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RESUMO

Este estudo tem como objetivo geral propor uma metodologia para o ensino da
Biologia como potencial ferramenta de apoio para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável até 2020. Como objetivos específicos foi desenvolvida
uma metodologia para o ensino da Biologia com potencial alcance de impacto em
pelo menos 167.550 mil pessoas na América Latina até 2020, testada a metodologia
proposta em uma escola de ensino médio e os resultados analisados através de
pesquisa com alunos e professores. Foram desenvolvidos três app-books
(Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC) voltados ao ensino da
biologia no alcance de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Cada appbook compreende um ODS, são apoiados em contos literários universais e possuem
atividades de reflexão, experimento científico e ação social. O primeiro app-book
desenvolvido foi Frritt-Flacc, conectado ao ODS 1: Erradicação da Pobreza. O
segundo app-book foi Ostras, do conto de mesmo nome do escritor Anton Chekhov,
correspondente ao ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável e o terceiro appbook desenvolvido foi o Rei do Rio de Ouro, do conto do escritor John Ruskin, ligado
ao ODS 6: Água Limpa e Saneamento. Apenas o app-book Frritt-Flacc põde ser
testado. A metodologia utilizada foi pesquisa-ação no desenvolvimento da
metodologia e como técnica de coleta de dados utilizou-se de oficina, grupo focal e
questionário em um colégio de ensino médio do SESI-PR. Os objetivos foram
alcançados, Foi possível observar que as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) são importantes como ferramenta de apoio para o ensino
multidisciplinar.
Palavras-Chaves: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.

ABSTRACT

This study aims to propose a methodology for the teaching of Biology as a potential
support tool for the achievement of the Sustainable Development Goals until 2020.
As specific objectives, the methodology was developed for the teaching of Biology
with potential impact to reach at least 167,550 thousand people in Latin America by
2020, tested the proposed methodology in a high school and the results were
analyzed through a survey with students and teachers. Three app-books (Digital
Information and Communication Technologies (TDIC) aimed the teaching of Biology
to achieve the Sustainable Development Goals (SDG) were developed. Each appbook comprises an SDG, supported by universal literary tales, reflexive activities and
scientific experiment and social action. The developed first app-book was Frritt-Flacc,
connected to SDG 1: No Poverty. The second app-book was Oysters, from the tale
of the same name by writer Anton Chekhov, corresponding to SDG 2 - Zero Hunger
and the third developed app-book was the King of the Golden River, from the tale of
writer John Ruskin, linked to SDG 6: Clean Water and Sanitation, only the Frritt-Flacc
app-book can be tested. The methodology used was action-research in the
development of the proposed methodology and as a data collection technique a
workshop, a focus group and a questionnaire were used in a high school of SESI-PR.
The objective was reached. It was possible to observe that Digital Information and
Communication Technologies (TDIC) is important as a support tool for
multidisciplinary teaching.
Keywords: Digital Information and Communication Technologies, Sustainable
Development Objectives.
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1 INTRODUÇÃO
A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização internacional,
fundada em 1945. Foi formada pela união de países que em comum acordo se
comprometeram a lutar pela paz e pelo desenvolvimento mundial, após a II Guerra
Mundial. Assegurados na Carta das Nações - criada pelos representantes de 50
países presentes na Conferência sobre Organização Internacional, fundamentou-se
nos princípios de igualdade, liberdade, solidariedade, tolerância, sustentabilidade e
responsabilidade compartilhada das ações em prol do desenvolvimento.
Em setembro de 2000, os líderes mundiais, entre 189 países membros da
Organização das Nações Unidas (ONU), se reuniram na sede das Nações Unidas,
em Nova Iorque, para adotar a Declaração do Milênio da ONU. As Nações se
comprometeram a uma nova parceria global com o foco na redução da pobreza
extrema, pois cerca de 1 bilhão de pessoas vivia nesse contexto. Foram então
adotados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) adotados com a
proposta de promover dignidade humana e enfrentamento simultâneo da pobreza,
fome, doenças, analfabetismo, degradação ambiental e discriminação contra as
mulheres. Foram firmados oito ODM e 22 metas, com um prazo para o seu alcance
no ano de 2015 (PNUD, 2016). São eles: (1) Redução da Pobreza; (2) Atingir o
ensino básico universal; (3) Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das
mulheres; (4) Reduzir a mortalidade na infância; (5) Melhorar a saúde materna; (6)
Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; (7) Garantir a sustentabilidade
ambiental; e (8) estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. A ideia
do estabelecimento de metas globais de desenvolvimento surgiu nos anos 1960 e se
fortaleceu nos anos 1990, influenciada por conferências da ONU (HULME, 2009).
Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20,
em 2012, os ODM passaram a ser revisados para que em 2015 fosse adotada uma
perspectiva mais ampla de sustentabilidade, compondo assim a Agenda de
Desenvolvimento Sustentável (ADS), também conhecida como Agenda 2030,
consistindo em uma Declaração com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e 169 metas, bem como uma seção sobre meios de implementação,
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parcerias globais e um roteiro para acompanhamento e revisão. Os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015) encontram-se no Anexo 1.
Após a reunião que estipulou a Agenda 2030, a ONU iniciou uma empreitada
ativa na busca de encontrar mecanismos para o alcance destas metas. Dentre os
mecanismos, foram convidadas as empresas parceiras da ONU com capacidade de
enfrentamento desses objetivos em larga escala e com interesse em investir
recursos para o alcance dos ODS.

Dentre as empresas, a multinacional

1

dinamarquesa, , assumiu o compromisso de atuar de forma ativa, desenvolvendo
assim sua estratégia global inspirada na Agenda 2030 e norteando seus negócios na
governança sustentável como sua principal forma de atuar.
Assim, a Novozymes decidiu que as ações deveriam envolver a comunidade,
através do ensino na busca por implementar uma consciência sustentável, e
trabalhar com alguns ODS específicos (Figura 1), dentro do seu contexto de atuação,
se predispondo como meta atuar na educação Novozymes de um milhão de
pessoas (nível mundial) sobre o potencial da Biologia até o ano de 2020.
.

Figura 1 – Os ODS que são escopo do Projeto Educação Novozymes na América Latina.
Fonte: Novozymes (2016)

A Novozymes América Latina Ltda., visando atender os ODS pactuados,
os aspectos básicos para o desenvolvimento de uma sociedade e reconhecendo as
limitações da América Latina decidiu trabalhar nos ODS 1, 2 e 6, permeando os

1

A Novozymes é uma empresa dinamarquesa, multinacional, que atua no ramo da Biotecnologia
com a produção de enzimas e microrganismos. Suas soluções biológicas são utilizadas nos diversos
setores estratégicos no Brasil e mundialmente. As enzimas e os microrganismos são amplamente
utilizados na agricultura, bioenergia, couro, alimentos e bebidas, detergentes em pó, tratamentos de
água e resíduos, papel e celulose e indústria têxtil (NOVOZYMES, 2016). Possui atuação no Brasil
desde 1975, e atualmente possui sede nos municípios de Araucária e Quatro Barras, região
metropolitana da cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná. A Novozymes participa das Nações
Unidas desde 21 de dezembro de 2001, sendo signatária do Pacto Global.

12

ODS 4 e 17. Com base nesse contexto, nasce o projeto que ficou conhecido como
Projeto Educação Novozymes na América Latina, cujo objetivo era impactar 167.550
mil pessoas na América Latina até o ano de 2020.
Dessa maneira, tomando como ponto de partida o objetivo do projeto, essa
pesquisa teve os objetivos apresentados a seguir.

1.1

OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Este estudo tem como objetivo propor uma metodologia para o ensino da
Biologia como potencial ferramenta de apoio para o alcance dos Objetivos 1, 2 e 6
de Desenvolvimento Sustentável até 2020.

1.1.2 Objetivos específicos

a) Desenvolver uma metodologia para o ensino da Biologia com potencial
alcance de impacto em pelo menos 167.550 mil pessoas na América Latina até o
ano de 2020.
b) Testar a metodologia proposta em uma escola de ensino médio.
c) Analisar os primeiros resultados obtidos através de pesquisa com alunos e
professores.

1.2

JUSTIFICATIVA
O estudo justifica-se pela necessidade de se criar e repensar metodologias de

ensino para o desenvolvimento de uma consciência sustentável para que ações
estratégicas sejam criadas para a formação de cidadãos conscientes para que o
desenvolvimento global seja alcançado de forma sólida e perene. No caso deste
estudo, este fator ainda é mais intenso, ao se considerar que essa busca pela
consciência sustentável está diretamente ligada aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e suas metas a serem alcançadas até 2030.
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1.3

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação apresenta cinco capítulos.
O primeiro trata da introdução, que trouxe em seu escopo a apresentação do

contexto estudado, os objetivos do desenvolvimento deste estudo e suas
contribuições através das justificativas elencadas.
O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, buscando encontrar nas
alusões de outros autores, bem como, em outros estudos já realizados o
embasamento para a construção das concepções aqui expostas. Para isso, esse
capítulo foi dividido em três momentos: O primeiro destacando a sustentabilidade e
sua importância no momento contemporâneo, enfatizando o papel das instituições
privadas neste processo. O segundo buscando na literatura um panorama sobre o
problema humanitário da pobreza, fome, água limpa e saneamento. E por fim, no
terceiro momento da segunda etapa, buscou-se demonstrar o uso da tecnologia no
ensino através de aplicações de outros autores, em situações semelhantes ou não,
tanto com a visão do professor quanto do aluno.
No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada no desenvolvimento
da pesquisa, buscando demonstrar passo a passo a idealização da metodologia,
com foco no objetivo do projeto da empresa Novozymes e os aplicativos oriundos
dessa idealização.
No quarto capítulo, são apresentados os resultados da aplicação da
metodologia, a avaliação dos professores e alunos.
Por fim, o quinto e último capítulo apresenta as considerações finais, traz em
seu escopo as respostas aos objetivos aqui traçados, bem como, suas limitações e
proposições para estudos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
A

construção

do

primeiro

marco

teórico

buscou

seu

enfoque

na

responsabilidade social das organizações privadas e em como a sustentabilidade faz
parte ou deve fazer parte de seu contexto. Dentro deste primeiro capítulo do marco
teórico, ainda foi elucidado sobre a estratégia da ONU de realizar parcerias com
Instituições Privadas comprometidas com o Desenvolvimento Global, que por si só,
já é objetivo estabelecido na Agenda 2030, o ODS 17 Parcerias e Meios de
Implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável.
No segundo item do marco teórico buscou-se na literatura, bem como em
documentos e relatórios, conhecer a realidade de problemas sociais como a
pobreza, a fome e o acesso ao saneamento básico, incluindo o acesso à água limpa.
Nesse momento foi possível observar a realidade que os dados apontam,
fortalecendo a escolha dos temas abordados nos aplicativos desenvolvidos.
Por fim, o terceiro e último item do marco teórico, trouxe em seu escopo a
importância da utilização das Tecnologias Digitais de Informação e comunicação
(TDIC) no processo de ensino e de cidadãos conscientes. Neste capítulo ainda
buscou-se elucidar sobre a importância das TDIC no ensino da Biologia.
2.1

RESPONSABILIDADE

SOCIAL

E

SUSTENTABILIDADE

NAS

ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS
Empresa

sustentável,

sustentabilidade

corporativa

e

sustentabilidade

empresarial são termos comuns para se referir a estratégias empresariais e práticas
que geram valor, voltadas para um mundo sustentável, seja nas esferas econômica,
ambiental ou social (HART; MILSTEN, 2003).
A responsabilidade social das organizações é um assunto debatido na
literatura nacional e internacional. A evidência da necessidade de atuação por parte
das empresas privadas

e corporações em ações sociais que impactem

positivamente a sociedade é resultado do agravamento de problemas sociais e
ambientais por todo o planeta (COUTINHO; MACEDO-SOARES, 2002, p. 76). São
apontados: desemprego, exclusão, poluição, exaustão de recursos naturais – e a
dificuldade dos governos solucioná-los (SANTOS, 2016; COUTINHO; MACEDOSOARES, 2002).
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A conscientização do indivíduo de se responsabilizar, tanto de forma
individual, como de forma coletiva, através da prática de ensinar e educar foi
apontada por Harms (2002) como uma das formas mais efetivas, pois a consciência
produz impacto a curto, médio e longo prazo, além de ser capaz de se estender por
gerações.
De acordo com Irigaray, Vergara e Araújo (2017) a criação de dispositivos
obrigatórios para o controle da atuação das organizações de forma sustentável,
como exemplo, o Balanço Social e certificações, fomentam a consciência
responsável tanto quanto a forma de produzir, quanto em ações paralelas, como
destinar parte de seus lucros para criação de programas e projetos voltados à
sustentabilidade.
Para Oliveira (2005, p.3)
O Balanço Social, ou outra publicação que disponibilize informações
socioambientais de uma organização, surge como uma das
principais ferramentas para sintetizar e disponibilizar as informações
sobre como a empresa vem trabalhando as questões
socioambientais.

No entanto Irigaray, Vergara e Araújo (2017) argumentam que mesmo
havendo consenso entre a necessidade das organizações atuarem de forma social,
responsável e sustentável, países em desenvolvimento como no caso do Brasil,
ainda sofrem com a ineficácia de políticas públicas, fazendo com que estas se
preocupem com ações para o desenvolvimento básico, como: saneamento, asfalto,
segurança, dentre outros que deveriam ser efetivados pelo poder público.
Carvalho e Medeiros (2013) abordaram a preocupação sustentável e a
responsabilidade das organizações sob uma ótica de conceitos de racionalidade
instrumental e racionalidade substantiva, ou seja, as organizações podem atuar de
forma apenas a atender os ordenamentos legais e interesses dos acionistas em
suas ações ou incorporar a atuação sustentável com preocupação social em todas
as suas atividades.
Embora no contexto brasileiro a Responsabilidade Social Corporativa (RSC)
exista desde a década de 60, foi apenas após os anos 90 que a responsabilidade
Social empregada de forma sustentável em toda a organização passou a ser
discutida. Para Coutinho et al. (2006) a injeção de recursos das empresas voltados
para o cumprimento de suas respectivas responsabilidades sociais passou a ser
crescente após a década de 2000.
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Uma

tendência

na

atuação

social

das

empresas

brasileiras

é

o

estabelecimento de parcerias e alianças interinstitucionais e intersetoriais,
envolvendo outras empresas, organizações não governamentais e órgãos do
governo. No entanto, ainda predominam atividades de assistência social e de
alimentação.
Nos projetos desenvolvidos por meio de parcerias intersetoriais raramente é
feito um planejamento prévio das ações e grande parte das empresas não dispõe de
informações sistematizadas sobre o impacto de suas ações sociais.

