas tabelas e gráficos. Para
Lakatos e Marconi (2010) “a entrevista fornece uma compreensão detalhada das crenças, atitudes,
valores e motivações, em relação ao comportamento das pessoas e contextos sociais específicos”.

3 – Estado da Arte

Segundo Oliveira (2014), o Brasil, desde 2008, mantém a preocupante posição de um dos maiores
consumidores de agrotóxicos do mundo, quadro incompatível com a realização do direito humano à
uma alimentação saudável e adequada, o que significa não apenas a garantia de acesso permanente e
regular de forma socialmente justa, mas também a oferta de uma alimentação adequada
biologicamente. Essa problemática também viola o direito da população ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

Segundo dados do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 2010 foram
lançados 827,8 mil toneladas de agrotóxicos no meio ambiente e, em 2011, estima-se que esse valor
tenha alcançado 852,8 mil toneladas, inclusive de produtos proibidos de outros países, dados
referentes para o Brasil (ABRASCO, 2012).

Nesse sentido, uma grande preocupação nos dias atuais diz respeito à intoxicação dos alimentos que
chegam ao consumidor final, o que é confirmado por pesquisas sobre o tema que revelam a presença
de resíduos acima das concentrações autorizados nos alimentos consumidos pela população
(BRASIL, 2013).

Londres (2011), alerta que alimentos que apresentem altas taxas de resíduos de agrotóxicos podem
produzir efeitos de longo prazo nos consumidores, que muitas vezes nunca sequer viram uma
embalagem de veneno, logo, dificilmente saberão que as doenças que os afligem foram provocadas
por agrotóxicos. O desconhecimento e até mesmo desrespeito aos intervalos de segurança dos
produtos em várias lavouras de importância na dieta da população brasileira, trazem dúvidas sobre a
qualidade do alimento em termos de resíduos de agrotóxicos.

A classificação dos agrotóxicos, por finalidade de uso, é definida pelo poder de ação do ingrediente
ativo sobre organismos-alvo, como: inseticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, reguladores e
inibidores de crescimento, etc. Dentre essas classes, as três principais, que representaram cerca de
95% do consumo mundial de agrotóxicos, em 2007, são os herbicidas (48%) inseticidas (25%) e
fungicidas (22%) (Agrow, 2007).

Oliveira (2014) destaca que nem todos os agrotóxicos são degradados rapidamente, por isso, seu uso
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deve ser orientado por agrônomo ou pesquisador. Pontua também que como as pragas podem
adquirir imunidade ao produto aplicado, pode ser necessário o desenvolvimento de novos produtos,
muitas vezes mais tóxicos e com efeito residual mais grave.

As publicações mais recentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização
Mundial da Saúde (OMS) estimam que, entre trabalhadores de países em desenvolvimento, os
agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito, e
pelo menos sete milhões de casos doenças agudas e crônicas não fatais (CARNEIRO et. al, 2015).

Segundo dados obtidos pela ANVISA (2011) através de pesquisa realizada em 26 estados brasileiros,
um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros encontra-se contaminado por
agrotóxicos, sendo as culturas agrícolas mais atingidas: pimentão (91,8%), morango (63,4%), pepino
(57,4%), alface (54,2%), cenoura (49,6%), abacaxi (32,8%), beterraba (32,6%) e mamão (30,4%),
além de outras culturas registradas com resíduos agrotóxicos.

Esses dados se tornam mais alarmantes quando se toma conhecimentos de resultados da pesquisa
realizada pela Anvisa (2011) que mostraram que dos 50 agrotóxicos mais utilizados nas lavouras do
nosso país, 22 são proibidos na União européia, o que faz do Brasil o maior consumidor de
agrotóxicos já banidos de outros países.

O conhecimento dessas informações favorece o despertar da consciência de que é preciso adotar um
estilo de vida menos impactante sobre o meio ambiente e que é responsabilidade de todos os
integrantes da sociedade o comprometimento com práticas sustentáveis visando à continuação de
vida no planeta.

Um dos argumentos para o uso de agrotóxicos é que sem eles não é possível produzir alimentos em
grande escala. No entanto, um estudo feito pela Universidade Estadual de Washington, EUA,
mostrou que a agricultura orgânica pode ser usada para alimentar de maneira eficiente toda a
população mundial. O relatório mostra que com este tipo de produção é possível ter rendimentos
suficientes aos produtores, ao mesmo tempo em que melhora as condições ambientais e dos
trabalhadores rurais (CICLO VIVO, 2016). Outros autores garantem que a solução para a agricultura
seria a agroecologia, pois garantiria maior benefício social, ambiental e na própria saúde humana.

