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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma sequência 

didática investigativa (SDI) construída com base nas perspectivas de cidadania 

e da educação emancipatória de Paulo Freire. Além destes referenciais teórico-

metodológicos supracitados, a SDI sustenta-se nos pressupostos da 

alfabetização e do ensino de ciências por investigação. A SDI apresenta como 

problema uma questão sociocientífica: a construção da usina hidrelétrica de 

Belo Monte no Brasil. Nesse sentido, todo o seu conjunto de atividades permite 
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com que os educandos compreendam as relações de poder, os diferentes 

interesses dos grupos sociais, bem como a perda de biodiversidade envolvidos 

na construção de um empreendimento deste porte. Concluímos que a SDI tem 

o potencial de desenvolver aspectos relacionados a cidadania crítica nos 

educandos, uma vez que possibilita o diálogo de diferentes saberes (biológicos 

e sociais) para a reflexão das relações de poder atreladas a uma questão 

sociocientífica. Nesse sentido, possibilitamos condições para os processos de 

descodificação e problematização da realidade. Tais reflexões promovem o 

diálogo com o outro que, segundo Candau, leva ao empoderamento de grupos 

marginalizados e, assim, torna-se uma ferramenta para o enfrentamento das 

desigualdades sociais. 

Palavras chave: biodiversidade, cidadania, Paulo Freire, sequência didática 

Introdução 

O surgimento da palavra biodiversidade, a qual representa a junção dos termos 

“diversidade biológica”, reflete a interdisciplinaridade e as tensões sociais 

atreladas ao conceito. A palavra biodiversidade ganha notoriedade a partir de 

1986 no National Forum on BioDiversity, na cidade de Washington. Este fórum 

foi organizado para a sistematização de discussões sobre conservação 

ambiental. Participaram deste evento profissionais de diferentes áreas, tais 

como a Biologia, Economia, Agricultura, Filosofia, dentre outras (MOTOKANE, 

2005). 

O termo biodiversidade é rapidamente incorporado aos mais diversos discursos 

e extrapola os muros da ciência, sendo motivo de grandes embates econômicos 

e ambientalistas. Reflexo disso pode ser observado em 1992 durante a 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Eco-92. 
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As distintas áreas do conhecimento buscam incorporar o conceito de 

biodiversidade e, com isso, este conceito ganha certo grau de polifonia. 

Contudo, para as ciências biológicas, o conceito de biodiversidade tem certa 

estabilidade e consistência entre os autores. Para Wilson (1997), a 

biodiversidade compreende: 

[...] variedade de organismos considerada em todos os níveis, desde 

variações genéticas pertencentes à mesma espécie até as diversas séries 

de espécies, gêneros, famílias e outros níveis taxonômicos superiores. 

Inclui variedade de ecossistemas, que abrange tanto as comunidades de 

organismos em um ou mais habitats quanto às condições físicas sob as 

quais elas vivem (WILSON, 1997: p.412).  

Nesse sentido, dentro do escopo da biologia, nós podemos compreender a 

biodiversidade em três níveis hierárquicos: a diversidade de espécies, a 

diversidade genética, e a diversidade ecossistêmica. A biodiversidade 

compreende, portanto, a existência da variabilidade entre diferentes níveis 

hierárquicos da biologia. 

Conforme observado nos parágrafos anteriores, a biodiversidade é um conceito 

chave para se ensinar ciências biológicas, mas também tem um potencial 

pedagógico para dialogar com diversas outras áreas do conhecimento. Além 

disso, a biodiversidade está atrelada aos mais distintos interesses sociais, o que 

a torna palco e arena para as intensas disputas. Evidenciar e introduzir os 

educandos nessas disputas e coloca-los para refletirem sobre as mesmas é de 

fundamental interesse para uma educação cidadã na perspectiva emancipatória 

de Paulo Freire. 

Defendemos neste trabalho que a educação para a biodiversidade seja 

construída a partir dos temas geradores os quais permitem o diálogo com a 
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realidade dos educandos, e que este diálogo possibilite uma reflexão mais 

profunda acerca da realidade. Para isso é necessário superarmos o modelo de 

educação bancária descrito por Freire (2014) e almejarmos a construção de 

uma educação emancipatória. 