A atuação

social das empresas acontece de diversas formas: concentrando-se em um só
projeto ou em diversos; por meio de doações esporádicas ou iniciativas de longa
duração; e com formas diversas de gestão dos projetos (COUTINHO; MACEDOSOARES; SILVA, 2006, p.764).
Vê-se então que o processo de Responsabilidade Social das Organizações
no contexto nacional ainda depende muito de iniciativas espelhadas em ações
anteriores (com maior impacto nas ações internacionais), e que produzam
resultados aos seus investidores. Além disso, parece haver uma discrepância entre
as ações sociais e a sustentabilidade tanto destas ações, quanto na incorporação da
sustentabilidade em suas formas de atuar (CARVALHO; MEDEIROS, 2013).
De acordo com Carvalho e Macedo-Soares (2002) as iniciativas existentes no
Brasil estão diretamente ligadas às tendências e incentivos internacionais. Estas
iniciativas impulsionam as organizações a buscarem resultados sociais e ambientais,
dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, além dos econômicos.
As empresas conscientizam-se, assim, da importância de considerar os interesses
de outros grupos afetados por sua atuação, como fornecedores, empregados,
comunidade, consumidores e sociedade.
Neste contexto, a ação social e sustentável passa a ser uma estratégia para
as organizações, tanto na atuação dos acionistas, como na visão por parte de seus
consumidores. Schroeder e Schroeder (2004) apontam ainda que estas estratégias
devem ser vistas com cuidado para que os objetivos centrais de sustentabilidade e
responsabilidade social não sejam deturpados, mas sirvam como subsídios para o
desenvolvimento social de forma sustentável.
Assim, observa-se que parcerias de empresas com organizações, como a
ONU, configuram-se como forma estratégica para que a responsabilidade social e a
consciência destas sejam empregadas de forma efetiva no contexto nacional e
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mundial. Destaca-se que a Organização das Nações Unidas se empenha desde sua
fundação na criação de ações que possam gerar igualdade e desenvolvimento entre
os países. E ainda, no processo de conscientização da responsabilidade social das
organizações privadas e da necessidade de se repensar a sustentabilidade sua
atuação tem sido fundamental (ONU, 2017).
A parceria da Organização das Nações Unidas com as organizações privadas
pode ser realizada de formas diferenciadas, como por exemplo: arrecadação de
fundos, apoio, assistência humanitária e cooperação para desenvolvimento (ONU,
2015). Para a ONU (2015) “os critérios utilizados pelas agências, programas e
fundos da ONU para escolher seus parceiros são baseados em princípios gerais da
Organização acrescidos de outros mais específicos relacionados à missão e
mandato de cada agência”. Os princípios gerais para efetivação da parceria são:






Parceiros empresariais devem demonstrar cidadania responsável, apoiando
as causas e valores da ONU presentes na Carta das Nações Unidas e em
outras convenções e tratados relevantes;
Dentro de sua esfera de influência, empresas privadas devem demonstrar
compromisso em alcançar e respeitar os princípios estabelecidos no Pacto
Global e traduzi-los em práticas coorporativas operacionais;
Empresas que sejam cúmplices no abuso dos direitos humanos, ou tolerem
trabalho forçado ou infantil, ou estejam envolvidas na venda ou manufatura de
minas anti-pessoais ou seus componentes, ou que não sigam as obrigações e
responsabilidades estabelecidas pela ONU, não são elegíveis para parceria.
Nota-se que os requisitos considerados para parceria da ONU com empresas

privadas vão ao encontro da adesão das organizações aos princípios de
responsabilidade social e ações sustentáveis, conforme elencado por Irigaray,
Vergara e Araújo (2017). O formato de parcerias, também podem se dar de forma
diferenciada (ONU, 2015):





Contribuição direta da empresa: O investimento, com objetivos específicos,
é feito através de um fundo ou acordo de conta especial com o parceiro;
Contribuição indireta da empresa: Se dá através do estabelecimento de
uma fundação ou instituição de caridade. O acordo é assinado entre a ONU e
a instituição de caridade para definir os termos de relacionamento;
Parceria em assistência técnica em projetos: Envolve acordos bilaterais
diretos com o parceiro e com o governo do país em que a assistência é
levada a cabo, ou um acordo tripartite entre o parceiro, a ONU e o governo;
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Parceria em promover os objetivos e atividades da ONU: O parceiro provê
um fórum para disseminar informação sobre a ONU. Um acordo direto com o
parceiro é assinado, definindo os termos e condições do contrato;
Parceria em projetos de cooperação: A ONU e o parceiro desenvolvem
conjuntamente um produto ou serviço que esteja alinhado aos objetivos,
políticas e atividades da ONU. Inclui acordos com o parceiro para definir as
condições e termos do contrato.
Conforme apontado pela ONU (2015), essas parcerias foram trabalhadas de

forma ainda mais intensiva com a criação do Pacto Global, lançado em 1999 que
desafiou as empresas a adotarem tanto em suas práticas corporativas individuais
como no apoio às políticas públicas a responsabilidade de desenvolvimento social, e
sustentabilidade.
Assim como aludido por Coutinho e Macedo-Soares (2002) quanto à
tendência mundial das empresas privadas atuarem de forma mais ativa, consciente,
responsável e sustentável, no contexto da criação do Pacto Global as empresas
protagonizam

o

desenvolvimento

social

das

nações

e

devem

agir

com

responsabilidade na sociedade com a qual interagem. Assim, contribuem para criar
uma sociedade mais justa e compreendem as oportunidades existentes num
contexto social complexo e dinâmico ONU (2015).
No contexto brasileiro, 700 empresas adotaram princípios éticos em seus
negócios e apresentarem condições de participar do Pacto Global assinando um
documento composto por 10 princípios, comprometendo-se em apoiá-los e realizar
parcerias com as agências e programas da ONU que promovem os princípios do
Pacto Global2 (PACTO GLOBAL, 2015).
Assim,

ao

apresentar

a

Agenda

2030

com

seus

Objetivos

de

Desenvolvimento Sustentável, a ONU demonstrou o cenário a ser enfrentado para
os próximos anos. No contexto dos ODS, apresentam-se no próximo item os ODS 1,
2 e 6, focos deste trabalho.

2

Ver Anexo 1: Os 10 Princípios do Pacto Global
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2.2

A POBREZA, A FOME, E A FALTA DE ACESSO AO SANEAMENTO E

ÁGUA LIMPA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Embora o desenvolvimento industrial tenha proporcionado o desenvolvimento
socioeconômico em muitas esferas da sociedade, problemas seculares ainda fazem
parte da sociedade, trazendo um contrapondo com o cenário contemporâneo dos
países desenvolvidos. Cita-se:
2.2.1 Pobreza Extrema
A pobreza é a incerteza de um futuro melhor. Como um pai ou uma mãe
podem pensar sobre o futuro dos seus filhos ou de sua família em um ambiente de
incertezas, em todos os aspectos? O maior desafio humanitário que possuímos e á
erradicação da pobreza.
A Declaração do Milênio, firmada em 2000, foi a oficialização de um plano que
vinha sendo trabalhado há pelo menos 50 anos pela comunidade mundial na luta
pelo desenvolvimento, sendo que os ODMs (Objetivos do Desenvolvimento do
Milênio) representavam esta bandeira. Os ODMs se pautavam em dois eixos
centrais: a perspectiva do desenvolvimento humano (human development) e a
gestão amparada em resultados (results-based management) (HULME, 2009; 2010).
A erradicação da extrema pobreza e da fome foi um dos 8 Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio estabelecidos até 2015. Com a finalidade de alcançar
este objetivo foram definidas as seguintes metas (Tabela 1):
Tabela 1: Objetivos, metas, indicadores e resultados dos
Desenvolvimento do Milênio1 (ODM 1) – Erradicação da Pobreza
OBJETIVOS E METAS
Reduzir pela metade a parcela da
população mundial com renda inferior a
US$ PPC 1,25 dólares por dia *
Atingir pleno emprego produtivo e
trabalho decente para todos, incluindo
mulheres e jovens.
Reduzir pela metade a parcela da
população com fome
FONTE: ONU (2015).

Objetivos

de

1990

2015

47%
(1,92 bilhões)

14%
(836 milhões)

62% da população
mundial empregada

60% da população
mundial empregada

23,3%
(991 milhões)

12,9%
(780 milhões)

NOTA: *Para o ODM 1, são consideradas extremamente pobres as pessoas que vivem com menos
de US$ PPC 1,25 por dia, ou US$ PPC 38,00 por mês. Os chamados fatores de Paridade de Poder
de Compra (PPC) são uma taxa de conversão, calculada pelo Banco Mundial, de quantos reais são
necessários para adquirir os mesmos produtos que um dólar americano compraria nos Estados
Unidos.
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De acordo com os dados publicados no relatório The Millennium Development
Goals Report (MDG) (ONU, 2015b), os resultados obtidos na luta para combater a
extrema pobreza foram positivos. Os índices de pobreza extrema diminuíram
significativamente nos países em desenvolvimento, a população que vivia com
menos de US$ 1,25 por dia caiu de 47% em 1990 para 14% em 2015 (ver Tabela 2),
ou seja, o número de pessoas que viviam em extrema pobreza no mundo caiu de
1,926 bilhão para 836 milhões.
Tabela 2– Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) 1 - Erradicação da
pobreza extrema e da fome, metas e resultados – Brasil, América Latina e Caribe 1990 e 2015.
BRASIL
OBJETIVOS
INDICADORES
E METAS

Ano 1
(%)

Reduzir a
pobreza
extrema
pela
metade

Reduzir a
fome pela
metade

Parcela da
população
vivendo com
menos de $1,25
(PPP) por dia
(%)
Parcela da
população
vivendo abaixo
do nível mínimo
de consumo de
dieta energética
(%)

Ano

Último ano
(%)

Ano

AMERICA
LATINA E
CARIBE
Último
ano
(%)

Ano

GLOBAL
Ano 1
(%)

Ano

Último ano
(%)

Ano

16,2

1990

3,75

2012

4,6

2011

47%

1990

14

2015

14,8

1991

<5

2015

5,5

2014
2016

23,3

1990

12,9

2015

FONTE: MDG Country Progress Snapshot: Brazil, ONU, atualizado em setembro de 2015.

Entre 1990 e 2012, no Brasil, a parcela da população em extrema pobreza foi
reduzida em 77%, caindo de 16,2% para 3,75%, enquanto a média da América
Latina e Caribe foi de 4,6%. A meta de redução da fome pela metade também foi
alcançada, passando de 14,8% para abaixo de 5% da população no ano de 2015.
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Apesar do avanço em relação a erradicação da pobreza, grande parte da
população mundial ainda sofre com a fome. O objetivo da redução pela metade da
parcela da população com fome não foi alcançado. A redução foi de
aproximadamente 1 bilhão de pessoas (23,3%) no período compreendido entre 1990
e 1992 para 780 milhões (12,9%) entre 2014-2015. A redução na fome ocorreu de
forma expressiva na China, saindo de 61% em 1990 para 4% em 2015 (ONU,
2015b). Contudo, esta redução na população subnutrida foi menor em várias regiões
fragilizadas.
A maioria das pessoas que vivem com menos de 1,25 dólares por dia
concentra-se em duas regiões, no sul da Ásia e na África Subsaariana (FAO, 2016),
representado juntas um total de 80% das pessoas no mundo que vivem em extrema
pobreza. Mais de 41% da população na África Subsaariana ainda vivia em situação
de extrema pobreza em 2015.
Embora o progresso na África ainda não esteja transcorrendo bem, a
metodologia utilizada para mensurar avanços dos ODM faz com que muitos países
desta região, com evolução significativa, por exemplo, tenham seus resultados
estigmatizados como sendo de fracasso, pois não conseguirão alcançar a meta
absoluta (EASTERLY, 2009).

Moss (2010) alude à forma de caracterização do

indicador de progresso do continente africano em relação à implementação dos
objetivos, principalmente nos países que compõe a África Subsaariana. Tendo em
vista que os ODMs são “irrealisticamente ambiciosos” para diversos países do Sul
Global faz-se necessário não perder de vista a complexidade que envolve a
adaptação desta agenda a países com menor grau de desenvolvimento (MOSS,
2010), principalmente ao desconsiderar que a maioria dos países africanos
apresentavam condições iniciais bastante desfavoráveis frente à regiões que “vão
alcançar as metas” e que tiveram a vantagem de terem condições iniciais mais
oportunas (MUNANG; ANDREWS, 2014).
No Brasil, Andrade (2013) também chama atenção para as desigualdades
regionais e critica o discurso oficial dos Governos Lula e Dilma, da política externa
brasileira, na utilização de dados agregados para projetar uma autoimagem positiva
do país no cenário internacional, mascarando as desigualdades regionais ao ignorar
dados desagregados.
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Comparada à estruturação dos ODMs, o compromisso global firmado nas
ODS deu-se de forma mais inclusiva. Isso se refletiu no maior protagonismo da
African Union (UA), que buscou incidir sobre a nova agenda através da Common
African Position (CAP) on the post-2015 Development Agenda (MÁXIMO, 2017). O
documento da CAP, melhor examinado na seção seguinte, teve como objetivo
central o estabelecimento de um posicionamento estratégico uniforme do continente
para o processo de construção da Agenda 2030 e emergiu como resultado de
consultas regionais realizadas ao longo de dois anos (AFRICAN UNION, 2014),
tornando a atual agenda de desenvolvimento mais representativa para os países do
Sul Global (MÁXIMO, 2017).
Entre 1991 e 2015, o número de trabalhadores de classe média quase
triplicou, eram 18% em 1991, considerando a amostra de um grupo que representa
cerca de metade da mão-de-obra nas regiões em desenvolvimento (ONU, 2015b).
No entanto, a quantidade de pessoas empregadas na população mundial caiu de
62% para 60% e a meta de atingir pleno emprego produtivo e melhorar condições de
trabalho, bem como fomentar a empregabilidade de mulheres e jovens no mundo
todo o mundo não foi alcançada.
Na Figura 2 apresenta–se o Gráfico denominado Pobreza e Prosperidade
Compartilhada (2016): Abordando a Desigualdade. No índice Gini, o valor 0
representa igualdade perfeita, enquanto que um índice de 100 representa a
desigualdade perfeita (WORLD BANK, 2015, p.19).
Em 1989, o índice brasileiro de Gini foi 63, o segundo maior mundialmente. A
partir de meados dos anos 90, a desigualdade diminuiu e, segundo os dados
apresentados, entre 2004 e 2014, os rendimentos dos menos favorecidos
aumentaram em meio ao rápido crescimento econômico. O índice Gini atingiu o
valor 51 em 2014, refletindo uma redução da desigualdade no Brasil e uma
tendência na América Latina.
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Figura 2  Tendência no índice Gini, Brasil, 1981 – 2014.
FONTE: World Bank (2016).

Apesar dos avanços desde o estabelecimento do ODM1, este gráfico trás à
tona a realidade preocupante de ainda existirem pessoas em situação de pobreza
extrema no cenário contemporâneo. Essa pobreza extrema impacta diretamente nos
fatores de desenvolvimento cultural, social, saúde, dentre outros.
Um dos aspectos mais importantes refere-se às desigualdades regionais,
tanto em nível mundial como dentro dos próprios países, a exemplo no Brasil.
Embora o país tenha apresentado um quadro de melhora no contexto de pobreza
extrema, os estudos mostram que esta é ainda uma realidade impactante no Brasil.
Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil as desigualdades são ainda maiores,
onde 20 % das famílias tem rendimento mensal per capita médio menor abaixo de
150 reais mensais. A relação entre os rendimentos médios dos 20% mais ricos e os
20% mais pobres chega a ser de 17 vezes.
A população do semiárido brasileiro, principalmente a que vive na zona rural,
também é acometida pelos maiores índices de analfabetismo do País, como aponta
Lemos (2012).
A
Tabela 3 apresenta o Rendimento médio mensal familiar per capita dos
arranjos familiares com rendimento, em reais e em salários mínimos, dos 20% mais
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pobres e dos 20% mais ricos, e relação entre os rendimentos médios, segundo as
Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas – 2013.
Tabela 3 - Rendimento médio mensal familiar per capita dos arranjos familiares com
rendimento, em reais e em salários mínimos, dos 20% mais pobres e dos 20% mais
ricos, e relação entre os rendimentos médios – 2013
Rendimento médio mensal familiar per capita dos
Grandes

arranjos familiares com rendimento

Regiões,
Unidades da

Em reais (R$)

Salário mínimo

Relação entre os
rendimentos médios

Federação

20% mais

20% mais

20% mais

20% mais

e Regiões

Pobres

Ricos

Pobres

Ricos

Metropolitanas

(1º quinto)

(5º quinto)

(1º quinto)

(5º quinto)

(A)

(B)

(A)

(B)

Brasil

204

3215

0,30

4,74

15,8

Norte

144

2184

0,21

3,22

15,2

Nordeste

120

2087

0,18

3,08

17,4

Sudeste

287

3720

0,42

5,49

13,0

Sul

323

3460

0,48

5,10

10,7

Centro-Oeste

279

3957

0,41

5,84

14,2

(B/A)

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2014.

Segundo a FAO (Food and Agriculture Organization, 2016), desde 2003, 36
milhões de brasileiros saíram da condição de pobreza extrema, destas, 22 milhões
foram somente a partir de 2011, ano em que foi lançado o Plano Brasil Sem Miséria.
Este plano teve como meta de eliminar a pobreza extrema no Brasil, articulando a
proteção social com as políticas de promoção da igualdade de renda, do emprego,
da produção familiar e da nutrição.
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Assim, novas políticas destinadas a pessoas extremamente pobres foram
introduzidas e abordaram a melhoria do acesso aos serviços públicos, promovendo
a educação, a saúde e o emprego. Nesse sentido, Reis et al. (2017) apontam que o
alcance do ODM 1 no Brasil se deveu não somente às políticas focadas na
população pobre, mas também à toda uma dinâmica de geração de renda e
emprego no período de 2004 a 2014. Essa combinação tornou possível que 36
milhões de pessoas saíssem da condição de pobreza extrema, com efeitos
simétricos em todos os Estados da Federação. Porém, Rede Brasil do Pacto Global da
ONU

não acarretou a redistribuição significativa da renda e, desta forma, o

desenvolvimento econômico sustentável. Os autores destacam que as conquistas
obtidas se tornam mais vulneráveis ao ciclo macroeconômico porque as políticas
não provocaram mudanças estruturais no sentido da sofisticação produtiva e
comercial.

A geração de emprego foi uma meta pouco enfatizada e seria, na

realidade, a única meta que oferece um vetor de transformação (REIS et al., 2017).
No caso dos países periféricos, como o Brasil, o estabelecimento de uma
macroestrutura – especialmente na direção da construção de um Estado de BemEstar Social - e a conjugação de políticas macroeconômicas favoráveis à geração de
emprego são cruciais para incrementar a possibilidade de observância de impactos
perenes e profundos sobre a melhora no padrão de vida, especialmente dos mais
pobres (REIS et al., 2017).
A erradicação da pobreza tem destaque, entre os 17 ODS “Reconhecemos
que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a
pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o
desenvolvimento sustentável” (ONU, 2015). As metas a serem alcançadas estão
elencadas na Tabela 4 (ONU, 2015).
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Tabela 4 – Metas a serem alcançadas até 2030 para atingir o ODS 1 – Erradicação
da Pobreza
METAS A SEREM ALCANÇADAS ATE 2030 PARA ATINGIR O ODS 1 –
ERRADICAÇÃO DA POBREZA
1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares,
atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia
1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças,
de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as
definições nacionais
1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados,
para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e
vulneráveis
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e
vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a
serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade,
herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo
micro finanças
1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade,
e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes à eventos extremos relacionados com o
clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais
1.a Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes,
inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar
meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os
países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a
pobreza em todas as suas dimensões
1.b - Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base
em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar
investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza
FONTE: ONU, 2015.