Ações indutores da transição agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica,
contribuem para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso
sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis" (Brasil, 2012).

Segundo Mutim (2007), a Educação Ambiental é considerada a parte vital e indispensável para se
chegar ao desenvolvimento local e a gestão de sociedades sustentáveis. Na Conferência deTbilis, em
1977, já se responsabilizava indivíduos e toda a comunidade para o cuidado com o meio ambiente.

A educação ambiental é considerada um processo permanente, no qual os
indivíduos e a comunidade tomam consciência do meio ambiente e adquirem
os conhecimentos, os valores, as habilidades, as experiências e a
determinação que os tomam aptos a agir individual e coletivamente para
resolver problemas ambientais presentes e futuros

A horta escolar e&769; capaz de desenvolver temas envolvendo Educaça&771;o Ambiental e,
consequentemente, a sustentabilidade, pois relaciona conceitos teo&769;ricos e pra&769;ticos
auxiliando o processo de ensino e aprendizagem de forma interdisciplinar (SERRANO, 2003).

Segundo Martins (2017), a horta escolar estimula os conceitos de uma Educação Ambiental saudável
através das práticas pedagógicas interdisciplinares, envolvendo temas teóricos e práticos, auxiliando
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no processo de aprendizagem dos alunos, e servindo como ferramenta didático-pedagógica para os
professores. A inserção desse laboratório vivo proporciona aos alunos envolvidos na pesquisa, boa
relação nos trabalhos em equipe, respeito, e o senso de responsabilidade, estimulando assim o
comprometimento com a Educação Ambiental.

De acordo com Seniciato e Cavassan (2004), aulas [...] desenvolvidas em ambientes naturais têm
sido apontadas como uma metodologia eficaz tanto por envolverem e motivarem crianças e jovens
nas atividades educativas, quanto por constituírem um instrumento de superação da fragmentação e
ineficácia das aulas teóricas tradicionais.

Outra vantagem é a possibilidades de ampliar os debates sobre as relações homem, natureza,
sociedade, política, cultura, tecnologia, dentre outros e de ampliações de aprendizagens de
conhecimento científico, através de uma vivência prática, não possível de ser desenvolvida em sala
de aula.

4 – Resultados e discussões

As atividades desenvolvidas favoreceram o debate de conhecimentos científicos de forma interativa e
contextualizada, reforçando conceitos trabalhados, favorecendo o trabalho em equipe, reflexões
sobre o modo de agir e sobre a prática de hábitos pessoais éticos, o respeito à vida em todas as suas
formas, o respeito à opinião alheia, bem como o incentivo a busca de soluções e novos desafios de
conduta que não valorizam o ter e nem a necessidade de seguir padrões impostos pela sociedade.

O desenvolvimento de atividades fora de sala de aula, como na saída para a palestra na UFRB, e as
atividades na horta proporcionaram uma visão ampla da ciência em um mesmo espaço, devido a
articulação integrada de diferentes áreas de conhecimento, relacionando conceitos teo&769;ricos e
pra&769;ticos, tornando os alunos mais aptos a compreender e debater os conhecimentos científicos
e tecnológicos.

Foi possível também observar que à medida que as atividades foram sendo desenvolvidas, os alunos
mostraram-se mais motivados, curiosos e participativos, compartilhando conhecimentos empíricos e
científicos com os demais alunos, professores e palestrantes na busca de soluções de problemas que
surgiram durante as observações e discussões.

Nos dias atuais, espera-se que a escola, inserida em uma sociedade cada vez mais globalizada e em
constante transformação, atenda a funções adicionais que, muitas vezes, ultrapassam o âmbito
pedagógico. Hoje, as práticas educativas devem contribuir para o processo de emancipação humana
e, nessa perspectiva, a escola além de promover a aprendizagem de conteúdos científicos, estará
responsável também pelo preparo do educando para as mudanças culturais, sociais e políticas,
desenvolvimento da autonomia, despertar da curiosidade, desejo de saber cada vez mais, respeito as
regras e aos limites, fortalecimento das relações afetivas, preparando os jovens para serem agentes
ativos da sociedade, capazes de refletir e agir sobre a própria história.

