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No  Brasil,  o  histórico  de  produção  agrícola  acarretou  em  prejuízos  ambientais,
sociais  e  financeiros,  atingindo  principalmente  pequenos  agricultores  e  agricultores
familiares. Tal fato ocorreu devido principalmente a não sustentabilidade ecológica e
sócio-econômica do sistema monocultor adotado e, neste contexto, nos últimos anos
sistemas agroflorestais (SAFs) têm sido trabalhados visando a produção sustentável
com  práticas  de  manejo  que  geram  a  conservação  dos  recursos  naturais.  O
Assentamento  Ipanema,  situado  na  região  de  Sorocaba/Iperó-SP,  ainda  enfrenta
graves  problemas  como  a  carência  de  políticas  públicas  específicas  para  o  seu
desenvolvimento e a especulação imobiliária que fragmenta e desestrutura o espaço
original. Assim, tem-se desenvolvido um projeto visando a conservação dos recursos
naturais  e  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das  famílias  ali  assentadas  pela
implantação  de  SAFs  e  cooperativas  de  comércio.  Desta  forma,  o  objetivo  deste
trabalho  foi  elaborar  um  material  didático  capaz  de  facilitar  a  construção  do
conhecimento,  uma  vez  que  foi  levantada  a  necessidade  do  aumento  e
aprimoramento do conhecimento referente às possibilidades de plantio e às espécies
que  seriam  passíveis  de  se  produzir  nas  características  ambientais  da  área.
Elaborou-se  um  baralho  de  36  cartas,  sendo  que  cada  uma  delas  contém  tópicos
informativos sobre as características de uma determinada espécie. Preocupou-se em
elaborar  um  material  que  possibilitasse  ao  cidadão  uma  contextualização  das
informações em seu cotidiano, estimulando a tomada de decisões importantes tanto
de  interesse  próprio  quanto  coletivo  e  fazendo  com  que  o  letramento  científico
possuísse  papel  significativo  no  processo  de  ensino-aprendizagem.  O  material
produzido pode ser utilizado de diferentes formas,  como jogo ou como material  de
consulta  e  objeto  na  construção  de  conceitos  agroecológicos.  A  utilização
contextualizada  do  recurso  didático  produzido  aprecia  a  construção  histórica  do
conhecimento  científico  sobre  algumas  espécies  vegetais,  considerando  que  os
conhecimentos  são  de  direito  de  todos,  sendo,  neste  caso,  aplicados  à  realidade
concreta dos produtores rurais.
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