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“Na escola, o contexto escolar e os indivíduos que o habitam 

contribuem juntos para dar significado à experiência.”



O HOMEM E O MEIO AMBIENTE:
DO FOGO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

• “O homem sempre interferiu no ambiente?”

• “Por que o homem começou a interferir na 
natureza?”

• “Quais as consequências das ações do homem no 
meio ambiente?”

• “Como a tecnologia pode contribuir para reduzir 
os impactos das ações do homem na natureza?”



No decorrer do II trimestre, lendo o livro “Eu como assim ou

assado?”, as crianças do Grupo Energia, mostraram-se curiosas

para saber sobre como os antepassados interferiam no meio

ambiente para transformá-lo e quais seriam as consequências

dessas ações para a natureza.



Motivadas a responder as perguntas norteadoras

da investigação, as crianças se implicaram em

retomar pontos investigados ao longo do II

trimestre e irem em busca de recursos que nos

auxiliassem a encontrar outras respostas para seus

questionamentos.



No decorrer do processo, com o auxílio das professoras, o Grupo

decidiu que deveria centralizar em alguns momentos da história da

humanidade que foram decisivos para a transformação do meio

ambiente.

A invenção do fogo, da agricultura e da 

pecuária, a Revolução Industrial e as 

inovações tecnológicas, foram os momentos 

históricos escolhidos para nortear o projeto.



Por onde começar?
“A gente poderia investigar primeiro a agricultura.”

“Mas o fogo veio primeiro que a agricultura, não foi?”

“É! E depois do fogo, o homem aprendeu a cozinhar e não precisou
mais caçar animais ferozes.”

“Mas quando foi que o homem começou a poluir?”

“A gente não pode começar já da poluição. A poluição veio depois.”

“Então a gente começa da Pré-História.”



O homem das cavernas interferia no ambiente?

“O fogo sempre existiu?”

“Quem inventou o fogo?”

“Na época dos dinossauros, existiam pessoas?”

“Por que tem pinturas nas cavernas?”

“Existia panelas para cozinhar, na época das cavernas?”

“O homem das cavernas desmatava?”

A Pré-História gerou muitas perguntas para as crianças do Grupo
Energia. Compreender que no início, o homem retirava da
natureza o essencial para sua sobrevivência, motivou a fazerem
novas perguntas sobre a relação do homem com o meio ambiente.



A agricultura e a criação de animais
“Quando o homem caçava e não achava nenhum animal, ele ficava com 

fome?”

“A agricultura foi descoberta na Pré-História?”

“Por que o homem das cavernas não criava bois ao invés de ir caçar animais 
ferozes? Ele precisou aprender a criar, não é?”

“O homem desmata muito para plantar e criar animais. Ele faz isso para 
ganhar  mais dinheiro.”

Perceber que o surgimento da Agricultura foi decisivo para que o
homem saísse da condição de nômade para sedentário e a partir
daí, assumisse o papel de agente transformador ainda mais intenso
da natureza, ajudou ao Grupo a fazer reflexões acerca de como
essas interferências de forma desordenada, agridem a natureza.

As crianças fizeram uma importante reflexão sobre como o dinheiro
se tornou o maior motivador para que o homem agredisse
desordenadamente a natureza e perceberam que já vivemos com
as consequências dessas ações.



Revolução Industrial

Após a Revolução Industrial, a poluição do ar, da água, do solo, a 

ocupação humana e o desmatamento, mudaram definitivamente 

a relação do homem com o meio ambiente. Ele passou a explorá-

lo e agredi-lo com o intuito de buscar adquirir tecnologias ainda 

eficientes e a lucrar com sua exploração.

Após refletir sobre as consequências da Revolução, as crianças 

passaram a buscar alternativas para amenizá-las.



Inovações tecnológicas

“E se a gente criasse uma máquina despoluidora?”

“Não sei por que as pessoas se preocupam com a 
poluição. Se não houvesse a tecnologia, o homem 
ainda ia viver na caverna. É até besteira o homem 
pensar assim.”

“Se a gente não pensar na poluição, o planeta 
inteiro vai acabar.”

“O homem poderia replantar as árvores nos lugares 
que não tem casas.”

“A gente precisa economizar energia, água e 
papel.”

“As indústrias que mais poluem, deveriam pagar 
multas.”

“Como a tecnologia pode auxiliar o meio ambiente?”



Produção de documentário
O que é um documentário?

“É um tipo de reportagem que 
fala só de um assunto.”

“Um filme numa aula.”

“Um vídeo que fala sobre uma 
coisa.”

Para que serve?

“Para as pessoas aprenderem.”

“Para ensinar as pessoas.”

“Um vídeo que fala sobre uma coisa.”



A Escola constrói espaços de produção 

que permitam que a criança explore e 

pesquise sozinha ou em pequenos 

grupos, perceba-se como construtora de 

projetos.



Narrações
Quantas possibilidades existem para a criança enquanto indivíduo 

e para o grupo de crianças, os protagonistas da experiência, de ter 

uma história, de deixar rastros, de ver que suas experiências 

recebem valor e significado.



E agora?

Não é possível finalizar em apenas um

trimestre as discussões acerca das questões

pertinentes à relação do homem com a

natureza e suas consequências. Acreditamos

que essa abordagem seja necessária ao longo

de toda a vivência escolar do indivíduo e deve

ser disseminada por toda sociedade.

A busca intensa por mudanças de atitudes é

apenas uma sementinha plantada na

consciência das crianças do Grupo Energia.

Agora cabe a nós, regá-la todos os dias com

nossas ações.