Este cenário tem evidenciado que a escola sozinha não está inteiramente preparada para assumir
essas funções, seja pela limitação dos espaços físicos, recursos, da falta de profissionais devidamente
preparados para atender a todos os conhecimentos. Nessa perspectiva, que se incentiva a busca de
espaços educacionais fora do ambiente escolar, caracterizando a chamada educação, não formal.
Oliveira e Gastal, 2009 consideram que

as atividades práticas escolares desenvolvidas nos espaços não-formais de
educação incluem aulas de campo, aulas de educação ambiental, estudos do
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meio, saídas de campo, visitas externas, excursões, visitas orientadas e
passeios, ressaltando que as práticas desenvolvidas nesses ambientes devem
estar em consonância com os objetivos curriculares, possibilitando assim a
percepção de um sentido maior ao que é estudado, pelos estudantes.

Assim a visita a UFRB para participação na palestra sobre agrotóxicos e as saídas de campo para
entrevista dos agricultores, observação das atividades desenvolvidas pelos mesmos e fotografia,
permitiram construir um diálogo entre as palavras trabalhadas no ambiente formal, sala de aula, e a
compreensão da realidade, promovendo autonomia, valorizando experiências e opiniões para
construção de uma aprendizagem mais significativa.

Por meio da construção dos mapas conceituais, pesquisas e das produções textuais, verificou-se que
os alunos assimilaram os conteúdos abordados, entendendo os efeitos negativos do uso de
agrotóxicos, mostrando conhecimento de alternativas sustentáveis ao uso dos mesmos,
compreendendo a necessidade de higienizar bem os alimentos antes do consumo, na tentativa de
reduzir os resíduos de agrotóxicos, entendo a importância de modificar hábitos alimentares e de
consumir alimentos saudáveis.

Pelas respostas dadas nos questionários semi estruturados foi possível observar que é grande o
número de produtores que utilizam agrotóxicos, aproximadamente, 82% dos entrevistados.
Conforme Mata e Ferreira (2013).

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, 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 Além disso, o uso de
agrotóxicos foi estimulado sem a preocupação prévia de orientar os
agricultores sobre o risco para a sua saúde, 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.

Os agrotóxicos mais citados foram os herbicidas, fungicidas e inseticidas. Segundo Rocha Júnior et.
al (2004), os inseticidas organofosforados têm trazido grandes preocupações para a saúde da
população, causando síndromes neurológicas decorrentes da exposição a esses agrotóxicos, como
lentidão no processamento da informação e da velocidade psicomotora, déficit de memória,
distúrbios linguísticos, ansiedade e evidencias de que a exposição aos organofosforados pode levar
ao suicídio.

Os produtores que fazem uso de agrotóxicos e que vendem seus produtos para o supermercado e na
feira livre, disseram que fazem uso desses produtos independente do destino dos mesmos, o que
causou surpresa aos alunos pois, acreditavam que comprando produtos vendidos na feira estavam
livres de agrotóxicos.

Segundo Augusto et. al (2001), no Brasil, o grande problema da saúde pública na zona rural é
justamente devido ao uso de agrotóxico, principalmente em pequenas e médias propriedades, onde
geralmente são utilizados os produtos mais tóxicos e se tem precárias condições de uso, não tem
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técnicas de manejo adequada desses pesticidas, não utilizam equipamentos de proteção individual
aos pesticidas, e principalmente, comentem o erro de que uma maior dosagem é melhor para a
segurança da lavoura e é a partir desse fato que vão se intoxicam ao longo dos anos.

Apenas 19% dos produtores entrevistados disseram já ter recebido orientação técnica para uso de
agrotóxico, sendo essa orientação dada por funcionário da Embrapa ou da Secretaria de Agricultura
do município. As consequências do desconhecimento técnico para uso e aplicação desses produtos
são a utilização intensiva e, muitas vezes, desnecessárias de agrotóxicos, o aumento dos casos de
intoxicações agudas e crônicas, e de outros problemas ligados à saúde, principalmente, entre os
agricultores familiares, e as alterações no ecossistema.