A educação emancipatória tem como base a busca pelo “ser mais”. Isso implica 

que as aulas, a prática pedagógica e a relação do educador com o educando 

busquem a libertação destes sujeitos das amarras opressoras. Uma etapa 

fundamental para isso é a análise crítica da realidade para que os educandos 

compreendam as relações de poder estabelecidas entre oprimidos e opressores 

(FREIRE, 2014). Nesse sentido, entendemos que a elaboração de sequências 

didáticas investigativas (SDI´s) envolvendo a biodiversidade podem promover 

reflexões crítica sobre a realidade dos educandos, contribuindo para o 

desenvolvimento da cidadania e da emancipação dos sujeitos envolvidos no 

processo educativo.  

A partir disso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma 

sequência didática investigativa construída com base nas perspectivas de 

cidadania e da educação emancipatória de Paulo Freire.  

Metodologia 

A SDI foi elaborada a partir dos princípios teórico-metodológicos da 

alfabetização científica (AC) e do ensino de ciências por investigação (EnCI). 

Estes dois referenciais nos auxiliaram na estruturação e na elaboração dos 

propósitos pedagógicos do material didático. 

Uma das preocupações da SDI está na maneira pela qual a ciência interfere na 

formação cidadã dos educandos para atuação na sociedade. É dentro deste 

escopo que entendemos a relevância da alfabetização científica, a qual tem por 
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principal objetivo a democratização dos conhecimentos científicos (AULER; 

DELIZOICOV, 2001).  

O enfoque das atividades desta SDI circunda principalmente o primeiro e 

terceiro eixos estruturantes da AC. Os eixos foram descritos por Sasseron e 

Carvalho (2011), sendo o primeiro eixo estruturante relacionado à compreensão 

básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, o que 

possibilita trabalhar os conceitos científicos com os alunos no sentido de 

aumentar o arcabouço dos educandos, de modo que estes possam realizar suas 

leituras de mundo à luz do conhecimento científico. O terceiro eixo 

estruturante da AC, por sua vez, corresponde ao entendimento das relações 

existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (SASSERON; 

CARVALHO, 2011). Este eixo estruturante demarca a principal característica 

desta SDI, que é o fato de trazer um problema sociocientífico. 

O segundo referencial teórico-metodológico utilizado para o desenvolvimento 

desta SDI foi o EnCI. O EnCI trata-se de uma abordagem investigativa e, para 

Munford e Lima (2007), essa perspectiva sugere uma prática alternativa nas 

aulas de ciências a qual contrapõem o modelo tradicional. Portanto, dentro da 

perspectiva do EnCI, a aula não se baseia apenas no acúmulo de informações 

prontas e conceitos imutáveis, mas sim na construção ativa do conhecimento. 

Driver e colaboradores (1999) defendem que a aprendizagem das ciências na 

perspectiva investigativa implica em inserir nos educandos as formas científicas 

de se conhecer o mundo. Isso implica em apresentar aos educandos que a 

ciência se constrói dentro de um contexto social, histórico e político. 

Assim, destacamos que as atividades propostas na SDI mobilizam os educandos 

a compreenderem a natureza investigativa e social da construção do 

conhecimento científico. Nesse sentido, os educandos são colocados em 

situações nas quais precisam compartilhar informações, coletar dados, usar o 

raciocínio lógico, embasar suas explicações em boas evidências, intuir e 
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estimular sua imaginação, levantar hipóteses e testá-las, dentre outras 

habilidades fundamentais do fazer científico. 

Destacamos que esta SDI foi elaborada para ser aplicada tanto nos anos finais 

do ensino fundamental quanto para qualquer ano do ensino médio. A totalidade 

de aulas pode variar conforme a necessidade de cada contexto em que foi 

aplicada. Dentro do nosso planejamento a SDI apresenta 5 aulas de 50 minutos 

cada. 

Desenvolvimiento 

Nesta seção do trabalho vamos apresentar algumas atividades da SDI, 

argumentando sobre a potencialidade pedagógica e o embasamento teórico-

metodológico que as estruturou. Os trechos retirados da SDI estarão entre 

aspas para a melhor identificação e deste texto e distinção do texto do presente 

trabalho. 