No próximo tópico, apresenta-se o segundo ODS explorado neste estudo, o
da fome zero e da agricultura sustentável, relacionado também à erradicação da
pobreza.
2.2.2 Fome Zero e Agricultura Sustentável
O Brasil cumpriu o Objetivo do Milênio quanto a redução da fome, devido à
redução progressiva e expressiva da desnutrição na infância, como abordado no
item 2.2.1.
Ao longo do século XX, a trajetória da segurança alimentar e nutricional (SAN)
na agenda do governo foi marcada por uma série de descontinuidades, baixo grau
de centralidade na política geral e resultados sociais insuficientes (SILVA, 2014). A
partir de 2003, com o lançamento do Programa Fome Zero (PFZ) essa temática
ganhou uma nova abordagem operacional, sendo desencadeados diversos
programas do governo, institucionalizando o SAN na agenda das políticas públicas
(FONSECA; MONTEIRO, 2010; PRADO et al., 2016; TAKAGI, 2010, SILVA, 2014).
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Segundo Silva (2014), ela foi uma estratégia totalmente dependente de
contexto e essa institucionalização foi garantida por uma série de medidas e ações
anteriores, como explica Takagi (2010). A proposta lançada pelo governo federal
surgiu de um projeto construído ao longo de 2001 pela ONG Instituto Cidadania,
dirigida pelo por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil na época. Foi
elaborada uma nova proposta de política nacional de SAN, denominada Projeto
Fome Zero, que partiu de um diagnóstico de que a vulnerabilidade à fome atingiria
um contingente de 44 milhões de brasileiros (27,8% da população).
O Brasil foi reconhecido pela ONU, por meio da FAO, como um país livre da
fome no ano de 2014, alcançando a primeira meta do milênio antes do prazo
estabelecido (PNUD, 2016). O relatório da FAO destaca a importância das decisões
políticas tomadas nos últimos anos para que o país superasse o ODM 1. A
prevalência da desnutrição aguda (peso abaixo do esperado para a idade) em
crianças com menos de cinco anos caiu de 4,2% para 1,8% entre 1996 e 2006
(ONU, 2014).
A taxa de mortalidade infantil é um indicador importante que assinala os
avanços dos países em desenvolvimento quanto ao acesso aos serviços de saúde e
à alimentação adequada. Essa taxa consiste no número de óbitos para cada mil
nascidos menores de 1 ano de idade. Entre 2000 e 2013, a mortalidade diminuiu de
29 para 15 mortes para mil nascidos vivos, passando o Brasil para a faixa “baixa”
(menos de 20). Entretanto, as desigualdades regionais podem ser observadas:
Regiões Nordeste (19,4), Norte (19,2) e Centro-Oeste (15,6) com valores superiores
ao da média nacional. Os valores extremos na estimativa da taxa de mortalidade
infantil foram observados no Maranhão (24,7 mortes por 1 000 nascidos vivos) e em
Santa Catarina (10,1) (IBGE, 2015).
Populações mais vulneráveis, como os indígenas, ainda não alcançaram tais
avanços na saúde e na nutrição materno infantil. Na população indígena, a taxa de
mortalidade infantil é bastante elevada. Segundo Basta et al. (2012), em
investigação com base em dados do Sistema de Informação de Saúde Indígena
(SIASI), a média da taxa de mortalidade infantil para o período de 2000 a 2009 foi de
52,4/1000 nascidos vivos.
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Antes de desdobrar o contexto da fome zero e da agricultura sustentável de
acordo com a literatura, é necessário compreender como a ONU conceituou e
construiu esse contexto de metas do ODS 2 (Tabela 5). A ONU (2015) considerou
todo o universo alimentar, ou seja, considerou que não apenas a fome é um
problema mundial, mas também, a forma e a capacidade de produzir e proporcionar
meios para que a alimentação seja nutritiva e saudável.
Tabela 5 – Metas a serem alcançadas até 2030 para atingir o ODS 2 – Erradicação

da Fome
METAS A SEREM ALCANÇADAS ATÉ2030 PARA ATINGIR O ODS 2 –
ERRADICAÇÃO DA FOME
2.1 - Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular
os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros,
nutritivos e suficientes durante todo o ano.
2.2 - Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as
metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de
cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres
grávidas e lactantes e pessoas idosas.
2.3 - Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de
alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares,
pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros
recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e
oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola.
2.4 - Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar
práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a
manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças
climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres,
e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do sol.
2.5 - Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais
de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de
bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e
internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios
decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais
associados, como acordado internacionalmente.
2.a - Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em
infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de
tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de
produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos
desenvolvidos.
2.b - Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas
mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e
todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da
Rodada de Desenvolvimento de Doha.
2.c - Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de
commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de
mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade
extrema dos preços dos alimentos.
FONTE: ONU (2015).
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Rodrigues (2016) considera que a alimentação provida apenas no sentido
de saciar a fome, sem cuidado com sua qualidade, é capaz de ser propulsora de
muitas doenças, como obesidade, diabetes, hipertensão, dentre outros. O estudo de
Rodrigues (2016) com alunos do ensino médio comprovou que essa realidade é
muito presente entre crianças e adolescentes. De acordo com Azevedo (2008), não
basta apenas à alimentação ser saborosa ou em excesso para que as pessoas
vivam com saúde, é necessário que a alimentação seja adequada e nutritiva, e, isso
está diretamente ligado à qualidade com que esse alimento é produzido.
Dentro deste contexto, Santos (2017) chama a atenção para que no caso do
Brasil a produção seja sustentável deve levar em conta o respeito ao Bioma
Brasileiro, ou seja, qualquer atitude deve respeitar a sustentabilidade da espécie,
principalmente na produção de alimentos, que além de ter necessidade de se
produzir em grande escala devido ao crescimento populacional, deve levar em
consideração a necessidade de se produzir da forma certa e constante.
Para Assunção, Calegaro e Dias (2017) a agricultura familiar tem grande
potencial, tanto pela preservação do meio ambiente quanto pelo entendimento da
sua preservação para garantir sua subsistência. O incentivo a agricultura familiar
ainda é apresentado como fundamental no processo de desenvolvimento econômico
sustentável (SANTOS, 2017). Desta feita, observa-se que os objetivos traçados no
ODS 2, vão ao encontro com os estudos já produzidos acerca da temática.
Outra

preocupação

que

envolve

o

processo

de

sobrevivência

e

desenvolvimento das sociedades, é o de saneamento básico e acesso à água
potável, conforme será observado na sequência.
2.2.3 Saneamento Básico e acesso à água potável
Como pôde ser observado ao longo deste trabalho, apesar dos avanços que o
Brasil teve em relação a diminuição da pobreza extrema e da fome desde o
estabelecimento dos ODMs, a região do semiárido Brasileiro ainda é a que possui
menores índices de desenvolvimento.
Sena et al. (2016) buscando entender as relações entre os 17 ODS, fizeram
uma revisão dos objetivos e suas 169 metas. Os autores prepararam um marco
conceitual mostrando as inter-relações entre os 17 ODS, onde são identificados em
maior ou menor intensidade, aqueles que são peças –chave para entender e atuar
sobre o tema da seca, do ponto de vista de saúde e bem-estar humano.
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A Figura 3 mostra as relações encontradas entre esses objetivos, agrupados
para entender suas relações do ponto de vista das três dimensões de
desenvolvimento sustentável (social, econômica e ambiental), dando destaque à
relação existente entre as metas com a água, seca (desertificação) e saúde.

Figura 3: Inter-relações entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
FONTE: Sena et al., (2016).

A espessura das linhas indica de forma qualitativa, a importância das relações
entre os ODS com a saúde e o bem-estar, destacando a relação com a meta de
água. O tamanho das bolinhas indica qualitativamente a relação de cada ODS com
saúde e bem-estar.
O ODS 17 sobre uma Aliança Global para o Desenvolvimento Sustentável foi
colocado fora das três dimensões porque é abrangente para todos. Já o ODS 3 Saúde e Bem-Estar foi colocado no centro, partindo daí a relação entre os demais.
Os fatores (metas) que se mostraram determinantes da saúde, nas três dimensões
foram:


Pobreza e trabalho na dimensão econômica;



Água e mudança climática na dimensão ambiental;



Fome e educação na dimensão social.
Na revisão dos ODS, os autores apontam a inter-relação de todos os

objetivos com saúde, em maior ou menor intensidade, e que muitos se relacionam
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com a questão de água. Os resultados apontados pelos autores vão ao encontro dos
ODS abordados neste trabalho, suas inter-relações e a conexão com a educação e
a Biologia.
Segundo o relatório da ONU apresentado em 2016 sobre a situação do
saneamento básico no Brasil, entre 2004 e 2013 o percentual com esgotamento
sanitário aumentou de 20% para 26%. No Nordeste, o acesso das famílias agrícolas
ao esgotamento sanitário aumentou de 24% para 36% no período. Comparando com
o Norte do país, segundo o relatório: “Nessa região, há mais acesso a infraestrutura
pública que no Norte, provavelmente em razão do fato de que o Nordeste não tem
que superar as longas distâncias que os governos do Norte precisam superar”,
disseram os pesquisadores. Entretanto, os entraves vão além de longas distâncias.
Segundo Heller (2016):
Cabe-nos a reflexão das bases sob as quais as políticas públicas
devem ser construídas e implementadas. Os princípios fundamentais
do direito humano à água e ao esgotamento sanitário e a tomada de
decisão baseada em evidências são claros caminhos apontados.

De acordo com o IBGE (2015), outro aspecto importante é a condição de
acesso ao saneamento adequado, considerando-se como adequado o saneamento
nos domicílios onde há a simultaneidade no acesso ao abastecimento de água por
rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora (diretamente ou via fossa séptica
ligada à rede) e ainda coleta de lixo (direta ou indireta).Em 2013 eles representaram
70,6% dos domicílios particulares permanentes urbanos.
Este indicador apresentou diferenças regionais muito significativas, com maior
déficit nas Regiões Norte e Nordeste, onde o percentual de domicílios urbanos com
acesso

simultâneo

a

serviços

de

saneamento

foi

de

21,2%

e

51,1%

respectivamente. Os Estados com situação mais crítica são o Amapá e Piauí, onde
97,6% e 95,2% dos domicílios urbanos, respectivamente, não tinham saneamento
adequado em 2013. Ainda, índices bastante significativos ocorrem em Rondônia
(86,1%), Pará (85,0%) e Maranhão (80,6%). Na região Sudeste, este mesmo
indicador atingiu 91,1% dos domicílios urbanos e 67,0% e 51,8% nas Regiões Sul e
Centro-Oeste, respectivamente (IBGE, 2015).
Os dados mostrados sobre saneamento conjecturam com a proporção de
óbitos por doença diarreica aguda nas crianças menores de 5 anos de idade. Os
maiores índices de óbitos no Brasil ocorrem nas regiões Norte e Nordeste do país,
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sendo este o principal indicador que reflete as condições sanitárias as quais a
população está exposta. De acordo com dados do Sistema de Informações de
Mortalidade - SIM, do Ministério da Saúde, no Brasil, em 20 anos este índice de
mortalidade passou de 9,3% em 1991, para 1,6% em 2011(Gráfico 1).
Gráfico 1 - Proporção de óbitos das crianças de 0 a 5 anos de idade por doença
diarreica aguda, segundo as Grandes Regiões - 1991/2011.

FONTE: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 1991/2011.
Notas: 1. Proporções calculadas a partir dos óbitos informados ao SIM. 2. As análises
devem considerar as limitações de cobertura e qualidade da informação da causa de óbito.

A queda neste indicador foi mais significativa para as Regiões Sul e Sudeste,
sendo na Região Sul onde foi registrado o menor valor (0,7%) em 2011. Relacionado
com a maior proporção de crianças vivendo em domicílios com saneamento
inadequado, as Regiões Norte (2,7%) e Nordeste (2,3%) apresentaram maior
proporção de mortes.
A condição de pobreza da população esta associada aos principais
indicadores de sustentabilidade ambiental, como o acesso à coleta de lixo, o acesso
à rede de esgoto e saneamento básico (MORETTO; SCHONS, 2007, p.5;). Outro
aspecto apontado pelos autores é principalmente por níveis de renda mais altos
darem margem a padrões de consumo ambientalmente mais limpos, induzindo uma
trajetória tecnológica com menor intensidade de degradação do consumo. Contudo,
para Duraiappah (1998) o ambiente é inicialmente degradado por aqueles que
concentram maior riqueza e poder, isto ocorre quando há falhas institucionais e de
mercado.
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Duraiappah (1998) fez uma análise crítica da literatura sobre o nexo pobreza
e degradação ambiental, estruturada em quatro possíveis relações de causalidade
que podem coexistir: (1) pobreza exógena (causada por fatores não ambientais)
causa degradação ambiental; (2) poder, riqueza e ganância causam degradação
ambiental; (3) falhas institucionais e de mercado são causas primárias de
degradação ambiental; e (4) a degradação ambiental causa pobreza. Esta última
possibilidade implica a presença de uma das relações anteriores, ou de uma
combinação entre elas. Também é possível que haja retroalimentação: o ambiente
degradado causa pobreza, que, por sua vez, resulta em maiores danos ambientais.
A revisão de literatura feita por Duraiappah (1998) mostrou que existem evidências
suficientes para se rejeitar a hipótese dominante de que a pobreza é a principal
causa dos danos ambientais.
Barbier (2005) também defende que a relação ocorre da melhoria na gestão
ambiental para o desenvolvimento econômico e o bem-estar, e não o contrário. Com
base nestas análises e na visão da melhoria das condições ambientais – não como
fim em si mesmo, mas como potencial para redução da pobreza. Modelos de gestão
como alguns implantados na Europa apontam a preservação ambiental como a
melhor forma de proteção à saúde pública e ao bem-estar das populações humanas
(HELLER, 2016).
Como podemos observar nas relações aqui expostas de pobreza, fome e falta
de infraestrutura básica, os ODS 1, 4 e 6 estão interligados. Há uma crescente
publicação de trabalhos abordando os diferentes aspectos de suas inter-relações,
como o de Oliveira e Fernandes (2017) Fernandes, Cunha e Silva (2005), Finco,
Waquil e Mattos (2004), Stankiewicz (2010). A relação existente entre degradação
ambiental e pobreza é também abordada por Duraiappah (1998), Martins (2002),
Hailu e Soares (2009), Cândido (2010), Fátima e Silva (2011) e Rodrigues et al.
(2016).
De acordo com Motta (2005) a incidência de mortalidade infantil reduziria
2,5% com o aumento de investimentos de 1% em serviços de saneamento básico.
Essa preocupação foi motivo para se criar o ODS 6 (Tabela 6), que tem em seu
escopo, a preocupação com o acesso a água potável e saneamento básico, uma
vez que estes problemas implicam na produção de alimentos, saúde, e qualidade de
vida da população.
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Tabela 6 – Metas a serem alcançadas até 2030 para atingir o ODS 2 – Erradicação
da Fome
METAS A SEREM ALCANÇADAS ATÉ2030 PARA ATINGIR O ODS 6 – ÁGUA
POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos
6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para
todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades
das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a
proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e
reutilização segura globalmente
6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores
e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a
escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a
escassez de água
6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis,
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo
montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos
6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países
em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento,
incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de
efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso
6.b. Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da
água e do saneamento
FONTE: ONU (2015).