Os trabalhadores rurais no Brasil têm, em geral, baixo nível de escolaridade;
muitas vezes utilizam a aplicação intensiva de agrotóxicos como principal
medida de controle de pragas;passaram por pouco ou nenhum treinamento
para a utilização de agrotóxicos; desconhecem muitas situações de risco e
não utilizam equipamentos de proteção coletiva e individual para a
manipulação e aplicação dos produtos (SCHMIDT; GODINHO, 2006;
CASTRO; CONFALONIERI, 2005 apud CARNEIRO et. al, 2015).

Conforme Chelinho et al. (2012), as publicações produzidas no período de 2011 a 2017 sobre os
impactos dos agrotóxicos no meio ambiente, evidenciam o prejuízo causado sobre os insetos, a água,
o solo e os peixes pelo uso dessas substâncias, muitas vezes, por alterar o seu habitat natural. Para
Scorza e Franco, (2014), a rápida disseminação dos agrotóxicos no solo e na água e o seu poder de
escoamento também devem ser levados em consideração para a discussão desses venenos sobre o
meio ambiente, podendo contaminar águas de rios e mares interferindo nos organismos vivos
aquáticos. Estudos também citaram que algumas substâncias podem estar relacionadas à mortalidade
de vários insetos, como, por exemplo, no numero de espécies e na atividade do voo das abelhas
(Tomé et al., 2015), bem como, na redução da taxa de sobrevivência das larvas desse inseto quando
expostas aos agrotóxicos e na assimetria na forma de suas asas (Rosa, 2015).

Quanto à forma de aquisição dos agrotóxicos, os entrevistados não utilizaram no ato da compra
receituários prescrito por agrônomo, como orienta a lei. De acordo com a Lei 7802 (BRASIL, 1989),
a venda de agrotóxicos e afins somente pode ocorrer mediante receituário próprio, prescrito por
profissional legalmente habilitado, salvo nos casos excepcionais previstos na regulamentação da
referida Lei. Segundo Abreu e Alonzo (2016),

No Brasil, as leis, decretos e normas que regulamentam a produção,
comercialização, fiscalização e utilização de agrotóxicos incorporaram, a
partir de 1989, as diretrizes do Código Internacional de Conduta para a
Distribuição e Uso de Agrotóxicos como base conceitual e seguiram a
cartilha do “uso seguro” como paradigma de proteção da saúde humana e do
meio ambiente7. Além de desconsiderar o incentivo aos modelos de
produção de alimentos de base ecológica e ao desenvolvimento de
tecnologias alternativas para a preservação da produção, este marco
regulatório exclui 12,3 milhões de trabalhadores “autônomos” rurais
familiares, categoria que corresponde a 84,4% dos estabelecimentos rurais do
País, emprega 74% da mão de obra do campo e provêm 70% dos alimentos
consumidos pelos brasileiros8. Estes agricultores têm livre acesso a
agrotóxicos, porém não têm definidas a fiscalização e as garantias
trabalhistas da forma “segura” de utilização destes produtos.
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Quanto ao uso de equipamentos de Proteção Individual - EPIs - (máscara, óculos, avental, luvas,
protetor para a cabeça, botas de borracha, camisa de manga comprida e calças tratadas com produto
repelente a calda tóxica), 60% dos entrevistados disseram sempre utilizar equipamentos durante a
aplicação, mas destes, apenas 17% descreveram o uso de todos os equipamentos, 33 % disseram
utilizar apenas as luvas e 50%, utilizam luva e máscara.

Dentre as justificativas para o não uso desses equipamentos, destacam-se: descrença na sua
eficiência, falta de tempo, desconforto, descompromisso dos patrões que não viabilizam os mesmos
para uso ou pouco poder aquisitivo para a compra.

Segundo Carneiro et al. (2015), embora os EPIs não sejam eficientes para proteger efetivamente os
trabalhadores do desenvolvimento de intoxicações crônicas, deixar de utilizá-los ou utilizá-los de
forma inadequada contribui para o elevado número de acidentes com agrotóxicos.

De acordo com Moreira et al. ( 2002), os agrotóxicos podem penetrar no corpo humano através da
ingestão, respiração ou absorção dérmica, sendo que a penetração por absorção dérmica irá variar
conforme a formulação empregada, temperatura, umidade relativa do ar, regiões do corpo (verso das
mãos, pulsos, nuca, pés, axilas e virilhas absorvem mais), tempo de contato, existência de feridas e
outros. Assim, o uso de todos os EPIs é fundamental na redução do contato com os produtos,
dificultando o acumulo pelo corpo e os riscos à saúde.