 Inicialmente a SDI apresenta aos educandos qual é o contexto da construção 

da usina hidrelétrica de Belo Monte. Nesta etapa, a contextualização se dá por 

meio do diálogo com mapas e isso permite aos educadores uma abordagem 

que aproxime a geografia das ciências biológicas: 

“Em nossas aulas analisaremos de maneira aprofundada o contexto em que se 

deu a construção da usina hidrelétrica (UHE) de Belo Monte. Nosso objetivo 

será problematizar os aspectos atrelados à construção desse 

megaempreendimento, a fim de que possamos compreender os fatores sociais, 

políticos e ambientais envolvidos. 

A UHE de Belo Monte foi construída na volta grande do rio Xingu, que se 

localiza no estado do Pará (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa do estado do Pará. O círculo em azul demarca a região da volta 

grande do Xingu. 

Inicialmente precisamos dialogar sobre alguns aspectos para que possamos 

conhecer qual é a visão de cada um de vocês sobre a biodiversidade, bem 

como os seus valores atrelados a ela, o que vocês pensam a respeito da matriz 

energética brasileira e o contexto social do nosso país. As imagens e perguntas 

a seguir nos ajudarão como guias deste diálogo. ” 

Em seguida, os educandos são levados a refletirem sobre quais são os valores 

associados à biodiversidade que eles possuem. Para isso, é apresentada uma 

imagem sobre a Floresta Amazônica seguida por três perguntas. A primeira 

pergunta busca investigar quais são as sensações (sentidos) que a floresta 

provoca; a segunda pergunta investiga qual a concepção que os educandos 

têm sobre o conceito de biodiversidade; por fim, a última pergunta investiga se 

os educandos compreendem a importância desta floresta em termos globais 

(regulação climática, manutenção de espécies, dentre outros) ou se eles 
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apresentam uma visão de que a biodiversidade da floresta é um patrimônio 

nacional e deve ser utilizada de forma estratégica em termos geopolíticos. 

Abaixo seguem as atividades.   

 

Figura 2: Vista aérea da floresta amazônica. 

a. Quais são as sensações que essa imagem produz/provoca em você? 

b. Onde está a biodiversidade na floresta amazônica? 

c. A quem pertence a floresta amazônica?” 

As atividades seguintes da SDI almejam compreender a biodiversidade dentro 

do contexto social a qual ela está inserida. Nesse sentido, foram apresentadas 

aos educandos algumas imagens que relacionam a biodiversidade às questões 

econômicas e também às questões culturais. Assim, os educandos deveriam 

expor suas opiniões sobre a relação da biodiversidade: i) como recurso para o 

desenvolvimento científico e econômico do país; ii) como elemento fundamental 

de algumas culturas que estão no entorno do rio Xingu (local de construção da 

usina hidrelétrica de Belo Monte). A seguir são apresentadas as atividades: 
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Figura 3: A primeira imagem (superior) é de uma cientista liberando um 

mamífero após a realização de medições. A segunda imagem (inferior) é a 

fachada do Ministério da Economia em Brasília – DF. 

d. O que você pensa sobre o uso dos recursos naturais para o 

desenvolvimento econômico e científico do nosso país? 

 

Figura 4: Ambas as fotos retratam populações tradicionais do rio Xingu: 

ribeirinhos e povos indígenas. 
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e. Qual a relação das populações tradicionais com a floresta?  

f. Quais os direitos as populações tradicionais têm sobre as florestas?” 

Vale ressaltar que as atividades da SDI mencionadas até o momento fazem 

parte de duas etapas importantes do trabalho pedagógico dos educadores – a 

contextualização do tema que será debatido e também a compreensão das 

concepções prévias dos educandos. Compreender as concepções que os 

educandos apresentam sobre determinado conteúdo é importante, uma vez 

que são construções pessoais que possuem alto grau de coerência para quem 

as possui e que por isso são muito estáveis, embora do ponto de vista científico 

apresentem fragilidades (COLL et al, 2000). Para Driver (1988) é importante 

que se conheçam as ideias prévias dos educandos, já que a aprendizagem de 

conceitos complexos se dá com a reorganização dos esquemas conceituais com 

base nas próprias concepções prévias. E, por isto, averiguar as concepções 

prévias dos educandos deve ser o ponto de partida para o planejamento de 

qualquer atividade pedagógica. 