Prado e Macedo (2016) aludem que não basta só ter acesso à água, mas sim,
que está água seja potável, e daí a necessidade de se repensar no saneamento
básico também, pois pensar na água é pensar na própria sustentabilidade. A perda
da qualidade e da disponibilidade da água são ocasionados por diversos fatores,
como pela destruição de áreas alagadas, a supressão de matas ciliares, a poluição e
a contaminação dos corpos hídricos pelo despejo de resíduos líquidos e sólidos.
Assim como os demais ODS, a preocupação com a água também faz parte
das necessidades básicas do ser humano. As três se completam no sentido de
compreensão de que uma não pode estar separada da outra, ou seja, para que não
se tenha fome é necessário ter alimentação saudável e água, que por sua vez
dissipam a pobreza extrema, e dão condições básicas para indivíduos possuírem
qualidade de vida e se focarem em outras formas de desenvolvimento pessoal e
global. Além disso, o que esses ODS apresentam em comum é a necessidade de se
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trabalhar com uma esfera de consciência e construção de comportamentos
positivos, da geração atual e das gerações futuras.
Desta forma, utilizar-se das tecnologias digitais de informação e comunicação
pode ser uma ferramenta estratégica na construção de uma sociedade sustentável,
e, especialmente do alcance das metas da Agenda 2030. Assim, considerações
sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação
serão observadas na sequência deste estudo.
2.3

USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

(TDIC) NA EDUCAÇÃO
O uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) tem sido
debatido na literatura, especialmente após a década de 2000 quando o acesso à
tecnologia no Brasil, principalmente da internet e dos dispositivos móveis se
demonstraram como mais evidentes (ALMEIDA, 2005).
As tecnologias foram ficando mais complexas e expandiram os limites dos
computadores, passando a ser tratadas como tecnologias da informação e
comunicação (TIC), incluindo os computadores, a internet, a videoconferência e a
teleconferência (VALENTE, 2005, p.82).
As TDIC na educação são tratadas pela literatura com alguns vieses
diferenciados (OLIVEIRA; CAMPOS, 2013), no entanto, o contexto que se pretende
abordar nesta pesquisa é como as tecnologias passaram a ser usadas dentro do
processo de ensino e aprendizagem, agregando valor a atividade profissional dos
professores. De acordo com Ramos (2007) a temática digital passou a ser
implementada na educação primeiramente por meio da utilização da televisão como
meio de propagar o ensino, posteriormente com os mecanismos de pesquisa, e
somente após o ano de 2000 surgiram estudos experimentais sobre a introdução da
tecnologia na sala de aula, se intensificando nos últimos 10 anos com a utilização de
periféricos como computadores, tablets e outros no contexto do ensino.
Arco (2013) alude que na educação a utilização de ferramentas tecnológicas
tem se mostrado mais eficiente dentro das sociedades contemporâneas,
principalmente nas sociedades menos desenvolvidas. Assim como as TDIC na
educação tem se mostrado ferramenta estratégica no ensino/aprendizagem, pois
costumam trabalhar de maneira positiva na percepção dos alunos (CARVALHO,
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2008) e tem se mostrado como uma ferramenta de desenvolvimento social
(SILVEIRA; BAZZO, 2009).
Arco (2013) ainda ressalta sobre os índices que demonstram que sociedades
que utilizam tecnologia como ferramenta educacional acabam por impactar outras
áreas sociais, como saúde e segurança. A saúde dos indivíduos está relacionada
com o acesso à formação e a sua capacidade de aprender e aplicar os
conhecimentos adquiridos, sendo frequente associar comportamentos saudáveis
aos resultados educativos, significando uma conexão que a melhoria na eficiência
de um destes campos pode beneficiar o outro.
Benfatti e Stano (2010) enfatizam que as TDIC possibilitam o estudo via
distância ampliando o potencial de formação de profissionais em locais diversos.
Desta forma, a educação que se utiliza como ferramenta o auxílio da tecnologia,
ainda possui capacidade de gerar profissionais e trazer desenvolvimento em regiões
com dificuldades de infraestruturas educacionais.
Lobo Neto (2000; 2009) investiga sobre a historicidade da relação TDIC X
trabalho X educação, analisando a tecnologia como conceito e discurso nas
propostas de educação profissional no Brasil e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB). Segundo o autor,
A LDB devido ao seu minimalismo, permitiu idas e vindas de linhas
de ação: a relação do trabalho, da tecnologia e da cultura, temas que
também não são novos, com a educação básica manteve-se numa
área de imprecisão conceitual que favoreceu, por exemplo,
dissociações radicais entre ensino médio e o ensino
profissionalizante” (LOBO NETO, 2009, p. 56).

Posteriormente, procurou-se regulamentar as inserções da tecnologia com
outras leis que viabilizam e delimitam a utilização da tecnologia dentro da educação.
No entanto, esse não é o objetivo do trabalho aqui exposto, que tem como objetivo
especialmente observar sobre o potencial e a influência da utilização da tecnologia
no ensino da Biologia.
A construção e produção de narrativas digitais se constituem num processo
de produção textual que assume o caráter contemporâneo dos recursos audiovisuais
e tecnológicos capazes de modernizar 'o contar histórias', tornando-se uma
ferramenta pedagógica eficiente e motivadora ao aluno, ao mesmo tempo em que
agrega à prática docente o viés da inserção da realidade tão cobrada em práticas
educativas. No entanto, é importante observar dois aspectos fundamentais. Um é
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relativo ao uso pedagógico e o outro é referente às competências envolvidas na
produção das narrativas digitais, o que temos denominado de letramentos
(CARVALHO, 2008, p.87). Desta forma, compreende-se que as TDIC ainda podem
ser consideradas como uma grande ferramenta, com enorme potencial a ser
explorado, sob diferentes óticas, vieses e matérias.
Para Belloni (2005) faz-se necessária a consolidação de políticas educativas
que busquem a integração das TDIC ao trabalho pedagógico nas escolas, com o
propósito de democratizar o seu acesso por meio da integração de programas e
práticas concretas com o uso de estratégias que possibilitem uma reflexão sobre a
ação e a inovação pedagógica no ambiente escolar. A utilização adequada das
tecnologias educacionais nos trabalhos oral, escrito ou audiovisual passa a atuar
como mediadora entre conhecimento e aluno, melhorando o modo de ensinar e
aprender, uma vez que faz com que esse processo ocorra de uma maneira mais
participativa (MORAN et al., 2007).
Desta forma, as TDIC possibilitam aos alunos construírem um universo de
aprendizagem ligando a teoria com atividades práticas, proporcionadas pela
capacidade das TDIC de poderem atuar com relativos baixos investimentos.
(ALMEIDA, 2004).
Os objetos de aprendizagem (OA) são descritos como “qualquer recurso
digital que possa ser usado, reutilizado ou referenciado durante a aprendizagem
apoiada por tecnologia” (FILATRO, 2008, p. 123). Através das ferramentas
disponíveis por meio dos objetos de aprendizagem, o professor pode planejar uma
aula/conteúdo utilizando os recursos gráficos e diferentes mídias, tornando o
aprendizado mais interessante para o estudante (ANDREOLI et al, 2012). É gerado
um estímulo ao aprendizado para o estudante.
Para Almeida et al. (2004, p. 1005), quando se recebe uma informação
multimídia via imagens, palavras narradas ou textuais, animações, filmes, dentre
outros meios de comunicação, cria-se um modelo mental sobre a informação,
indicando sua compreensão, que é então armazenada na memória de longo prazo
para posterior utilização.
É através da capacidade de se utilizar as TDIC como objetos de
aprendizagem que Martins e Guimarães (2002) exploram sua utilização na
conscientização de sustentabilidade, construindo uma visão sustentável com relação
aos materiais utilizados para construção do conhecimento, principalmente dos livros
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didáticos que, quando não bem aproveitados, podem ser danosos ao meio
ambiente.
No que tange ao ensino das Ciências Biológicas, considera-se que embora de
extrema importância, durante muitos anos o ensino das Ciências e Biologia no Brasil
não obtiveram merecida atenção. Seus ensinos apresentavam-se com grandes
polêmicas, principalmente em matérias que tratam de evolução da espécie,
educação sexual, dentre outros aspectos que geram polêmicas (ALMEIDA, 2004).
No entanto, com uma nova construção societária, aos poucos o ensino das Ciências
e áreas biológicas ganhou maior liberdade, e aproveitou-se destas para fazer com
que os alunos criassem novos significados para seu achado. Para Krasilchik (2004)
a educação no ensino médio deve fundamentar seus principais objetivos na
informação do educando a respeito do mundo em que vive, contribuindo para que
ele possa interferir neste, de maneira positiva.
Neste sentido, Almeida et al. (2014) aludem que a introdução das TDIC e da
própria facilidade de se encontrar informações que os alunos possuem tanto em sala
de aula quanto fora dela, também foram responsáveis por muitos avanços no
conhecimento e do reconhecimento das Ciências Biológicas. Os autores ainda
discutem o conceito da teoria cognitiva de aprendizagem multimídia enfatizando o
quanto a multimídia pode servir dentro do processo de ensino/aprendizagem por
possuírem representações que vão muito além da classe de aula, mas sim, se
introduzem no universo prático e contemporâneo em que o aluno está inserido.
Gianotto e Diniz (2010) realizaram a implantação e aplicação da metodologia
colaborativa mediada pelo computador desenvolvida com alunos de Prática de
Ensino de Biologia da UEM. Como resultados, os autores concluíram que os AlunosProfessores (AP) ao compreenderem a importância de se valorizar o uso da
metodologia colaborativa e do computador (TDIC), como recurso pedagógico no
ensino-aprendizagem de Biologia, passaram por significativas mudanças atitudinais
e ao papel do professor com relação ao processo de ensino-aprendizagem na
construção de saberes para a docência.
Contudo, para gerar processos de inovação e melhoria do processo de
ensino-aprendizagem, a escola deve valorizar o uso pedagógico das TDIC sobre o
uso técnico, fomentando mudanças nas posturas didáticas, criando novas formas de
comunicação e interação, com uma visão de construção de uma sociedade mais
solidária e inclusiva, no qual suas próprias estruturas e conjunturas conduzam a
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emancipação individual e coletiva (IANNI, 1998), que vá além da construção e
desenvolvimento de uma sociedade tecnológica (SILVA, 2015).
O enfrentamento da pobreza, da fome e da falta de saneamento básico na
sociedade contemporânea é um grande desafio, e deve estar apoiado na educação.
Desta forma, o ensino das Ciências Biológicas com a utilização das TDIC, que são
uma ferramenta importante no processo de aprendizagem, é fundamental na
construção do saber.

Assim sendo, a metodologia aqui apresentada irá discorrer

sobre o processo de construção e aplicabilidade de uma TDIC capaz de auxiliar no
ensino da Biologia para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
A estratégia de pesquisa adotada neste estudo foi a pesquisa-ação. De
acordo com Tripp (2005) essa estratégia de pesquisa passou a ser utilizada com
maior frequência após o final da década de 90, quando a academia sentiu
necessidade de explorar projetos com pouca ou nenhuma execução anterior.
Engel (2000, p.182) explica que a pesquisa-ação surgiu da necessidade de
superar a lacuna entre teoria e prática, pois este tipo de pesquisa caracteriza-se pela
procura de intervir na prática de modo inovador já́ no decorrer do próprio processo
de pesquisa e não apenas como decorrência de uma recomendação na etapa final
do projeto.
Quanto ao seu surgimento, a literatura é contraditória, sendo mais aceita a
versão de que a pesquisa-ação foi conceituada por Lewis em 1946 (TRIPP, 2005;
FRANCO, 2005). Tripp (2005) alude ainda, que a pesquisa-ação no contexto
educacional possui um significado mais abrangente e profundo do que em outros
tipos de pesquisa. Para o autor, a pesquisa-ação educacional é principalmente uma
estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores possibilitando
que estes utilizem suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, assim, o
aprendizado de seus alunos.
Nota-se que Engel (2000) produz concepções similares a de Franco (2005) o
qual complementa afirmando que a pesquisa-ação se refere a práxis do estudo,
dentro de um universo preferencialmente social, aplicando ações que certamente
levarão a novos direcionamentos, possuindo a maioria das vezes caráter de crítica.
De acordo com Baldissera (2001), muitos pesquisadores defendem que a
pesquisa-ação tem caráter sócio-político por ter como característica base a
capacidade de atuar frente a mudanças que impactam diretamente o andamento
social de um ou mais grupos. Engel (2000) ressalta que na pesquisa-ação o
pesquisador trabalha de forma engajada, envolvendo-se na aplicação de um
processo, ao contrário da pesquisa considerada por muitos autores como sendo
tradicional, de forma a desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da
prática. Mello (2009) considera que a pesquisa-ação tem a capacidade de gerar
oportunidades institucionais.
Dessa maneira, o desenvolvimento da pesquisa-ação aqui realizada será
mais bem detalhado nos próximos tópicos.
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3.1

CRIAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

DE

UMA

METODOLOGIA

COM

POTENCIAL ALCANCE DE IMPACTO EM PELO MENOS 167.550 MIL PESSOAS
ATÉ 2020
A seguir será apresentada etapa por etapa da idealização do projeto e as ações
realizadas em cada uma delas.

Etapa 1: Concepção do Projeto Educação Novozymes
A empresa Novozymes lançou sua estratégia 2015 – 2020 em janeiro de
2015, oito meses antes da aprovação da Agenda 2030.
Logo após o lançamento da nova estratégia, o departamento de
Sustentabilidade Corporativa da Novozymes promoveu uma reunião virtual com os
diretores e gerentes do departamento de Sustentabilidade da Novozymes da
Europa, América do Norte, América Latina e Ásia para apresentar os novos objetivos
de longo prazo da empresa, enfatizando que a nova estratégia foi inspirada na
Agenda 2030 das Nações Unidas.
Após a apresentação da estratégia, os objetivos e metas foram apresentados,
porém, a ênfase dada à reunião foi o objetivo Educação com sua meta de educar um
milhão de pessoas sobre o potencial da Biologia até 2020. O compromisso assumido
pela empresa com os ODS através do objetivo Educação foi a forma encontrada
pela empresa para o alcance do ODS 4 – Educação de Qualidade - Assegurar a
educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Desta forma, foi solicitado aos
participantes da reunião que um projeto sobre educação fosse criado como apoio às
Nações Unidas no alcance dos ODS.
Após a apresentação do objetivo Educação, foi dada continuidade ao projeto
e reuniões virtuais foram realizadas

continuamente. Foi estabelecido um

compromisso para que cada um dos participantes apresentasse uma proposta de
apoio à ONU no cumprimento das metas estabelecidas, respeitando a cultura e
acessibilidade de cada país. Foi solicitado ainda que cada diretor escolhesse no
máximo três dos 17 objetivos dos ODS, considerados pela empresa com maior foco
e consequentemente efetividade para realização do projeto.
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No contexto da América Latina, o autor desta pesquisa como responsável
pelo desenvolvimento do projeto local na empresa Novozymes, juntamente com uma
equipe local, iniciaram pesquisas de possibilidades de propostas, tendo como meta
impactar 167.550 pessoas frente a meta mundial de 1 milhão de pessoas.
No processo de desenvolvimento da solução por meio da pesquisa-ação, a
meta numérica estabelecida pela empresa, de 167.550 pessoas, levou à utilização
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como o meio mais
adequado de levar o conhecimento as pessoas e ao mesmo tempo impactar um
grande número até o ano de 2020.
No mesmo mês foi realizada uma feira de Startups no Brasil onde a
Novozymes foi uma das empresas convidadas para fazer uma apresentação sobre
Biotecnologia no Agronegócio. Nesta feira foi apresentada a Startup StoryMax, que
tem como seu escopo de trabalho desenvolver aplicativos voltados à leitura digital e
history telling, especialmente os aplicativos que contam histórias de uma forma
interativa. Neste momento, foi considerada a ideia de desenvolver um aplicativo que
por meio de uma história que levasse o indivíduo a repensar suas atitudes, bem
como criar alternativas para que o mundo possa ser um lugar melhor, utilizando o
potencial da Biologia.
Após essa definição e considerando que o que teria que ser desenvolvido
deveria ser atrativo para as pessoas, optou-se pelo desenvolvimento de três
aplicativos, uma para cada ODS trabalhado no projeto: O ODS 1 – ERRADICAÇÃO
DA POBREZA; ODS 2 – ERRADICAÇÃO DA FOME e o ODS 6 – AGUA LIMPA E
SANEAMENTO, por serem considerados fundamentais para que os outros ODS
sejam viabilizados.
Compreendendo a viabilidade de um aplicativo educacional servir como
potencial ferramenta estratégica para alcance dos objetivos, foi desenvolvido um
projeto para apresentar à direção mundial da Novozymes. Assim, no início de março
de 2016, foi apresentado o projeto para a empresa, ficando conhecido como
Educação da Novozymes para América Latina Ltda.
A partir da aprovação do projeto de desenvolvimento dos aplicativos, onde os
ODS seriam trabalhados utilizando-se de histórias, partiu-se para a escolha e
validação dos contos.
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Etapa 2: Validação dos Contos
Reconhecendo a importância da história contada possuir validade científica e
pedagógica, iniciou-se uma parceria com a Superintendência do SESI que colocou à
disposição os professores e coordenadores da rede para apoiar no desenvolvimento
das propostas, ficando como responsável pedagógica e curadora do projeto
EDUCAÇÃO, Professora Dra. Susana Ventura3.
A professora, juntamente com outras pedagogas, sugeriram que o projeto
fosse dividido em três histórias e que cada história (contos) estivesse relacionada a
um ODS específico. Partindo desse pressuposto, buscou-se reunir contos de
autores universais que incentivassem a reflexão e ação a respeito dos desafios
humanitários que o planeta enfrenta, além de relacionar, de alguma maneira, o papel
da Biologia na solução das questões humanitárias. Assim, foram escolhidos os
contos e os ODS correspondentes, conforme demonstrado no Quadro 1.
Quadro 1– Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Conto Escolhido e seu Autor
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável

Conto

Autor

ODS# 1 – Erradicação da Pobreza

Frritt-Flacc

Júlio Gabriel Verne, - escritor
francês.

ODS #2 - Fome Zero e Agricultura
Sustentável

Ostras

Anton Chekhov - escritor russo.

ODS #6 - Água Limpa e
Saneamento

O Rei do Rio de
Ouro

John Ruskin - escritor Inglês.

