
Atividade 2. “Conflitos nas nossas estradas”

Objetivo: Trabalhar um conflito real entre humanos e outros seres buscando soluções.

Tempo previsto: 2 aulas.

Dimensão educativa trabalhada: Valores. 

Sugestão de atividade com o material: Já pararam para pensar o quanto influenciamos a vida dos outros seres? Por isso, 

esta atividade aborda a questão dos conflitos que surgem entre os humanos e outros seres. A(O) educaora(or) explicará 

qual é a proposta e a turma deverá selecionar oradoras(es) para contar as histórias a serem desvendadas, pois esta 

atividade trabalha uma abordagem diferente, uma abordagem em que as(os) participantes são protagonistas em sua 

realização,  trabalha-se com a dedução e o raciocínio lógico. Os enigmas relatam situações dos conflitos entre os animais 

silvestres do Cerrado do estado do Mato Grosso do Sul com a travessia em rodovias. Após o enigma constará a 

explicação à qual a turma deve chegar coletivamente. Cada turma poderá escolher quantos enigmas irão desvendar. Para 

este jogo funcionar, o orador terá que obedecer algumas regras como: Só poderá responder às questões do restante sala 

com “sim” ou “não” e poderá fornecer até três dicas.    1
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Continuação:

Após a descoberta do enigma, os estudantes terão que coletivamente buscar possíveis soluções para o conflito, de forma 

a ajudar tanto os motoristas de veículos quanto os animais. Ao final, as ideias deverão ser enviadas para a equipe do 

ICAS para ajudá-los na conservação da espécies do Cerrado nessas situações de conflito.
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                                        Enigmas:

Enigma: Ao acordar, Thales foi em busca de comida como em um fim de tarde qualquer. Mas não imaginava que seu 

caminho o levaria para um triste fim. Carlos também não esperava e ficou muito triste, aquela colisão acabou com a sua 

noite.

Solução: Thales é um Tamanduá-Bandeira, por isso tem hábitos noturnos e passeia em busca de comida à noite. 

Tamanduás não sabem o que são rodovias, nem como atravessá-las, por isso ele não imaginava que passar por lá 

poderia gerar um acidente. Carlos é um caminhoneiro, geralmente trabalha durante a noite. Naquela ocasião, não 

conseguiu avistar o Tamanduá de longe, e, chegando mais perto, não conseguiu frear, colidindo com o Tamanduá, que 

acabou morrendo. Carlos, que jamais atropelaria um animal de propósito, seguiu viagem muito chateado. 
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Enigma: Naquele momento, a decisão estava em suas mãos. José poderia tentar salvar uma vida ou arriscar mais vidas. 

Por sorte, não teve que escolher e não presenciou um acidente fatal.

Solução: José estava dirigindo seu carro, a caminho de uma viagem de férias. A pista estava cheia de veículos. No 

caminho, viu um Cachorro-do-Mato atravessar a rodovia. Ficou desesperado, pois, se freasse, poderia causar um 

acidente envolvendo outros carros e outras pessoas, gerando feridos e mortes. Com muita sorte, o animal atravessou 

rapidamente, conseguindo escapar de todos os automóveis na rodovia. 
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Enigma: Débora avistou um cadáver e parou para ver do que se tratava. Ele tinha sido morto, mas Débora não conseguiu 

identificar a espécie e jamais encontraria os culpados, pois não se tratava de um crime.

Solução: Débora é veterinária do ICAS e estava monitorando as rodovias como de costume. No percurso, encontrou um 

animal que havia sido atropelado. E parou para registrar o local do atropelamento, a espécie atropelada, e outras 

informações necessárias para o projeto Bandeiras e Rodovias. Porém, não conseguiu identificar qual espécie era, pois o 

corpo do animal estava muito deteriorado. 
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Enigma: Ana não sabia que estava sendo perseguida. Os perseguidores haviam instalado equipamentos de localização, 

e agora sempre sabiam onde estava indo e por onde havia andado. 

Solução: Ana é uma Tamanduá-Bandeira monitorada pelo projeto Bandeiras e Rodovias. Seus perseguidores na verdade 

são os pesquisadores do projeto, e precisam monitorá-la para saber por onde ela anda para pensar em estratégias para 

conservação da espécie, e principalmente para evitar atropelamentos em estradas.
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Material de apoio;
- Placas com as salas de caminhoneiros entrevistados pelos pesquisadores do ICAS.
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Material de apoio:
- Carta escrita pelo amigo Tamanduá-Bandeira
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Por fim, segue aqui o link do formulário de avaliação desta atividade. Suas respostas são imprescindíveis para a 

adequação e melhoria da atividade.

https://forms.gle/cderWnPdrnrfpnXr9
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