Além disso, por se tratar de uma proposta freireana de educação 

emancipatória, é importante que nestas atividades de concepções prévias os 

educadores consigam compreender qual é a visão de mundo dos educandos 

sobre os problemas apresentados. É nesta visão de mundo dos educandos que 

podemos observar as “situações-limite” dos educandos. Segundo Freire (2014), 

é necessário o conhecimento das contradições presentes nas situações-limite 

para que os educadores possam elaborar momentos em que os educandos 

possam refletir de forma crítica sobre tais contradições. É a partir deste 

momento de reflexão crítica sobre as contradições que se dá o início de a 

construção do chamado “inédito viável”. 

Após as atividades de concepções prévias dos educandos, é dado início à etapa 

da problematização da SDI. Esta etapa é fundamental a fim de que se dê 
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sentido ao conteúdo estudado e também para que se promova um processo de 

descodificação da realidade.  

O problema a ser apresentado na SDI precisa ter duas características: ser 

aberto e autêntico. Para Jiménez e Puig (2010) um problema autêntico é aquele 

que não tem uma resposta óbvia, e implica em uma situação contextualizada 

na qual o estudante a reconhece e se sente estimulado a investigá-lo. Outra 

característica dos problemas desta natureza, segundo Gomes et al (2008), é 

que eles não são resolvidos por meio de aplicação de procedimentos pré-

estabelecidos. As respostas para este tipo de problema exigem que o estudante 

se mobilize e encontre formas de coletar e analisar dados e informações que o 

levem a propor soluções plausíveis. 

A problematização da SDI é a que segue: 

“Após dialogarmos sobre as imagens acima e compreendermos o que cada um 

pensa sobre a biodiversidade e os fatores atrelados a ela, nós vamos nos 

adentrar nas discussões sobre a construção da UHE de Belo Monte. 

Uma controvérsia foi levantada em torno dos estudos do impacto ambiental 

para a construção desta usina. Há uma discordância entre dois documentos:  o 

“Estudo e Relatório de Impacto do Meio Ambiente de Belo Monte (EIA-RIMA)” e 

o “Painel dos Especialistas (P.E)”. O EIA-RIMA é o estudo em que diversos 

profissionais, por meio de uma equipe interdisciplinar, devem avaliar a 

viabilidade ambiental de determinados empreendimentos. Tal estudo deve levar 

em conta os elementos básicos do meio ambiente (meios físicos, biológicos e 

socioeconômicos), além de servir como instrumento de planejamento para a 

tomada de decisões políticas na implantação da obra. Por fim, o EIA deve ser 

utilizado para a produção de um novo documento, o Relatório de Impacto do 
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Meio Ambiente (RIMA), que deve apresentar as conclusões do EIA de forma 

objetiva e simples para o amplo acesso da sociedade.  

No caso da UHE de Belo Monte foram apontadas algumas possíveis 

irregularidades em relação ao EIA-RIMA deste empreendimento. Pesquisadores 

e especialistas de diversas áreas do conhecimento produziram um documento, 

o Painel dos Especialistas, em que identificaram e analisaram problemas e 

lacunas do EIA-RIMA. Dentre os vários problemas encontrados, um dos 

principais se deu em relação ao levantamento de espécies de peixes do rio 

Xingu. O EIA-RIMA aponta a existência de aproximadamente 800 espécies, ao 

passo que o P.E supõe a existência de um número muito maior de espécies. 

Que diferença isso faz? Em que medida estes documentos podem alterar nossa 

visão sobre a biodiversidade local? Quais são os interesses envolvidos pelos 

sujeitos que produziram estes documentos? ”. 