FONTE: elaborado pelo autor.

Os três contos sugeridos foram apresentados aos professores e pedagogos
do SENAI-PR em uma reunião nas dependências da Novozymes em Araucária, no
dia 25 de Abril de 2016.

3

http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/2975/susana-ramos-ventura/
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A partir dessas definições, constatou-se que os aplicativos e suas histórias
tinham potencial de desenvolver-se dentro de uma nova metodologia de ensino,
onde histórias + ODS + reflexão + atividade prática poderiam levar a um novo jeito
de ensinar Biologia para os jovens. Assim, iniciou-se o processo de desenvolvimento
de parcerias, tendo em vista o desenvolvimento das atividades propostas por
especialistas da área.

Etapa 3: Estabelecendo Parcerias
No dia 06 de maio de 2016, realizou-se uma apresentação sobre o projeto
EDUCAÇÃO para os cientistas do Departamento de Pesquisa & Desenvolvimento
da empresa Novozymes com a intenção de engajá-los no desenvolvimento das
atividades científicas que faziam parte do projeto. A partir dessa reunião, formaramse três times para o desenvolvimento das atividades científicas, onde cada time
adotou um ODS para ser trabalhado no laboratório de uma escola. Participaram
dessa etapa 19 pessoas, entre cientistas e estagiários.
A partir daí, prosseguiu-se com o desenvolvimento dos aplicativos.

Etapa 4: O Desenvolvimento dos Aplicativos
A ideia inicial para o desenvolvimento do aplicativo interativo era que todas as
ações fossem realizadas por meio de gestos intuitivos. Os principais aspectos do
aplicativo são:


História



Design/cores



Ideia do Projeto



Facilidade de demonstração do aplicativo



Composição geral dos gráficos e músicas



Conexão com a sustentabilidade e Biologia



Compreensão dos ODS
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O conteúdo das telas traz as seguintes informações sobre os aplicativos:








INSTITUCIONAL - apresentação da Coleção Nova Perspectiva sobre a:


Novozymes



SESI-PR



StoryMax

CONTEÚDO EXTRA - apresentação sobre o:


Autor da obra



Sobre a obra



Sobre os ODS

ATIVIDADES – apresentação das atividades, 2 e 3:


ODS- Reflexão



Experimento Científico



ODS - Ação Social

CRÉDITOS - apresentação dos participantes do projeto:


Novozymes – idealizadora do projeto e dos experimentos científicos



StoryMax –desenvolvedora do aplicativo e apresentação dos contos
SESI-PR – apoio com a gestão educacional







ISAE – apoio institucional



CRBio7/PR –apoio institucional

IDIOMAS – apresentação dos três idiomas utilizados no aplicativo:


Português



Inglês



Espanhol

SOM – trilha sonora escolhida.
As cores utilizadas nos aplicativos foram escolhidas para serem associadas

aos ícones utilizados nos ODS correspondentes. A cor predominante no Frritt-Flacc
é a vermelha, cor associada ao ícone utilizado no ODS 1. No segundo aplicativo,
Ostras, a cor predominante é o amarelo e no Rei do Rio de Ouro a cor predominante
é o azul.
Os três aplicativos foram desenvolvidos nos idiomas português, espanhol e
inglês, para assim atender ao objetivo de alcance de 1 milhão de pessoas até 2020
em todo o mundo.
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Destaca-se que foram criados para serem intuitivos e com muita interatividade
e sons associados às imagens, sendo desenvolvidos nas plataformas Android
(MEYER, 2012) e IOS (APPLE, 2016).
As etapas da criação e concepção do projeto, até o lançamento do primeiro
aplicativo, o Frritt-Flacc, estão sintetizadas no Quadro 2.
Quadro 2– Etapas da Criação e Concepção do Projeto
Cronograma

Etapas da Criação e Concepção do Projeto

Janeiro de 2015

Lançamento da Estratégia Global 2015-2020 da Novozymes.

Fevereiro de 2016

Surgimento da ideia de desenvolver um aplicativo.

Fevereiro de 2016

10 de Junho de
2016
Julho de 2016

Escolha dos 3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Reconhecimento do projeto Educação da Novozymes para
América Latina Ltda.
Estabelecimento da meta de alcançar 167.550 mil alunos na
América Latina.
Escolha dos 3 contos para cada ODS.
Engajamento dos cientistas do departamento de pesquisa &
desenvolvimento da Novozymes para o desenvolvimento do
experimento científico para os três aplicativos.
Sucessivas reuniões entre Novozymes, SESI-PR e StoryMax
foram feitas por Skype para alinhamento e apresentação do
conteúdo do Aplicativo nº 1 “Frritt-Flacc”.
Reunião com o designer gráfico da Novozymes para a
escolha dos traços a serem utilizados.
O Material para atividade ODS 1 – Erradicar a Pobreza foi
entregue à StoryMax pelos cientistas da Novozymes.
Finalização do design do aplicativo Frritt-Flacc.

Julho de 2016

Revisão do aplicativo.

Agosto de 2016

Retoques finais no aplicativo.
Versão Beta sobe para as app stores – Google play e Apple
Store.

Março de 2016
Março de 2016
Abril de 2016
Maio de 2016
Maio, Junho e
Julho de 2016
Maio de 2016

Agosto de 2016
15 de setembro de
2016

Aplicativo aprovado pela Google e pela Apple.

27 de setembro de
2016

Lançamento do aplicativo Frritt-Flacc na FIEP na presença
dos alunos dos Colégios SESI-PR e convidados.
Transmissão via videoconferência aos 55 Colégios do SESIPR.

23 de novembro
de 2016
22 de março de
2017

Lançamento do Aplicativo nº 2 “Ostras”.
Lançamento do Aplicativo nº 3 “O Rei do Rio de Ouro”.

FONTE: elaborado pelo autor.
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3.2

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA EM UMA ESCOLA DE

ENSINO MÉDIO
Para o primeiro aplicativo desenvolvido (TDIC) da Coleção Nova Perspectiva
da Novozymes, o Frritt-Flacc, foram realizados testes em escolas da rede SESI,
parceira do projeto conforme já apresentado.
Nesta fase, utilizou-se como técnica de coleta uma oficina e um grupo focal,
com o objetivo de testar o conceito, avaliar os atributos e a satisfação geral e
específica dos alunos, bem como coletar críticas e sugestões dos mesmos no uso
do aplicativo.
A oficina, para os alunos, iniciou-se com a apresentação de todos os
participantes, breve explanação sobre a metodologia e os objetivos da pesquisa,
bem como sobre suas regras de conduta. Os participantes foram indagados sobre a
ideia do projeto e do aplicativo em si, sendo apresentado o conceito de utilizar um
aplicativo para desenvolver uma coleção de histórias que estimulam a mudança de
postura e o uso da Biologia, para atender aos requisitos dos ODS da ONU e
contribuir para a erradicação da fome e da miséria no mundo. A seguir, os alunos
discutiram sobre a conexão do projeto e do aplicativo com a sustentabilidade.
Perguntou-se também sobre a conexão com a Biologia, uso das ODS e sua
contribuição para erradicar a fome e a miséria e também a conexão com a literatura.
Os alunos ainda responderam se o aplicativo atendia aos seus objetivos e se
gostaram da história, do autor e das atividades complementares.
Para um grupo de professores, através de envio de e-mail, foram realizadas
perguntas sob a ótica pedagógica. Indagou-se se o projeto/aplicativo foi bem
aplicado, se sua conexão com os ODS, com a Biologia, com a Sustentabilidade e
com a Literatura foram bem realizadas. Também foi indagado se pedagogicamente o
projeto foi bem aplicado, se contribuiu com a educação e com a ida dos alunos e o
que poderia ser melhorado.
Para ambos, abordou-se sobre as orientações para uso do aplicativo, se
havia algo mais a fazer neste sentido ou algo que tenha faltado em termos de
comunicação. Perguntou-se também se foi fácil localizar e baixar o aplicativo, se
houve um canal para tirar dúvidas, se gostaram do aplicativo em si e se haviam
sugestões ou críticas sobre o aplicativo. Perguntou-se também se sugeriam alguma
mudança no aplicativo, se seu uso é adequado a professores e alunos, se o formato
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utilizado é o mais adequado, se as cores e o design agradam a todos e se conteúdo
do aplicativo está correto. Foram estimuladas críticas e sugestões através da técnica
do Post it.
Sintetizando, as questões abordadas na oficina com os alunos foram as
seguintes:
a) A ideia, o conceito de utilizar um aplicativo para desenvolver uma coleção de
histórias que estimulam a mudança de postura e o uso da Biologia para
atender aos requisitos dos ODS da ONU e contribuir para a erradicação da
fome e da miséria no mundo.
b) Indagação sobre a conexão do projeto e do aplicativo com a Sustentabilidade.
c) A aplicabilidade do Projeto EDUCAÇÃO sob a ótica pedagógica.
d) Indagação sobre a divulgação, orientação, localização e baixa do aplicativo.
e) O que pensam em relação ao aplicativo em si.
f) Críticas, comentários e sugestões.
No grupo focal, com 10 alunos do Colégio SESI-PR de Quatro Barras, foram
abordadas questões sobre:
a) A ideia, o conceito de utilizar um aplicativo para desenvolver uma coleção de
histórias que estimulam a mudança de postura e o uso da Biologia para
atender aos requisitos dos ODS da ONU e contribuir para a erradicação da
fome e da miséria no mundo.
b) Integração entre as matérias e o que acharam desta integração.
c) Aplicabilidade do projeto educação e da coleção nova perspectiva da
Novozymes sob a ótica pedagógica.
d) Opinião a respeito da versão 2.
e) A oficina realizada no SESI onde os alunos conheceram e utilizaram o
aplicativo.
f) Se na oficina eles abordaram os temas de Biologia e sustentabilidade.
g) A ideia de ter um aplicativo contando a história dos aplicativos.
Buscou-se com as narrativas das experiências evidenciadas criar
concepções dos resultados obtidos a partir dos aplicativos. Para Azevedo e
Passeggi (2016), as narrativas permitem que se reconheçam os cenários
vivenciados e, através do “mergulho interpretativo” possibilitado pela hermenêutica
fenomenológica é possível reconhecer nas experiências e percepções diferenciadas,
a reunião de informações que denotam um real cenário.
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Desta forma, seguiu-se com a etapa quantitativa, sendo desenvolvidos dois
questionários estruturados: um para alunos (Figura 4) e outro para os professores
(Figura 4).

Satisfação
do Aluno

Críticas e
Sugestões

Conceito do
Projeto

Divulgação,
localização e
download

Aplicativo

Idéia do Projeto

Divulgação do
Projeto/ Aplicativo

Tipo de
Estória/Autor
Apresentados

Conexão com
ODSs

Orientações
Prestadas

Forma de
Apresentação das
Estórias

Conexão com
Sustentabilidade

Canal para dirimir
dúvidas

Facilidade de
compreensão da
estória

Conexão com
Biologia

Facilidade de
baixa do
Aplicativo

Facilidade de Uso

Conexão com
Literatura

Facilidade de
Aprendizado

Plataformas
disponíveis

Design e Cores

Atividades
Complementares

Quantidade de
atividades
complementares

Figura 4  Questionário estruturado para os alunos – aplicativo nº1 – ODS 1

.
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Aceitação
do Professor

Críticas e
Sugestões

Conceito do
Projeto

Aplicabilidade
pedagógica

Divulgação,
localização e
download

Aplicativo

Idéia do Projeto

Aplicação à
Biologia

Divulgação do
Projeto/ Aplicativo

Tipo de
Estória/Autor
Apresentados

Conexão com
ODCs

Aplicação à
Sustentbilidae

Orientações
Prestadas

Forma de
Apresentação das
Estórias

Conexão com
Sustentabilidade

Aplicação
Multidisciplinar

Canal para dirimir
dúvidas

Facilidade de
compreensão da
estória.

Conexão com
Biologia

Qualidade
Pedagógica

Localização do
Aplicativo

Facilidade de Uso

Conexão com
Literatura

Aplicação à
Literatura

Facilidade de
baixa do Aplicativo

Plataformas
disponíveis
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Figura 5  Questionário estruturado para os professores – aplicativo nº1 – ODS 1.
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Os questionários foram disponibilizados de forma online na plataforma de
pesquisas Qualtrics®, em formulário específico (APÊNDICE 1). Foi elaborado um email marketing disparado para a base de dados do SESI o qual continha as
orientações para preenchimento. Tal envio ocorreu entre os dias 14 e 22 de
dezembro de 2016.
Inicialmente buscou-se caracterizar a amostra, ou seja, delinear quem seriam
os respondentes da pesquisa, identificar os dados da escolaridade dos alunos, com
o objetivo de verificar se eles teriam condições de avaliar o contexto e as atividades.
As perguntas consistiram na operacionalização do problema.
Responderam ao questionário 52 alunos do ensino médio normal, e ensino
médio técnico (Quadro 3) do grupo SESI e 76 professores da mesma rede.
Quadro 3 – Grau de escolaridade dos alunos

FONTE: elaborado pelo autor.

Os dois questionários foram divididos nos dois segmentos destacados a
seguir, contudo, para os professores também foi realizada uma abordagem acerca
da aplicabilidade pedagógica.


Conceito do projeto;



Aplicabilidade pedagógica;



Divulgação, localização e download;



Aplicativo em si.;



Aplicabilidade pedagógica (somente para os professores).

As perguntas fundamentaram-se na busca da compreensão e percepções dos
alunos e professores acerca da:
FONTE: elaborado pelo autor
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Ideia do projeto em si;



A conexão que o projeto estabelece com os ODS da ONU;



A conexão do aplicativo com a Biologia;



A conexão com a literatura.

Assim, pelos resultados apresentados a seguir, foi possível compreender as
percepções envolvidos no projeto, buscando-se a validação da metodologia
proposta neste capítulo.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1

APRESENTAÇÃO DOS APLICATIVOS
Abaixo, relata-se o desenvolvimento de cada aplicativo:

Aplicativo nº 1 - FRRITT-FLACC
O aplicativo: Conto literário de Jules Verne – Frritt-Flacc foi fundamentado no
ODS 1, que tem como meta Erradicar a Pobreza.
O conto traz uma história de vida e personagens comuns a qualquer
sociedade: uma família pobre e um médico que negligencia o aspecto humanitário
de sua profissão. É um conto de suspense que fala sobre as diferenças sociais e a
mesquinhez.
A trilha sonora escolhida foi Lacrimosa de Mozart (Réquiem em D menor),
executada pela orquestra Leo Symphony Orchestra, cujo objetivo é levar o usuário à
um processo reflexivo analisando os desafios humanitários que ocorrem ao nosso
redor. O principal objetivo foi levar o usuário a pensar: “Como a Biologia pode ser
aplicada para acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares?”.
A introdução do aplicativo é feita através das telas (Figura 6) onde é
apresentado o objetivo central do aplicativo: Frritt-Flacc – ODS 1: Erradicação da
Pobreza. São apresentados também ao usuário, os 17 objetivos do desenvolvimento
sustentável.

Figura 6 – Frritt-Flacc: Tela de Abertura do Aplicativo
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A partir da tela introdutória (Figura 7), ao clicar no ícone do lado direito
superior da tela tem-se acesso às informações gerais do aplicativo e suas
configurações (Figura 8).

Figura 7 – Frritt-Flacc: Tela introdutória

Figura 8– Frritt-Flacc: Informações gerais do
aplicativo e de configurações

No item “conteúdo extra” do app-book Frritt-Flacc (Figura 9), encontram-se
informações adicionais sobre o autor, sobre o conto e sobre o ODS

Figura 9 – Conteúdo extra do app-book Frritt-Flacc sobre: (a) Autor; (b) Obra; (c) ODS1.

No aplicativo Frritt-Flacc a atividade REFLEXÃO está ligada ao ODS 1 –
Erradicar a Pobreza (Figura 10). Esta atividade aspira à reflexão: Como as decisões
que tomamos podem impactar a vida das pessoas menos favorecidas próximas de
nós.

Figura 10 – Frritt-Flacc: Atividade 1: ODS1 – Reflexão
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A atividade 2 refere-se a um experimento científico. No app-book Frritt-Flacc
esta atividade é a construção de uma miniestação de biogás (Figura 11), onde é
apresentado o passo a passo para a construção mesma e também como a potencial
da Biologia pode ser utilizado para solução dos problemas humanitários, conforme
descrito no ODS.

Figura 11 – Frritt-Flacc: Atividade 2: ODS1
– Experimento científico.

Figura 12 – Frritt-Flacc: Produção de Biogás.

Na Figura 12 e na Figura 13 é apresentado como o biogás é produzido a partir
da decomposição da matéria orgânica, explicando também a metanogênese.

Figura 13 – Frritt-Flacc: Formação do biogás.
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O passo a passo para a construção da miniestação de Biogás e os materiais
a serem utilizados podem ser vistos na Figura 14.

Figura 14– Frritt-Flacc: Construção da miniestação de biogás.