Perguntado se é colocado na propriedade aviso indicando o período em que não se deve entrar na
área onde os agrotóxicos foram aplicados, apenas 19% dos entrevistados disseram realizar essa
prática. Quanto ao armazenamento dos produtos, 76% disseram não disponibilizar de local
adequado, guardando em armários na própria casa. E em relação ao descarte, 42% disseram que
queimam e 38% que enterram as embalagens vazias. Apenas 12% disseram devolvê-las ao local de
compra.

A falta de fiscalização e de orientação técnica para aquisição, transporte, armazenamento, preparo,
uso e descarte de agrotóxicos estão entre os fatores que dificultam o cumprimento dos padrões de
conduta para o uso eficiente e seguro desses produtos reduzindo os riscos que ocorrem na sua
manipulação. A inadequação dessas regras de manipulação resulta em conseqüências sanitárias e
ambientais.

Independente de uma regulamentação mais exigente, a possibilidade de se colocar no mercado um
produto com qualidade inferior, tanto do ponto de vista toxicológico quanto de desempenho
agronômico, pode gerar custos adicionais, derivados de efeitos adversos à saúde, ao meio ambiente e
à produtividade das culturas (TERRA, 2008).

Sobre os prejuízos decorrentes do uso de agrotóxicos, 100% dos entrevistados disseram ser
conscientes que estes produtos trazem danos ao meio ambiente, citando poluição do ar, da água, do
solo e a morte dos insetos úteis como os mais frequentes e, confirmando também, a certeza de
prejuízo à saúde de quem produz, quem mora próximo ao local da produção e dos consumidores.

Dentre os problemas relacionados à saúde de quem aplica o produto, foi citado: enjôo, problemas
respiratórios, dores de cabeça, problemas alérgicos e boca seca. Os problemas relatados pelos
entrevistados são observados por diferentes autores.

Trapé (1993), menciona algumas alterações na saúde humana que também estão relacionadas com a
intoxicação de agrotóxicos, como: neurotoxidade retardada, formação de catarata, lesões no sistema
nervoso central, perturbações do sistema imunológico, lesões no fígado, pneumonites, evidências de
mutagenicidade e imunodepressão.

Para diminuir o risco decorrente da exposição dos agricultores, de suas famílias e dos consumidores
aos agrotóxicos, tornando essa prática mais segura e reduzida, sugere-se mais ações como as
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desenvolvidas nesse projeto, compromisso dos demais membros da sociedade civil e dos políticos
em realizar ações educativas, a sensibilização dos agricultores sobre os riscos do uso incorreto desses
produtos e a importância de práticas sustentáveis, tendo em vista o desenvolvimento econômico, mas
mantendo a qualidade dos recursos naturais e a preservação da vida.

O desenvolvimento de alternativas que ofereçam menor risco à saúde e ao meio ambiente,
principalmente as práticas voltadas para a produção orgânica e a produção de base agroecológica,
favorecem a prevenção e o controle de problemas fitossanitários, fortalecendo a produção e a
comercialização de produtos de qualidade.

Na culminância do projeto, os alunos fizeram uma exposição para a comunidade escolar,
apresentando suas produções através de painéis, banner, exposição de produtos utilizados pelos
agricultores, como embalagens de agrotóxicos e Equipamentos de Proteção Individual, exposição de
alimentos da horta citando seu poder nutricional e como fármaco, vídeos educativos e dramatizações
abordando os riscos decorrentes do uso de agrotóxicos. Para o lanche foi servido saladas e
hambúrgueres contendo produtos da horta.

Através das exposições realizadas os alunos participantes do projeto procuraram despertar nos
demais membros da comunidade a necessidade de se avaliar o alimento que vai á mesa.

O processo de sensibilização da comunidade escolar pode fomentar
iniciativas que transcendam o ambiente da mesma, atingindo tanto o bairro
no qual a escola está inserida como comunidades mais afastadas nas quais
residam alunos, professores e funcionários, potenciais multiplicadores de
informações e atividades relacionadas à Educação Ambiental implementada
na escola (RUY, 2004).