Findada a contextualização e a problematização da SDI, os educandos são 

levados a percorrer um caminho de investigação acerca da perda de 

biodiversidade dos peixes da região da Volta Grande do Xingu. Nesse sentido, 

são apresentadas atividades que mobilizam os educandos a compreenderem a 

biodiversidade em seus três diferentes níveis hierárquicos: biodiversidade em 

nível de espécies, em nível genético e, por fim, em nível ecossistêmico. No 

presente trabalho vamos apresentar duas destas atividades: i) biodiversidade 

em nível de espécies e ii) biodiversidade em nível genético. A atividade que 

apresenta a questão da diversidade em nível de espécies é a que segue: 

“Após realizarem a atividade anterior, vocês perceberam que um ambiente com 

maior número de espécies apresenta maiores possibilidades de interações 

tróficas entre os indivíduos do que um ambiente com número menor de 

espécies. Outras interações ecológicas também aparecem com maior frequência 

em ambientes mais biodiversos em termos de espécies, como a competição por 
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exemplo. Isso é muito importante quando pensamos na estabilidade de um 

ecossistema. A estabilidade é a capacidade do ecossistema se manter próximo 

do equilíbrio dinâmico entre as populações e o meio. A importância de 

correlacionarmos o número de espécies com a estabilidade dos ecossistemas se 

dá quando analisamos os possíveis impactos e danos que os ecossistemas 

sofrem, tanto de forma natural como pela ação do homem. 

INVESTIGUE 

Para entendermos melhor isso, vamos responder às seguintes questões: 

 

Figura 5: espécies de peixes e os níveis tróficos ocupados por elas. 

3. Utilizando a representação gráfica que vocês fizeram na atividade das 

cadeias e teias alimentares, vamos refletir sobre o seguinte: vamos supor que 

determinado impacto ambiental ocasionou o declínio da população de peixes da 

espécie P4. O que ocorreria com as outras populações de peixes em ambas as 

situações (A e B)? Qual dos ambientes possui maior capacidade de recuperação 

(voltar à estabilidade) frente a esse evento? Justifique. 
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4. Quais são as implicações da omissão do número real de espécies de uma 

determinada região, tal como ocorreu no EIA-RIMA da UHE de Belo Monte? 

Quais interesses estão envolvidos nesta omissão?” 

Nas atividades supracitadas, os educandos utilizam-se do conhecimento 

biológico sobre diversidade de espécies e de níveis tróficos para argumentarem 

de forma crítica a respeito de um problema socioambiental. Com isso, os 

educandos são levados à uma etapa mais sofisticada do processo de 

descodificação da realidade, uma vez que estão imbuídos de conhecimento 

científico para tecerem críticas relacionadas à omissão do número de espécies 

no EIA-RIMA de Belo Monte. 

Compreender a biodiversidade para além de um mero catálogo de espécies 

implica em uma imersão no contexto da genética. Por isso, nós elaboramos 

uma atividade na SDI em que os educandos são colocados para 

compreenderem de que forma a variabilidade genética dos organismos 

(biodiversidade em nível genético) está intimamente relacionada à 

sobrevivência das espécies. A atividade é a que segue: 

“Como vocês puderam observar, quanto maior a biodiversidade de peixes, 

maiores serão as possibilidades de relações ecológicas entre eles. Para que os 

biólogos possam estudar esta biodiversidade, eles precisam fazer o 

levantamento das espécies de peixes. Esta é uma tarefa complicada, pois as 

técnicas de captura dos animais devem ser variadas para que se obtenha uma 

quantidade de peixes que represente bem aquela região. Todo esse trabalho é 

para que se possa entender a biodiversidade interespecífica, ou seja, entre as 

espécies. Mas, existem também as diferenças entre os indivíduos da mesma 

espécie. 
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Para que possamos aprofundar esta análise, devemos levar alguns fatores em 

consideração. Um destes é o de que ambientes naturais se modificam ao longo 

do tempo, com ou sem a interferência humana, desde escalas muito pequenas 

até escalas globais. Como exemplo de mudanças que não tem interferência 

humana temos o surgimento de cordilheiras, separação dos continentes entre 

outros. Já o assoreamento de rios e o despejo de esgoto podem ser 

interferências causadas pelos seres humanos. Tais mudanças afetam 

diretamente ou indiretamente os indivíduos e podem alterar a história evolutiva 

das espécies, já que após a modificação, o novo ambiente pode apresentar 

características que dificultem ou até mesmo inviabilizem a reprodução, nutrição 

ou qualquer outro comportamento das espécies que ali vivem, ao mesmo 

tempo em que pode favorecer alguns outros indivíduos. 