Capacitar as pessoas a superar adversidades e ajudá-las a se adaptar a
mudanças é uma das estratégias sugeridas pela ONU para melhorar a situação das
populações carentes, inserida no aplicativo Frritt-Flacc como ação social sugerida,
apresentada na Figura 15.

Figura 15– Frritt-Flacc: Ação Social Sugerida.
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Aplicativo nº 2 - OSTRAS

Este aplicativo tem como perspectiva o Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 2: Erradicação da Fome, apresentando o conto “Ostras”, de
Tchékhov.
O conto que fala de um tema delicado e urgente ainda nos dias de hoje: a
fome. Com toques de ironia e repleto de cenas que levam o leitor a explorar o
caráter emocional e psicológico do protagonista. A trilha sonora escolhida foi
Bosnian Swing, de Igor Drljaca e traz como reflexão: Como a BIOLOGIA pode
“Erradicar a fome”?
A introdução do aplicativo é feita através das telas (Figura 16), onde é
apresentado o objetivo central do aplicativo: Ostras – ODS 2: Erradicação da Fome.
São apresentado também ao usuário os 17 objetivos do desenvolvimento
sustentável.

Figura 16 – Ostras: Tela de Abertura do Aplicativo.

As informações gerais sobre os conteúdos extras são apresentadas na
Figura 18.

Figura 17 – Ostras: Tela introdutória.

Figura 18 – Ostras: Informações gerais do
aplicativo e de configurações.
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No item conteúdo extra (Figura 19), encontram-se informações adicionais
sobre o autor, sobre o conto e na Figura 21 sobre o ODS correspondente ao appbook Ostras, que é a Erradicação da Fome.

Figura 19– Conteúdo extra do Ostras
sobre: (a) Autor; (b) Obra.

Figura 20 – Ostras: Conteúdo extra sobre ODS 2: Erradicação da Fome.
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Ostras sugere uma reflexão sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) 2 – Erradicação da Fome (Figura 20). Mais de 3 milhões de crianças morrem
por ano no mundo por má nutrição ou fome.
Figura 20 – Ostras: Atividade 1: ODS 2 – Reflexão.

O incentivo à agricultura familiar é uma das ações estratégicas sugeridas pela
ONU para combater a pobreza e fome em comunidades carentes. No app-book
Ostras, o experimento científico contido na atividade 2 (Figura 21) corresponde a
construção de uma composteira, que envolve o reaproveitamento dos resíduos
orgânicos para a produção de adubo.
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Figura 21 – Ostras: Atividade 2: ODS2 – Experimento científico.

Figura 22– Ostras: Atividade 2: ODS2 – Experimento científico – Composteira.
A ação social sugerida do aplicativo Ostras é a criação de hortas
comunitárias, apresentada na Figura 23.
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Figura 23 – Ostras: Ação Social Sugerida.

Aplicativo nº 3 - O REI DO RIO DE OURO

O terceiro aplicativo foca no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
6: Água Limpa e Saneamento. Este aplicativo trabalho o conto “O Rei do Rio de
Ouro”, de John Ruskin, escrito como conto de fadas sobre um velho estranho que
visita a casa em que vivem três irmãos durante uma tempestade. O irmão bom o
acolhe, mas os dois outros, maus, o maltratam e expulsam. Eles não sabiam de
quem se tratava: “o Senhor Vento Sudoeste”, que trazia as chuvas para aquele vale
fértil – e o velho garantiu que uma grande seca atingisse a região.
Apresenta como reflexão: Como a BIOLOGIA pode “Assegurar água com
qualidade e saneamento para todos”?, e a trilha sonora escolhida foi In the Hall of
the Mountain King, de Edvard Grieg.
A introdução do aplicativo é feita através das telas (Figura 24), onde é
apresentado o objetivo central do aplicativo: O Rei do Rio de Ouro – ODS 6: Água
Potável e Saneamento. São apresentado também ao usuário os 17 objetivos do
desenvolvimento sustentável.
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Figura 24  O Rei do Rio de Ouro: Apresentação dos Objetivos Centrais do Aplicativo.

De uma tela em movimento surge o cenário (Figura 25) e então ao clicar no
ícone do lado direito superior da tela tem-se acesso às informações gerais do
aplicativo e suas configurações (Figura 26).

Figura 25 – O Rei do Rio de Ouro: Tela Figura 26 – O Rei do Rio de Ouro:
introdutória.

Informações gerais
configurações.

do

aplicativo

e

de

No item conteúdo extra (Figura 27), encontram-se informações adicionais
sobre o autor, sobre o conto e sobre o ODS correspondente ao app-book Rei do Rio
de Ouro.

Figura 27– Rei do Rio de Ouro: Conteúdo extra sobre: (a) Autor; (b) Obra
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Figura 28 – Rei do Rio de Ouro: Conteúdo extra ODS 6 - Água Limpa e Saneamento.

O Rei do Rio de Ouro convida o leitor a refletir sobre como a nossa relação
com a água impacta nossa própria sobrevivência (Figura 30). Essa preocupação foi
motivo para se criar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, que tem
em seu escopo, a preocupação com o acesso a água potável e saneamento básico,
uma vez que estes problemas também são responsáveis por influenciar a produção
de alimentos, saúde, e qualidade de vida da população.
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Figura 30 – O Rei do Rio de Ouro: Atividade 1: ODS 6 – Reflexão.

A segunda atividade é o experimento científico (Figura 29) que se refere a
preservação das matas ciliares (Figura 30).

Figura 29 – O Rei do Rio de Ouro: Atividade 2: ODS 6 – Experimento científico
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Figura 30 – O Rei do Rio de Ouro: Atividade 2: ODS6 – Experimento científico –
Preservação das Matas Ciliares.

A ação social sugerida, apresentada na Figura 31, é a criação de uma
campanha para economizar água.

Figura 31– O Rei do Rio de Ouro: Ação Social Sugerida.

66

4.2

METODOLOGIA PROPOSTA COMO FERRAMENTA DE APOIO
Como ferramenta de apoio aos professores no processo de ensino, foi

elaborado um roteiro (Quadro 4), sendo dividido em três partes: utilização dos app,
utilização do conto e realização das atividades propostas.
Quadro 4 – Roteiro para utilização dos app-books
a) UTILIZAÇÃO DOS APP-BOOKS
i) Completa – Utilização das informações do app inteiro
ii) Parcial – utilização de apenas uma parte do app
iii) Periódica – Utilização em diversos eventos ao longo do ano
(1) Atividade extracurricular
iv) Única – Utilização em um único evento
b) UTILIZAÇÃO DO CONTO
i) Grupo
ii) Individual
iii) Interpretativa
iv) Reflexiva
c) REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS
i) Reflexão
(1) Grupo
(2) Individual
(3) Introspectiva
(4) Colaborativa
ii) Experimento
(1) Grupo
(2) Individual
(3) Prático
(4) Teórico
(5) Projeção com impacto relacionado
(6) Produção com experiência
iii) Ação Social
(1) Grupo
(2) Individual
(3) Reflexo na comunidade
(4) Impacto Individual
d) MOVIMENTAÇÃO PELO ODS
i) Direta
ii) Indireta
iii) Colaborativa
iv) Singular
FONTE: elaborado pelo autor.
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De acordo com o tempo e do planejamento das aulas, a utilização dos appbooks pode ser realizada completa, parcialmente e também por etapas.
As atividades podem ser realizadas individualmente ou em grupo. Como
propõe Moran (2000), os temas fundamentais podem ser trabalhados coletivamente
e os secundários ou pontuais individualmente ou em pequenos grupos.

1º passo: Baixar o aplicativo no smartphone ou tablet.
A orientação para baixar os aplicativos deve ser realizada com antecedência,
antes dos professores trabalharem com os alunos em sala de aula ou nas oficinas.
O download do aplicativo está disponível nas app stores. As palavras-chave
principais são: Frritt-Flacc; Ostras; O Rei do Rio de Ouro.

2º passo: Utilizar o Conto
O professor pode ler o conto com os alunos em sala de aula, em grupo ou
individualmente, ou ainda, atribuir que seja lido como tarefa em casa, para discussão
posterior sobre literatura.
Através da leitura o aluno se depara com uma situação dos temas dos ODS
correspondentes a cada aplicativo, pobreza, fome, água limpa e saneamento. Assim,
é dado inicio ao processo interpretativo e reflexivo sobre o tema do aplicativo
correspondente.
Ainda, no item conteúdo extra, encontram-se informações adicionais sobre o
autor, sobre o conto e sobre o ODS correspondente, podendo o leitor explorar
melhor o conteúdo.

3º passo: Realização das Atividades Propostas
Os três aplicativos possuem a mesma estrutura, são compostos de 3
atividades.
A primeira atividade dos aplicativos visa levar o leitor a um processo de
reflexão a respeito dos desafios humanitários que o planeta enfrenta, e em como a
Biologia pode contribuir para solucioná-los.
Esta atividade, inicialmente, pode ser realizada individualmente, onde o aluno
possa refletir e levantar seus questionamentos e depois em grupos organizados,
onde juntos, professores e alunos através da aprendizagem colaborativa, possam
argumentar, debater sobre os temas através do compartilhando de ideias.
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A segunda atividade proposta refere-se ao experimento científico.
Como apresentado anteriormente, no app-book Frritt-Flacc esta atividade esta
relacionada à construção de uma miniestação de biogás. No app-book Ostras, a
atividade 2 corresponde à construção de uma composteira, que envolve o
reaproveitamento dos resíduos orgânicos para a produção de adubo. No app-book O
Rei do Rio de Ouro esta atividade esta relacionada à construção da mata ciliar.
Estas atividades podem ser serem abordadas teoricamente em sala de aula
e também postas em prática, de forma individual ou em grupo. Os aplicativos
mostram passo a passo como elaborar estas atividades, de forma bem construtiva.
A atividade 3, inserida em cada um dos aplicativos é uma ação social.
Capacitar as pessoas a superar adversidades e ajudá-las a se adaptar a
mudanças é uma das estratégias sugeridas pela ONU para melhorar a situação das
populações carentes, inserida no aplicativo Frritt-Flacc.
No aplicativo Ostras ação social sugerida é a criação de hortas comunitárias.
No aplicativo O Rei do Rio de Ouro, a ação social sugerida é a criação de
uma campanha visando à economia de água.
Os professores podem orientar e iniciar estes processos com os alunos, em
ações individuais ou em grupo. Estas atividades podem ser articuladas com a
comunidade ampliando os processos de reflexão e atuação dos alunos com a
comunidade, estimulando o sentimento de solidariedade em relação ao próximo.
4.3

APLICAÇÃO E ANÁLISE DA METODOLOGIA PROPOSTA EM UMA

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, COM ALUNOS E PROFESSORES
É importante salientar que embora tenham sido desenvolvidos três
aplicativos, os resultados apresentados referem-se ao aplicativo Frritt-Flacc. Buscouse nas narrativas dentro do grupo focal, a compreensão dos resultados através da
interpretação de suas respectivas experiências com o uso do aplicativo.
4.3.1 Alunos
São apresentados os resultados da pesquisa quantitativa realizada com os
alunos.
Os alunos foram orientados a dar as notas aos aplicativos, de 1 a 10,
baseados em suas percepções pessoais. Nessa pesquisa foram questionados 52
alunos do ensino médio normal, e ensino médio técnico. Os resultados estão
apresentados nos quadros e gráficos deste item.
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Juntamente com os resultados quantitativos são discutidos os resultados
qualitativos obtidos na oficina e no grupo focal.
A primeira questão refere-se ao conceito geral do projeto. A questão engloba
a ideia do projeto em si e as conexões que o projeto estabelece com os ODS, com a
sustentabilidade, com a Biologia e com a literatura. O conceito do projeto teve média
8,0 conforme apresentado no Quadro 5 e Gráfico 2 apresentados abaixo, avaliado
como bom pelos alunos.
Quadro 5 – Questão 1: Conceito do Projeto

FONTE: elaborado pelo autor.
Nota: Contagem menor do que 52 alunos correspondem aos que não responderam.

Gráfico 2 – Conceito do Projeto

FONTE: elaborado pelo autor.
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A ideia do projeto em si teve média 8,3. Dos 52 alunos que responderam ao
questionário, apenas 3 o avaliaram com regular (nota atribuída entre 5 e 6) e dois
não responderam.
Durante a oficina, os participantes foram indagados sobre o que pensaram da
ideia do projeto e do aplicativo em si (com uso de app). A resposta dos alunos
quanto a estes questionamentos vem a corroborar a avaliação do aplicativo.
Percebe-se pela interação com os alunos que o app possibilitou avançar para além
da sala de aula: “Boa ideia, porque transcende a sala de aula, bom porque Júlio
Verne é uma forma lúdica que permite uma visão fora de sala de aula.”. E despertar
o interesse "A maneira como foi trazido para um aplicativo, a forma de abordar é
interessante. “e a curiosidade “Algo intrigante, que irá fazer as pessoas irem atrás.”
A nota média atribuída à conexão que o projeto estabelece com os ODS da
ONU foi 7,9. Dos 52 alunos que responderam o questionário, 5 indicaram
desconhecer o assunto. Já em relação a conexão com a sustentabilidade a média foi
8,0.
Em se tratando da conexão com a sustentabilidade, a maior parte a
considerou ótima (21 alunos), sendo a média final boa (Quadro 5), evidenciada pelas
falas das questões abertas:
O aplicativo no meio eletrônico permite que qualquer um possa
adquiri-lo. Permite adquirir conhecimento, para a educação. O ODS
traz novas visões sobre o desenvolvimento, fome sustentabilidade do
planeta. Novas foras de energia. Comida, fome, parte geral de
sustentabilidade.
Um grande problema é a fome e produzimos mais alimentos do que
conseguimos consumir e é importante dar uma tratativa para o que
sobra, tem muitas pessoas morrendo de fome (...) O aplicativo muda
a forma de pensar das pessoas.
Para mim era evidente somente a questão da pobreza em si. Depois
desse projeto, foi possível perceber que, além das pessoas pobres,
também existem as pessoas que podem e querem ajudar quem
precisa.
Tenta passar uma ideia da pessoa, ser egoísta, que estão tentando
mudar o paradigma das pessoas da pobreza e o foco e mudar isto
até 2030.
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Essas falas demonstram ainda o posicionamento positivo de se trabalhar com
as TDIC (ALMEIDA et al. 2005) no processo de ensino-aprendizagem.
A média atribuída a conexão com a Biologia foi de 7,5, dois alunos avaliaram
este item como ruim e 17 como regular. A maior parte dos alunos questionados (30
alunos) avaliou como bom e ótimo. Este resultado vem ao encontro das falas dos
alunos ao serem questionados sobre o aprendizado dos temas de Biologia e
sustentabilidade na oficina: “Abordou todas as áreas. Muitas pessoas não sabem
como montar uma composteira em casa e o aplicativo ensina isto. Ajudou na
finalização, projeto final do bimestre.”
A formação educacional sobre Biologia, para cada indivíduo, faz com que ele
seja capaz de compreender e refletir sobre a importância da ciência e tecnologia na
vida moderna, como ressalta Krasilchik (2004). Para os alunos: “Eu entendi a
interação com a Biologia.”; “Interessante, interativo, principalmente as atividades
extras.” Em outras falas, a conexão com a Biologia não ficou clara: “Não vi bem
sobre Biologia. Gostei da interação com a leitura mais dinâmica. Os outros temas
são bem abordados.”
Segundo Valente (2005) aprender pode ser interpretado como fruto de um
processo de construção de conhecimento, e significa apropriar-se das informações
que o aprendiz já possui num processo de construção contínua. Para tanto a
informação deve ser processada interagindo com o mundo dos objetos e das
pessoas, numa atribuição de significados, passando a ter sentido para o aprendiz.
A conexão com a literatura foi o item com maior nota, 8,8, dos 50 alunos que
responderam esta pergunta, 31 avaliaram o item como ótimo. Este item teve um
impacto positivo maior nos alunos, corroborada pelas questões abertas respondidas
pelos mesmos. “No conto do Júlio Verne, acabei aprendendo que na sociedade de
hoje pensa-se muito em ajudar a si próprio. O conto mostra um ângulo diferente,
onde há a possibilidade de se ajudar ao próximo”. Percebe-se pela fala dos alunos
que eles estabeleceram a conexão entre o ODS 1 e o conto. “Tenta passar uma
ideia da pessoa, ser egoísta, que estão tentando mudar o paradigma das pessoas
da pobreza e o foco e mudar isto até 2030”.
Pelos resultados já apresentados e outros reproduzidos novamente, sobre o
app-book Frritt-Flacc, alunos ressaltaram o impacto e o aprendizado que este tema,
teve sobre os mesmos: “Por ser um aplicativo é muito mais fácil para trabalharmos,
eu não conhecia ODS, aprendemos sobre erradicação da pobreza através da leitura
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de uma forma legal”. “Tenta passar uma ideia da pessoa, ser egoísta, que estão
tentando mudar o paradigma das pessoas da pobreza e o foco e mudar isto até
2030”. “Por ser aplicativo é mais fácil para os jovens trabalharem. Usamos muito
celular.” Pela fala deste aluno, percebe-se o quanto podemos estar distantes do
próximo e como este conteúdo é importante para ser abordado em sala de aula:
“Desde que vim ao Brasil nunca falei sobre pobreza.”
Quando questionados sobre o que acharam de misturar literatura com outras
disciplinas, os alunos mostraram-se positivos: “Dessa forma os professores acabam
conversando mais, trocando informações para poder nos ajudar. Isso é muito legal”.
“No aplicativo o resultado ficou muito interessante: gostei dos efeitos especiais, do
som das trovoadas e a chuva.” “O aplicativo abrange várias áreas do conhecimento
e ainda conscientiza as pessoas”. “Sim e pode ser usado como material didático, os
professores passaram a ter mais integração”.
Em diversas respostas, observamos que os posicionamentos dos alunos
abarcam as diversas questões contidas na TDIC, como a ideia do projeto em si, o
ODS, o tema sustentabilidade, a educação para a Biologia e a literatura, conforme
evidenciado nas falas dos alunos:
O aplicativo no meio eletrônico permite que qualquer um possa
adquiri-lo. Permite adquirir conhecimento, para a educação. O ODS
traz novas visões sobre o desenvolvimento, fome sustentabilidade do
planeta. Novas formas de energia. Comida, fome, parte geral de
sustentabilidade.
Por ser um aplicativo é muito mais fácil para trabalharmos, eu não
conhecia ODS, aprendemos sobre erradicação da pobreza através
da leitura de uma forma legal.