O uso na merenda escolar das hortaliças produzidas trouxe as vantagens citadas por Jardzwski
(2005): diminuição de gastos com a alimentação, estímulo do interesse dos alunos pelos temas
desenvolvidos com a horta, enriquecendo o conhecimento, colaboração dos alunos em diferentes
atividades desenvolvidas na escola, além de fornecer vitaminas e sais minerais importantes à saúde
dos alunos.

A percepção dos benefícios trazidos pela horta à merenda escolar é enfatizada pela boa qualidade dos
produtos obtidos, sem agrotóxico, inserindo na alimentação escolar um habito mais saudável,
valoriza o meio ambiente e proporciona conhecimento. Ao confrontar a qualidade do produto da
horta pedagógica cultivada sem uso de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, com os
resultados divulgados na pesquisa por produtores que distribuem seus produtos no comércio local, os
alunos perceberam a necessidade de se divulgar as informações obtidas, de se pesquisar a origem dos
produtos que consomem e de realizar pequenas produções em suas próprias casas.

Entretanto, não se espera que com apenas esse projeto os alunos passem a utilizar todos os
conhecimentos trabalhados, mudando hábitos negativos enraizados. Sabe-se que mudanças de
comportamentos individuais dependem de ética, moral, tradições, crenças e modos de vida que foram
sendo construídos ao longo da história do indivíduo, exigindo, mudança de mentalidade que, para
alguns, é muito difícil.

É neste cenário que se observa uma possível, necessária e urgente filosofia de vida emergindo: a
promoção de modelos de desenvolvimento sustentável que garantam às futuras gerações o direito à
vida.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo foi constatado que as atividades desenvolvidas na horta, fora da sala de aula,
proporcionando a interação dos alunos com os recursos do ambiente vivo, favoreceram uma ampla
contribuição no processo de ensino-aprendizagem e a sensibilização diante das questões ambientais.
A horta é um laboratório vivo que permite o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e
contextualizadas favorecendo o Letramento Científico e a Educação Ambiental.

As discussões a respeito do uso de agrotóxicos ampliaram as noções de responsabilidade social e
estimularam a preocupação em adotar hábitos saudáveis e em realizar práticas ecologicamente
viáveis.

Através da entrevista, os alunos perceberam que os produtos consumidos nos supermercados e nas
feiras livres do município de Cruz das Almas são resultados de um modelo de produção que tem
como base o uso intensivo de insumos químicos e que os agricultores responsáveis por essas
atividades não estão preparados para desenvolver tais ações, colocando em risco a saúde da
população, inclusive a sua, e prejudicando o meio ambiente. Dentre as soluções para esse problema
destacam-se a oferta de cursos para uso correto dos agrotóxicos a adoção de alternativas
agroecológicas de produção e da produção orgânica.

Assim, a Educação Ambiental inserida no cotidiano escolar através de atividades desenvolvidas na
horta e dos debates sobre agrotóxicos, possibilitam a formação de indivíduos comprometidos com as
questões sociais e ambientais e, possivelmente, de multiplicadores desse conhecimento. Além disso,
a adoção de práticas pedagógicas que superem o paradigma do tradicionalismo e que seja pautada na
construção do conhecimento e no contexto social, principalmente se planejadas de forma
interdisciplinares e contextualizada, são vistas como favoráveis ao processo de aprendizagem.

O desenvolvimento de atividades na horta também mostrou-se favorável às práticas pedagógicas,
tendo em vista que após a implantação da mesma, a estrutura para a realização da aula já ficará
pronta no ambiente natural, requerendo do professor apenas o planejamento prévio das atividades a
serem desenvolvidas. Como a atividade é desenvolvida fora do ambiente escolar e são utilizados
metodologias e técnicas mais lúdicas, dinâmicas e ecopedagógica, como atividades práticas que
favoreçam a observação de problemas da vida real e a indicação de soluções, manipulação,
confecção de produções, a aula se refleti em novos saberes, valores e atitudes, favorecendo uma
aprendizagem mais significativa.

Além disso, essas práticas possibilitam a articulação entre aspectos teóricos e práticos, permitem
ampliar os debates sobre as relações homem, natureza, sociedade, política, cultura e tecnologia,
contribuem para o desenvolvimento de responsabilidade individual, social e ambiental, permiti que o
aluno possa articular a cultura científica e o saber popular com vistas à criação de novos saberes e
com isso surgem novos valores e, consequentemente, reflexão sobre o seu papel perante a sociedade
e a natureza.
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