INVESTIGUE 

Os indivíduos de uma população apresentam diferenças entre si, sendo 

algumas dessas diferenças de caráter genético. Vamos analisar a figura 6 que 

representa uma dada população de peixes migratórios de um rio. Nessa 

população de peixes há um gene que confere ao indivíduo a capacidade 

armazenamento de gordura no corpo. Esse armazenamento é de grande 

importância durante a migração desses animais para a foz do rio uma vez que a 

oferta de alimento é escassa. 

 

Figura 6: Esquema representando uma população de peixes em um rio. 
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• Peixes marcados com círculo azul apresentam genes que conferem 

armazenamento de grande quantidade de gordura corporal; 

• Peixes marcados com círculo vermelho apresentam genes que conferem 

armazenamento intermediário de gordura corporal; 

• Peixes sem marcação apresentam genes que conferem baixa quantidade de 

armazenamento de gordura corporal. 

Esta população de peixes apresenta o comportamento migratório no período 

reprodutivo. Eles se alimentam de frutos e pequenos insetos que caem das 

árvores da mata ciliar e assim conseguem estocar determinada quantidade de 

gordura no corpo, de acordo com a pré-disposição genética de cada indivíduo 

desta população. Após a época de chuvas, os peixes param de se alimentar e 

os machos e as fêmeas migram dos rios até o oceano, e se reproduzem na 

costa, voltando ao rio após o período da desova. 

5. Considerando as características genéticas dos peixes, qual deles tem mais 

chances de chegar ao final do percurso migratório e se reproduzir? Explique a 

sua resposta.” 

Na última atividade da SDI os educandos são convidados a escreverem um 

relatório argumentando se a usina hidrelétrica de Belo Monte deveria ou não ter 

sido construída. Para a escrita do relatório são fornecidos dados de diferentes 

naturezas a fim de que os educandos utilizem em seus argumentos. São 

apresentados dados sobre as espécies de peixe da região da Volta Grande do 

Xingu; sobre a vazão do rio; sobre a planta da usina, evidenciando onde cada 

compartimento da usina foi construído; e dados sobre as unidades de 

conservação e reservas indígenas. 
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É neste momento da SDI que podemos perceber se a compreensão do conceito 

e dos valores atrelados à biodiversidade serão utilizados para a uma reflexão 

mais aprofundada da realidade. Espera-se que os educandos se utilizem do 

conhecimento científico adquirido durante toda a SDI para argumentarem sobre 

a perda de biodiversidade ocasionada pela construção da usina, bem como os 

impactos socioambientais e culturais para as comunidades ribeirinhas e povos 

indígenas da Volta Grande do Xingu. Neste relatório os educadores poderão 

observar se houve uma compreensão pelos educandos a respeito das relações 

de poder envolvidas na construção desta usina, ou seja, se foi observado que 

os interesses econômicos foram superiores às questões ambientais e sociais 

para a construção de Belo Monte. 

O trecho da SDI em que se evidenciam os dados para a escrita do relatório é o 

que segue: 

“Vamos finalizar nossa discussão sobre a avaliação do impacto ambiental 

atrelado à construção da usina hidrelétrica em Belo Monte. Nesta atividade 

vocês irão analisar alguns dados coletados a respeito da região onde foi 

construída a usina hidrelétrica e deverão escrever um relatório argumentando 

se a usina deveria ou não ter sido construída. Utilizem os conhecimentos 

adquiridos nas aulas anteriores, bem como a sua visão de mundo e os 

conhecimentos que você possui sobre as outras áreas do saber além das 

ciências biológicas para escreverem o relatório. Este relatório precisa ter no 

mínimo 15 linhas.  

Antes de escreverem o relatório: 

i) façam um rascunho; 

ii) revisem as aulas anteriores; 
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iii) dialoguem com os seus colegas sobre os dados fornecidos nesta 

atividade; 

DADOS FORNECIDOS: 

Análise geral sobre o impacto causado na região: perda de fragmentos de mata 

com o alagamento para a implantação do reservatório deste empreendimento 

(figuras 8 e 9). Os mapas das figuras 8 e 9 evidenciam a região em que será 

instalada a usina hidrelétrica, bem como onde se dará a alteração na dinâmica 

do rio: haverá a construção de canais artificiais (item 2 da figura 9) e a 

diminuição da vazão do rio (item 3 da figura 9). 