A leitura de um conto clássico através de uma TDIC trouxe uma proximidade
com os alunos: “É uma leitura dinâmica, diferente de um jornal mais interessante.” “É
uma leitura muito mais interativa, deixa mais entretido”. “O aplicativo ajudou no
melhor entendimento dos conteúdos.”
Para Krasilchik (2014), o conhecimento adquirido deve contribuir também
para que o aprendiz possa tomar decisões de interesse individual e coletivo, num
contexto ético de responsabilidade e respeito que considere o papel do homem na
biosfera. Como pudemos perceber, os alunos, no geral, através do conteúdo do
aplicativo Frritt- Flacc, foram tocados pela sensibilização das formas de pobreza,
puderam refletir sobre valores éticos da sociedade, e sobre ações que podem ser
tomadas para trabalhar com situações pontuais.

O ODS abordado no app permitiu
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trabalhar com uma esfera de consciência e construção de comportamentos
positivos.
A questão “Como você avalia e que nota atribui para Divulgação, Localização
e Download do Aplicativo”, teve média 7,3, avaliada como boa pelos alunos. As
questões quanto a Orientação Prestada para Localização, Download e Uso do App,
e Facilidade de Aprendizado, tiveram conceito 7,8 (Quadro 6 e no Gráfico 3).
Quadro 6 – Divulgação, Localização e Download do Aplicativo

FONTE: elaborado pelo autor.
Nota: Contagem menor do que 52 alunos corresponde aos que não respoderam.

Gráfico 3 – Divulgação, Localização e Download do Aplicativo

FONTE: elaborado pelo autor
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A divulgação do Projeto e do Aplicativo, bem como o canal para tirar dúvidas,
foram avaliados com as notas 7,2 e 7,1 respectivamente. Quanto a facilidade para
localizar e baixar o app, três alunos avaliaram com notas abaixo de 5, a média final
foi 7,3 para este critério. Os alunos apontaram como problemas no aplicativo o fato
de não conseguirem baixar com facilidade, e, a divulgação se mostrar deficiente:
“Nós tínhamos a inscrição na oficina e nos mandaram baixar o app sem maiores
explicações”. “Só soubemos do app pelo SESI, falta divulgação externa. Poderia ser
divulgado entre outras oficinas”. Ainda: “O aplicativo só soubemos pelo SESI.
Poderia haver uma divulgação maior para quem não está no SESI. Quem está em
outras oficinas não teve a mesma ênfase no aplicativo”.
Desta forma, foi possível compreender através das falas dos alunos que uma
melhor divulgação deve ser observada, bem como, acompanhamento de perto, e,
ainda, a possibilidade de trabalhar no aplicativo através do computador.
A avaliação do aplicativo em si pelos alunos foi considerada boa, tendo média
final 7,9 (Quadro 7).
Quadro 7 – Avaliação e nota do Aplicativo em si

FONTE: Elaborado pelo autor.
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.Gráfico 4 – Avaliação e Nota Geral do Aplicativo

FONTE: Elaborado pelo autor

Nota-se que nas palavras de um aluno a disposição para compreensão desse
ODS foi justamente impulsionada pelo fato de ser um aplicativo. “Acredito que é uma
proposta muito interessante, pois ajuda jovens a estudar de uma nova maneira,
utilizando a tecnologia disponível”. Para Arco (2013) as TDIC são responsáveis por
impulsionar o interesse dos alunos, produzindo consequentemente melhores
resultados no processo de ensino-aprendizagem. “Trabalhamos, aprendemos de
forma divertida. Tecnologia.”
Almeida et al. (2014) também ressaltam que as TDIC têm influência na
compreensão por possibilitar a recriação mental por parte dos estudantes. Aspecto
levantado por um aluno:
O aplicativo nos auxiliou muito no aprendizado e desenvolvimento de
tarefas em sala de aula, em todas as disciplinas. Em termos de
equipe, houve bastante melhora no aprendizado dos meus colegas
por conta do aplicativo. Todos os professores conseguem trabalhar
com ele: o de Literatura, o de Biologia, o de Física ou o de Química.
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Ainda pode ser observado a possibilidade de mudança comportamental após
a experiência da utilização do aplicativo, conforme evidenciado na fala dos alunos:
A forma de pensar, de perceber melhor as dificuldades que existem
na sociedade. Na parte de literatura aprendemos palavras novas e
outros aspectos da leitura. Cada aplicativo tem uma história diferente
envolvendo um ODS.
Na escola já temos um site que usamos para fazer atividades e ajuda
muito. Mas eu nunca tinha visto um aplicativo assim, que engloba a
pobreza e a fome, falando em ajudar as pessoas. Hoje as pessoas
não estão indo tanto às bibliotecas, mas o celular deixa a leitura mais
fácil, a gente muda o nosso pensamento e aprende coisas novas. A
partir do aplicativo podemos conseguir empatia com as pessoas.

Através ainda das falas dos alunos pode se observar que a utilização do
aplicativo, além de causarem uma percepção para se pensar no outro (ALMEIDA et
al. 2014), foi capaz de abrir o horizonte para que se fosse pensado sobre as
parcerias das iniciativas privadas com as instituições de ensino.
Para Oliveira e Campos (2013) os jovens nascidos após a segunda metade
de 1995 possuem imensa facilidade com os recursos tecnológicos.

“Por ser

aplicativo é mais fácil para os jovens trabalharem. Usamos muito celular. Desde que
vim ao Brasil nunca falei sobre pobreza. Trabalhamos, aprendemos de forma
divertida. Tecnologia”. E ainda: “Gostei da ideia do aplicativo ser baseado num app,
que vem da ONU, que a ideia é mudar toda a realidade do mundo.”
A facilidade de uso do aplicativo e o design e suas cores tiveram médias
maiores, 7,8 e 8,3 respectivamente. “As cores não remetem a sustentabilidade. Mas
remete à pobreza. Este tom avermelhado, mais escuro lembra a pobreza e remete à
história. Dá uma sensação triste.” As TDCI possibilitam usos diversos e
diferenciados e estão se tornando cada vez mais fáceis de ser manipulados e
explorados, como apontado por Valente (2005), com recursos para combinar textos,
imagens, animação, o que desperta muito o interesse do aluno: “No aplicativo o
resultado ficou muito interessante: gostei dos efeitos especiais, do som das
trovoadas e a chuva.”
De acordo com as palavras de um aluno o “Frritt-Flacc ajudou a estimular a
capacidade de leitura, absorção e entendimento de informação para mim e meus
colegas, justamente por ser um aplicativo interativo e ilustrado”. “É uma forma de
conscientização mais fácil”. “A arte feita no aplicativo é agradável e interessante. A
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gente fica entretido e a leitura fica mais rápida e fácil”. “Eu gosto de poder abrir o
aplicativo a qualquer lugar a qualquer momento sem internet”.
Os critérios do tipo de história e autor, forma de apresentação da história das
atividades e facilidade de realização das atividades complementares tiveram média
8,1. Quando questionado sobre qual impacto o aplicativo provocou no dia a dia dos
estudos, o aluno respondeu: “Frritt-Flacc ajudou a estimular a capacidade de leitura,
absorção e entendimento de informação para mim e meus colegas, justamente por
ser um aplicativo interativo e ilustrado.”
Sobre o funcionamento do aplicativo, um aluno demonstrou que através do
app, da história contada, foi estimulado a refletir não só sobre o ODS mas também
ao que acontece ao redor, e o entendimento da Biologia: “Lemos o conto que vem
no conteúdo e uma questão relacionada aos ODS fica no ar. O aplicativo sugere a
reflexão e propõe atividades”. ”O aplicativo (que traz o conto de Júlio Verne, FrrittFlacc) propõe uma ação em relação ao tema, ensina o funcionamento dos
biodigestores (alternativa energética sustentável a partir de dejetos) e estimula a
pesquisarmos sobre outras ações semelhantes à nossa volta”. Segundo Lima (2000)
a Biologia é a ciência que mais desperta interesse nos indivíduos, sendo nós seres
biológicos.
Quanto às Plataformas Disponíveis a nota final foi 7,8. A plataforma do
aplicativo foi apontada por alguns alunos como não satisfatória, destacando as
questões técnicas: “No meu celular eu precisei desinstalar alguns aplicativos, por
isso senti falta de uma versão para computador“, “Acho ruim que não tem para
Windows”.
O critério avaliado com menor nota, dentro deste item, foi quanto à
quantidade de atividades complementares, que teve conceito de 7,3. Os alunos
avaliaram positivamente as atividades: “Poderia até utilizar as atividades como forma
de avaliação e integração com equipe, amigos.” “A atividade fala sobre todos os
passos, bem legal.” Críticas e sugestões foram feitas: “As atividades estão
separadas do livro. Talvez fosse bom integrar as atividades com o conteúdo do
texto. ”Alguns alunos tiveram dificuldade no aprendizado: “Não consegui entender a
atividade 1.”

78

4.3.2 Professores
São apresentados os resultados da pesquisa quantitativa realizada com os
professores, O conceito geral do projeto foi considerado bom pelos professores,
tendo como média 8,0 (Quadro 8 e Gráfico 5), avaliação similar aos dos alunos.

Quadro 8: Conceito do Projeto

FONTE: elaborado pelo autor

Gráfico 5 – Conceito do Projeto

FONTE: elaborado pelo autor.

A ideia do projeto em si, a conexão que o projeto estabelece com os ODS da
ONU e a conexão com a sustentabilidade foram avaliados também com média 8,0.
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O conceito do projeto em si teve média 8,0, e dos 76 professores que participaram
da etapa da pesquisa quantitativa, 68 avaliaram a ideia do projeto em si como boa e
ótima.
A conexão com a Biologia teve média 7,8 enquanto a conexão com a
literatura teve média 8,1. “Gostei muito do aplicativo, ele é bem dinâmico e os alunos
gostaram muito de utilizá-lo. Poderiam criar mais aplicativos como esse para
despertar o gosto pela literatura em nossos alunos.” “Ótimo aplicativo! Ótimo para
ensinar de forma diferente, descontraída e na linguagem dos alunos”.
O conceito referente a aplicabilidade pedagógica teve média 7,9 conforme
apresentado no Quadro 9 e no
Gráfico 6, sendo avaliado como bom pelos professores.

Quadro 9 – Aplicabilidade Pedagógica

FONTE: elaborado pelo autor.

Gráfico 6 – Aplicabilidade Pedagógica

FONTE: elaborado pelo autor.

De acordo com o Professor J.A,
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A educação hoje está intimamente ligada à tecnologia. Se a
deixarmos de fora, perderemos a vontade dos alunos. Em certos
momentos o celular já é usado em sala de aula, com o professor de
Literatura, Língua Portuguesa ou Física, com fins pedagógicos. Cabe
a cada professor fazer o papel de incentivador e mediador, para que
os alunos tenham vontade de olhar para uma atividade e perceber
que aquilo é importante, que vai contribuir para a vida escolar e
profissional deles.

O item Divulgação, localização e download do aplicativo teve média 7,3,
avaliada como boa pelos professores (Quadro 10 e Gráfico 7).
Quadro 10 – Divulgação, localização e Download do Aplicativo

FONTE: elaborado pelo autor.

Gráfico 7 – Divulgação, localização e Download do Aplicativo

FONTE: elaborado pelo autor.
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É possível observar na avaliação que a percepção dos professores foi de
encontro às percepções dos alunos, ou seja, apesar de concordarem com a
importância do projeto, existem alguns pontos que passaram por apontamentos
críticos, dentre eles a divulgação e o formato geral do aplicativo. Os principais
aspectos apontados pelos professores foram:
•
•
•
•

Melhorar o desenvolvedor gráfico.
Poderia ter o app. para Windows Phone.
O app necessita de bastante espaço no celular, assim sendo uma barreira
para algumas pessoas fazerem o download
A ideia do projeto é ótima; em conexão com o momento em que vivemos.
Tivemos muita dificuldade com o envio das atividades: não conseguimos
enviar. E também os prazos; para o segundo aplicativo extremamente curto o
que inviabilizou o adequado trabalho.
Uma questão identificada como frágil foi a divulgação do projeto antes do

inicio da oficina com os alunos, e o tempo gasto com o download do mesmo durante
a oficina. “É preciso mais tempo para aplicação das leituras, e que sejam enviadas
antes do início da Oficina para que todos tenham mais tempo de contato com essa
ferramenta.”
A avaliação do aplicativo em si pelos professores foi considerada boa, tendo
média final 7,7 (Quadro 11 e Gráfico 8). Foi possível ainda observar a capacidade de
trabalhar de forma multidisciplinar do aplicativo, ou seja, o que inicialmente era
pensado apenas como ferramenta para o ensino da Biologia e, da sensibilização do
ODS 1, acabou se mostrando uma ferramenta apontada pelos professores como
multidisciplinar: “Nós acabamos mostrando aos estudantes a interdisciplinaridade.
Os alunos percebem que não é preciso nos prender apenas à Biologia ou ao
Português. Nós temos as Artes, o Português e a Biologia, tudo se interligando de
uma maneira mais ampla” (Professor DPM).
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Quadro 11 – Avaliação e Nota Geral do Aplicativo

FONTE: elaborado pelo autor.

Gráfico 8 -Avaliação e Nota Geral do Aplicativo

FONTE: elaborado pelo autor.
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Nota-se que a barreira tecnológica foi também uma das deficiências
consideradas pelos professores. A facilidade de uso do aplicativo teve, entre os itens
avaliados pelos professores, uma nota péssima e 4 ruins. As atividades
complementares foram avaliadas por 7 professores com os conceitos péssimo (1
avaliação) e 6 ruins (Quadro 11). No entanto, de modo geral todos os professores
apontaram a iniciativa como excelente, sendo ainda sugerido que mais materiais
similares fossem desenvolvidos como forma de interagir no aprendizado do aluno.
Esta atividade relacionada ao conto visa ensinar através da biologia,
conectando o aluno com a ODS. O aprendizado se torna estimulante, inovador e
multidisciplinar, como observado nos resultados apresentados. ”Pode ser usado
como material didático, sociologia, biologia, utilizar o aplicativo para ensinar aos
alunos.” “Como é a fome, o desenvolvimento, outras energias, ensina o passo a
passo”. “Sim e pode ser usado como material didático, os professores passaram a
ter mais integração.” “Deveria ter em todas as escolas”. “Se você pegar um assunto
como sociedade pode encaixar vários assuntos, como sustentabilidade, química,
biologia, literatura, conteúdo abrangente, para alunos e sociedade em geral”.
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5. ALCANCE DOS APLICATIVOS
A meta a ser alcançada através desta ferramenta de ensino é de impactar ao
menos 167.550 pessoas na América Latina até o ano de 2020.
Foi criada uma página na internet (http://www.bioapp-novozymes.com.br) pela
empresa Novozymes onde o usuário encontra informações gerais do projeto, ODS
trabalhados no aplicativo, disponibilidade para fazer o download dos três aplicativos,
depoimentos de usuários, canal para entrar em contato e link para acessar o
Bioblog, site da empresa Novozymes.
Os dados a seguir (Figura 32) referem-se às estatísticas de janeiro a maio de
2017 do número de pessoas impactadas pelos três aplicativos, downloads
realizados do mesmo, prêmios recebidos e horas de interação.

Figura 32 – Número de pessoas impactadas, downloads realizados, prêmios recebidos e
horas de interação referentes aos 3 aplicativos no período de janeiro a maio de 2017

FONTE: Novozymes (2017)

De janeiro a maio de 2017 mais de 26 mil pessoas no Brasil já tiveram acesso
aos aplicativos Frritt-Flacc, Ostras e O Rei do Rio de Ouro, somando mais de mil e
oitocentas horas de leituras. No ano de 2016 o alcance foi de aproximadamente
20.520 Impactos (eventos e downloads), enquanto que em 2015 foi de
aproximadamente 2000 pessoas (NOVOZYMES, 2017).
Além do Brasil, a iniciativa já alcançou também leitores na Inglaterra,
Venezuela, Vietnam, Israel, Uzbequistão, Paquistão.
O aplicativo Frritt-Flacc foi premiado com o Selo Distinção Cátedra UNESCO
de Leitura PUC-Rio, sendo considerado pela banca julgadora como uma das
melhores obras infanto-juvenis publicadas no ano de 2016.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no estudo apresentado, pôde ser enfatizado que a parceria entre
organizações privadas e instituições educacionais pode ser uma ferramenta efetiva
para se formar uma sociedade com maior consciência. A iniciativa da Novozymes
em desenvolver um projeto na área de Educação trouxe consigo novos desafios,
que desencadearam em várias ações e tomadas de decisões, como pôde ser
observado no decorrer deste estudo. Estas ações foram efetivadas com uma
metodologia, que foi apontada por professores e alunos como positiva.
Quanto ao principal objetivo proposto neste trabalho, podemos observar que a
metodologia de alcance foi criada, utilizando-se de tecnologia como um meio
possível de atingir 167.550 mil pessoas na América Latina até 2020. Em poucos
meses de lançamento dos app-books, aproximadamente 26.000 mil, já foram
impactadas pelos aplicativos. No entanto, para ampliar o alcance da proposta, o
estudo deixou claro a necessidade de melhorar a divulgação do trabalho, bem como,
criar um mecanismo para acessibilidade via computador.
O aplicativo Frritt-Flacc foi testado em uma escola da Rede SESI no Estado
do Paraná. Através da análise dos resultados obtidos na pesquisa com alunos e
professores, entende-se que o objetivo principal foi alcançado, sendo observado que
a receptividade de uma metodologia de ensino através de um aplicativo interativo
onde os alunos possam pensar em soluções é muito bem recebida por parte de todo
o sistema educacional.
Os professores de forma geral mostraram estar abertos a compreender o
projeto e integrar aos seus alunos. O conceito do projeto teve média 8,0, e dos 76
professores que participaram da etapa da pesquisa quantitativa, 68 avaliaram a ideia
do projeto si como boa e ótima.
A conexão com a literatura teve um forte impacto positivo, entre todos os itens
avaliados, com conceito 8,8 pelos alunos participantes da pesquisa e 8,1 pelos
professores que responderam ao questionário.
Alguns pontos que tiveram avaliação mais baixa, como a dificuldade para
baixar o aplicativo foi apontada como um problema, tanto pelos professores como
pelos alunos. A incompatibilidade do smartphone, baixa velocidade da internet na
escola e dificuldades em entender o procedimento acarretou uma “perda de tempo”
dentro do previsto para se trabalhar com o aplicativo. Foi apontada pelos alunos a
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deficiência quanto ao não acesso pelo computador, o que deve ser levado em
consideração já que alguns estados e municípios estão impedindo o uso de
smartphones e tablets em sala de aula. Estas questões podem ser contornadas com
planejamento e também com o aumento do acesso e melhoria da qualidade de sinal
com o tempo. Os contos que apresentam as atividades interativas deveriam ser
previamente trabalhados pelos professores em sala de aula.
Não há como negar a importância das organizações para o desenvolvimento
das sociedades, além de desempenhar um papel econômico importante,
desenvolvem culturas sociais e possibilidade de pesquisas e desenvolvimento.
É nessa mesma linha de raciocínio que o trabalho aqui apresentado procurou
seguir ao apresentar o desempenho de uma empresa no atendimento ao chamado
da ONU para desenvolver ferramentas para se alcançar o desenvolvimento
sustentável através das metas dos Objetivos Sustentáveis. O desempenho da
empresa ainda demonstra um comportamento consciente em que as grandes
empresas estão buscando se adequar, não apenas para atender uma demanda
mercadológica, mas também, uma demanda social, impulsionada por organizações
internacionais na busca de manter e criar ações que possam traçar o
desenvolvimento sustentável global.
Sugere-se que outros estudos busquem identificar ações que são realizadas
por empresas tendo como foco os ODS e seus impactos e que outros projetos
nasçam de desafios como o que foi aqui proposto.
Espera-se que com essa iniciativa mais empresas possam se interessar em
contribuir tanto com a educação, quanto com as metas da Organização das Nações
Unidas, uma vez que sociedades desenvolvidas são melhores para todos, de uma
forma global.
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ANEXO 1  17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável.
Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as
idades.
Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para
todos.
Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à
energia para todos.
Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação.
Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis.
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável.
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
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APÊNDICE 1 - TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE
TESTE DE CONCEITO E ACEITAÇÃO DO APLICATIVO COLEÇÃO NOVA
PERSPECTIVA DA NOVOZYMES
Relatório de Pesquisa Qualitativa – Alunos do Colégio SESI Curitiba Internacional –
25/10/2016 – 15:30 às 17:00 hs – Sala 4

a) APRESENTAÇÃO, AQUECIMENTO E REGRAS.
Iniciou-se a pesquisa com a apresentação de todos os participantes, breve
explanação sobre a metodologia e os objetivos da pesquisa, bem como sobre suas
regras de conduta.

b) A IDÉIA, O CONCEITO DE UTILIZAR UM APLICATIVO PARA DESENVOLVER
UMA COLEÇÃO DE HISTÓRIAS QUE ESTIMULAM A MUDANÇA DE POSTURA E
O USO DA BIOLOGIA PARA ATENDER AOS REQUISITOS DAS ODS DA ONU E
CONTRIBUIR PARA A ERRADICAÇÃO DA FOME E DA MÍSÉRIA NO MUNDO
Ao se iniciar este bloco da pesquisa, indagando o que os alunos pensavam sobre
esta ideia em si (conto com uso de app), foi descoberto que ao contrário do que
havia sido combinado, nem o projeto havia sido comunicado massivamente aos
alunos do SESI, como também não havia sido integrado às oficinas de estudos.
Na mesma linha, dentre os alunos participantes do grupo de foco, apenas um havia
recebido informações sobre o aplicativo, mas não havia conseguido sua baixa e,
consequentemente, não o conhecia.
Por este motivo o roteiro previsto requereu adaptação e Pedro apresentou o projeto
e orientou sua baixa. Após esta intervenção a pesquisa pode ter sequência, porém
com resultado esperado
Após a adaptação/explanação, os participantes foram indagados sobre o que
pensaram na ideia do projeto e do aplicativo em si (com uso de app) e se existiam
críticas, sugestões, ou indicação de algum formato que poderia ser mais apreciado
(exemplo: jogos, blog ou face, etc.)?
As seguintes respostas foram obtidas:


Boa ideia, porque transcende a sala de aula, bom porque Júlio Verne é uma
forma lúdica que permite uma visão de sala de aula.



Estilo já conceituado, lembra walking dead, não é aquela coisa chata.
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Acho que é mais para escola, talvez não para pessoas comuns fora da
escola.



A maneira como foi trazido para um aplicativo, a forma de abordar é
interessante.



Algo intrigante, que irá fazer as pessoas irem atrás.



Talvez fazer como um vídeo, algo mais envolvente, uma animação.



Seria bom abordar como uma estorinha ao invés de um texto.



Existem jogos muito interessantes, este material poderia ser abordado como
tal.



Interessante, interativo, principalmente as atividades extras.



Textos muito grandes numas páginas. Talvez duas abas (todos concordam).



Recursos visuais mais apurados, dividido (todos concordaram).



Opção para fazer a leitura por narração. Mais animações, interativo ao toque.
Personagens na tela.



Dependendo do público alvo, não sei se encaixaria tão bem. Para nós deveria
ser mais coisas de nosso cotidiano.



Ou puxam mais para o lado e-book ou mais dinâmico tipo e-book. Mais
interativo.



Um game associado seria mais adequado ao público destino. Há dúvidas
sobre primeira pessoa ou terceira pessoa. Vídeos atraem mais do que texto.



Seis preferem um aplicativo enquanto dois preferem acesso a uma mídia
social.



Ou talvez conhecer e baixar a partir de uma mídia e depois rodar o aplicativo.



Seria bom colocar um gif.



Achei um pouco restrito por só usar celular (restritivo).



Poderia ter duas opções, online e aplicativo.



Devem continuar nesta ideia e divulgar melhor.



Deveria ser relacionado ao conteúdo programático.



Por outro lado, poderia perder o objetivo do projeto. Pode ser prejudicial.

Após este bloco foi indagado sobre a conexão do projeto e do aplicativo com a
Sustentabilidade.
Pedro explicou o conceito de sustentabilidade. Indagou-se também sobre a conexão
com a Biologia, uso das ODS e sua contribuição para erradicar a fome e a miséria e
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também a conexão com a literatura. Mesmo destacando que o desconhecimento
prévio do aplicativo prejudica a qualidade das respostas, foram obtidas as seguintes
respostas:


Pelo que eu vi no começo do aplicativo, ele aborda mais uma iniciativa, o
início do texto. As cores não remetem a sustentabilidade. Mas remete à
pobreza. Este tom avermelhado, mais escuro lembra a pobreza e remete à
história. Dá uma sensação triste.



Não vi bem sobre Biologia. Gostei da interação com a leitura mais dinâmica.
Os outros temas são bem abordados.



Eu entendi a interação com a Biologia.



As atividades estão separadas do livro. Talvez fosse bom integrar as
atividades com o conteúdo do texto.



Poderia até utilizar as atividades como forma de avaliação e integração com
equipe, amigos.



A atividade fala sobre todos os passos, bem legal.



Não consegui entender a atividade 1.

c) A APLICABILIDADE DO PROJETO EDUCAÇÃO E DA COLEÇÃO NOVA
PERSPECTIVA DA NOVOZYMES SOB A ÓTICA PEDAGÓGICA:
Iniciou-se o bloco indagando-se se o projeto/aplicativo foi bem aplicado, se sua
conexão com as ODS, com a Biologia, com a Sustentabilidade e com a Literatura
foram bem realizadas.
Também foi indagado se pedagogicamente o projeto foi bem aplicado, se contribuiu
com a educação e com a ida dos alunos e o que deveria ser melhorado. Neste
aspecto se obtiveram as seguintes respostas:


Agradou a todos, pois não é uma forma normal de ensino, é algo mais
interativo, mais tecnológico. Os alunos estão cansados do aprendizado
tradicional. Poderia ser adaptado para trabalhos em equipe.



No SESI, poderia ser adaptado aos trabalhos em oficinas.



Poderia incluir notificações. Poderia haver uma opção de notificação para
marcar onde parou a leitura. Poderia haver metas de leitura.



Poderia sugerir uma atividade com perguntas e respostas. Talvez uma
competição.
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Poderia haver uma competição com soluções ou perguntas, tipo gincana
atrelada a uma premiação. Enviar a resposta.



Poderia ser criado um local para divulgação dos melhores resultados.

d) EM RELAÇÃO À DIVULGAÇÃO, ORIENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E BAIXA DO
APLICATIVO:
Neste bloco foi indagado se o objetivo e orientações para uso do aplicativo foram
bem divulgados. Se havia algo mais a fazer neste sentido ou algo que tenha faltado
em termos de comunicação.
Indagou-se também se foi fácil localizar e baixar o aplicativo, se houve um canal
para dirimir dúvidas, se gostaram do aplicativo em si e se haviam sugestões ou
críticas sobre o aplicativo. Foram obtidas as seguintes respostas:


Não foi divulgado apenas para uma sala e meia, todos os demais não foram
informados sobre o projeto.



Para estes poucos participantes, houve incentivo para divulgarem para outras
pessoas.



Dentre os oito participantes um foi informado.



Durante a pesquisa, poucos conseguiram baixar o aplicativo em virtude da
internet.



Não existe informação sobre um canal para dirimir dúvidas

e) O QUE PENSAM EM RELAÇÃO AO APLICATIVO EM SI
Foi perguntado se, no geral, o aplicativo atende aos seus objetivos? Se Gostaram da
história, do Autor e das Atividades Complementares.
Perguntou-se também se sugerem alguma mudança no aplicativo, se seu uso é
adequado a professores e alunos, se o formato utilizado é o mais adequado, se as
cores e o design agradam a todos, se conteúdo do aplicativo está correto. Foram
estimuladas críticas e sugestões.
Indagou-se sobre que nota se atribuiria, de 1 a 10 (escala de Lickert com escala de
correlação que Pedro demonstrou e anotou no quadro.
Utilizando-se a técnica do Post it, foram obtidas as seguintes avaliações:
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Nos mesmos Post it foram coletadas as seguintes anotações espontâneas:


Deveria haver um nome mais fácil



Deveria estar disponível para mais plataformas



Deveria usar um nome mais simples



Deveria haver maior interatividade/Criação de um personagem

Em termos de críticas, comentários e sugestões foram obtidas as seguintes
respostas anotadas em Post it:


Opção de Narrador



História em 1ª pessoa



Contato com o Desenvolvedor



Notificações



Divulgação por GIF



Incluir uma abordagem menos infantil, mais condizente para adolescentes



Usar mais recursos visuais ou de áudio



Otimizar mais para celulares (tem tarjas pretas do lado)



Mais figuras



Texto



Mais interação



História que situa o leitor dentro de si (adaptar)



Questionário no fim



Narração



Versão para Windows Phone e Web



Mais atividades práticas



Atividades dentro da história



Precisa de maior divulgação



Fazer uma plataforma acessível para quem não pode baixar (web)



Versão para Windows Phone
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Mudaria o tamanho dos textos



Deixaria mais animado



Mudaria pouco da estrutura



Colocaria algo para o público participar ainda mais, como por exemplo
fazendo algum quis, desafio ou algo do gênero



Colocaria mais atividades



Separaria os textos maiores para que a leitura não seja cansativa



Colocaria uma espécie de “quiz” ou “competição” com os amigos que tratasse
o app



Criaria um vídeo para divulgação nas redes sociais



Colocaria um personagem (fazendo com que houvesse uma interação com o
usuário)



Mudança da trama (melhoraria imagens e cores)



Inserção de atividades na História



Competição entre alunos/usuários



Mudança no nome (mais simples)



Uma versão web para o aplicativo, utilizar mais sons e inserir as atividades de
forma opcional dentro do próprio livro. Além disso as atividades seriam
interativas. Poderia ser inserido um vídeo no livro para torna-lo um pouco
menos monótono.



A escolha das cores e sons podem tornar o aplicativo melancólico já que o
áudio não varia, cores poderia variar mais conforme a história é contada e o
texto poderia ser melhor distribuído para não se tornar muito extenso.

Especificamente sobre o formato mais adequado para o projeto, foram obtidas as
seguintes respostas, através de Post it:
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Finalizando a Pesquisa, e ainda através de Post it, foram registrados os seguintes
recados para a Direção do Sesi e da Novozymes:


Fazer mais pesquisas com diferentes públicos-alvo



Usar as mídias sociais a seu favor para divulgar o aplicativo



Perguntar aos alunos se eles querem aplicar, não deixar nada obrigatório



O aplicativo flui muito bem, porém melhorias e adaptações para atingir melhor
o público alvo devem ser feitas. Tais como adaptação para a primeira pessoa,
adição de notificações e leitura por narrador. Além de uma divulgação de
nível condizente com os das empresas, diferente do atual.



Achei interessante o app e acho que a ideia irá dar certo. Não gostei apenas
da divulgação, que pelo menos no SESI não houve.



Achei muito bom saber desse app e acho que se todos os alunos tiverem a
oportunidade (vão ter) de conhecer o app e aprofundarem nele vai ser ótimo
pelo fato de ser algo interessante e “novo” para o SESI e alunos. Queria
agradecer por ter participado desta pesquisa.



Ideia interessante, com um foco que pode despertar o interesse por resolução
de problemas/conflitos através da ciência no leitor. A abordagem através de
um app/e-book torna a ideia inovadora e não entediante. A única incerteza
seria sobre a vontade de um usuário de tecnologia ter vontade de consumir o
produto pois em minha visão, os jovens atualmente, são desinteressados. Aí,
pode variar de pessoa por pessoa a utilização do app.



Divulgar mais (pois a ideia é ótima)



Aplicar melhor dentro das oficinas



Obrigado por realizar a pesquisa!



Aprecio muito a forma como essa pesquisa foi feita e conduzida e creio que
mais pesquisas como esta serão benéficas a todos os participantes. Apesar
disso, a parceria e o app poderia ser mais bem divulgados na escola.



(NOVOZYMES) acho muito interessante a atuação de vocês no mercado,
principalmente na indústria e tanto que foi um dos motivos da escolha do meu
curso (Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia) e ficaria muito grato por
um futuro contato da Novozymes comigo. Além disso achei muito interessante
a ideia de vocês, juntamente com a iniciativa, que realmente mostra vontade
de mudar o mundo para melhor (miguel.l.alcantara@outolook.com).
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APÊNDICE 2 - Questionário – PROFESSORES.
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APÊNDICE 2 - Questionário 1 – PROFESSORES – continuação
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APÊNDICE 3 - Questionário – ALUNOS
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.APÊNDICE 3 - Questionário – ALUNOS - continuação