 

Figura 8: Mapa evidenciando a região da Volta Grande do Xingu (círculo 

vermelho). 

 

Figura 9: Região da Volta Grande do Xingu. Em destaque os elementos do 

complexo da usina hidrelétrica de Belo Monte. Os números 1, 2 e 3 

evidenciam os pontos críticos do projeto. 
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O gráfico a seguir apresenta dados sobre a vazão do rio (volume de água que 

passa sobre determinado lugar em um certo tempo de medição). A linha 

amarela do gráfico apresenta a vazão atual do rio, e as linhas cinza e preta 

representam como ficará a vazão após a construção da barragem da usina. 

 

GRUPOS DE PEIXES ENCONTRADOS NA REGIÃO  

Grupo litófilo: 

Este grupo é formado por espécies de peixes com distribuição restrita ou 

fortemente preferencial aos pedrais, em áreas de corredeiras, vivendo 

principalmente no fundo dos rios. Alimentam-se de algas e competem com os 

tracajás (tartarugas) e iaçás (cágados) por este alimento. Este grupo é predado 

principalmente por lontras e ariranhas. Um dos projetos de manejo do EIA de 

Belo Monte prevê a transferência da pesca comercial da barragem e das áreas 

de corredeiras para a área do grande reservatório, onde deverá ocorrer a 

proliferação de algumas espécies pelágicas pré-adaptadas a um ambiente mais 

lêntico e com pouca variação do nível d´água ao longo do ciclo hidrológico. O 

mapa a seguir ilustra a distribuição deste grupo ao longo do rio Xingu. 



 
 
 
 
 

 
 

Página 21 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

 

Figura 10: Volta Grande do Xingu - distribuição do grupo litófilo. O círculo 

vermelho indica a região predominante do grupo. A seta em vermelho aponta o 

local de introdução das espécies exóticas pré-adaptadas. 

Grupo pelágico: 

Alguns estudos desenvolvidos sobre a ictiofauna da baia do Xingu evidenciam 

que os peixes pelágicos desta região se subdividem em dois subgrupos 

distintos: o primeiro formado por espécies migratórias, ou seja, que realizam 

longos deslocamentos entre os vários trechos do rio até o oceano; e o segundo 

subgrupo, formado por espécies sedentárias que habitam uma variedade de 

ecossistemas diferentes neste rio (pedrais, poços, remansos, corredeiras e etc), 

e que realizam apenas movimentos laterais no decorrer do ciclo hidrológico. No 

rio Xingu, muitas espécies pertencem ao primeiro subgrupo. Algumas espécies 

migram e se alimentam nos trechos mais próximos da nascente, buscando o 

oceano Atlântico durante a desova. Este subgrupo compreende a principal dieta 

dos botos desta região.  

A distribuição do grupo pelágico como um todo compreende a zona das 

corredeiras, incluindo toda a porção da volta grande. Normalmente estes peixes 

que migram para a desova são sensíveis a variações das condições ambientais. 

O mapa a seguir ilustra a distribuição deste grupo ao longo do rio Xingu. 



 
 
 
 
 

 
 

Página 22 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

 

Figura 11:  Volta grande do Xingu – os retângulos em verde representam os 

diferentes ecossistemas deste rio que são habitados pelas espécies sedentárias. 

O círculo em laranja evidencia a região de ocorrência das espécies migratórias. 

As setes demarcam a rota de migração destas espécies. 

 

Figura 12: Mapa evidenciando os territórios indígenas e as unidades de 

conservação que se situam próximas à volta grande do Xingu. 
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Figura 13: Mapa que evidencia as principais cidades da região em que será 

construída a usina hidrelétrica.” 

Conclusão 

Concluímos que a SDI tem o potencial de desenvolver aspectos relacionados a 

cidadania crítica nos educandos, uma vez que possibilita o diálogo de diferentes 

saberes (biológicos e sociais) para a reflexão das relações de poder atreladas a 

uma questão sociocientífica. Nesse sentido, possibilitamos condições para os 

processos de descodificação e problematização da realidade (Freire, 2014). Tais 

reflexões promovem o diálogo com o outro que, segundo Candau (2012), leva 

ao empoderamento de grupos marginalizados e, assim, torna-se uma 

ferramenta para o enfrentamento das desigualdades sociais. 
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