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Resumo:

Na sociedade contemporânea, a escola
(descrever a justificativa, objetivos caracteriza-se como um espaço democrático
cujas principais funções são possibilitar o
e metodologia utilizada. A
desenvolvimento do pensamento crítico,
informação deverá conter no
máximo 1300 caracteres, ou 200 trazer informações e contextualizá-las, bem
palavras, fonte Arial ou Times New como fornecer aos alunos caminhos para
construção de novos conhecimentos.
Roman, tamanho 12 e
espaçamento simples)
Todos os seres vivos, de uma ou de outra
forma, afetam os recursos básicos existentes
no globo terrestre, no entanto, o ser humano é
quem mais prejudica o meio ambiente.
A Educação Ambiental auxilia no sentido de
tornar o cidadão consciente, atuante,
responsável, defensor da vida de seus
semelhantes e das demais espécies e
gerações através de estratégias bem
definidas.
Como profissional da educação, observo que
as questões ambientais e a sua crise se

estabeleceram na presença da nossa
sociedade e, consequentemente, de nossas
escolas. Assim, é imprescindível investir no
processo de formação continuada de
professores; promover situações para que
ocorram trocas alusivas à temática ambiental
enfatizando a gestão de resíduos sólidos
escolar; ordenar atividades em Educação
Ambiental nos diversos conteúdos. É
alarmante a maneira com que os nossos
educandos chegam à escola, sem o mínimo
de cuidado com o ambiente.
Esta consciência cidadã de responsabilidade
nos remete a necessidade de ações
concretas que se pode construir a partir de
um projeto coletivo de trabalho.
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“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”
Cora Coralina

Cora Coralina (1889-1985), exímia poetisa, nos brinda com a mais
profunda reflexão sobre a relação professor-aluno: ensinar é ao mesmo tempo
aprender. Essa reflexão nos leva a perceber o quão importante é a troca de
experiências com nossos alunos sendo a recíproca verdadeira.
Na sociedade contemporânea, a escola caracteriza-se como um espaço
democrático cujas principais funções são possibilitar o desenvolvimento do
pensamento crítico, trazer informações e contextualizá-las, bem como fornecer
aos alunos caminhos para construção de novos conhecimentos. Pacheco
(2014, p.8) endossa que:
a visão idealizada da escola enquanto guardiã do
conhecimento universal desvanece-se e, em seu lugar, surge a
escola ligada a problemas sociais, em que o conhecimento não
é um ponto de chegada, mas um ponto de partida.

Portanto, esse caderno pedagógico é parte integrante das atividades
propostas no PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) como requisito
para a implementação do projeto de intervenção pedagógica prevista nesse
programa. Esse material propõe orientações e informações que contribuem
para a formação e atualização do educador com temas relacionados à
Educação Ambiental enfatizando os Resíduos Sólidos, pois somos cientes que
a formação contínua é feita por meio de trocas de experiências entre os
educadores.
Essa formação continuada é essencial para o aperfeiçoamento
profissional, quer seja através de cursos, palestras ou trabalhos em grupo, o
importante é participar ativamente na busca constante de um ensino
interessante, diversificado, com uma postura crítica e estratégias eficazes para
que os conhecimentos prévios sejam atrelados a novos conhecimentos,
segundo Freire (1996, p.43):

(...) a prática docente crítica, implicante do pensar certo,
envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o
pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente
espontânea
ou
quase
espontânea,
‘desarmada’,
indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de
experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que
caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito.

Portanto, esse material pedagógico tem como principal objetivo,
subsidiar um trabalho de formação continuada junto aos professores da rede
municipal e estadual, interdisciplinarmente, com todas as disciplinas do
currículo, intervindo na realidade escolar, numa perspectiva autônoma e
consciente, destacando a responsabilidade que temos como agentes de
preservação ambiental.
A autora

Gosto de ser gente, porque sei [...] que o meu destino não é um
dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade
não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a história em que
faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de
possibilidades e não determinismo. Daí que insista tanto na
problematização do futuro e recuse sua inexorabilidade.
Paulo Freire

Todos os seres vivos, de uma ou de outra forma, afetam os recursos
básicos existentes no globo terrestre, no entanto, o ser humano é quem mais
prejudica o meio ambiente, pois com sua racionalidade e inteligência cria
objetos para melhorar as condições de vida no planeta, desestabilizando o
meio no qual está inserido.
Essa eterna insatisfação, leva o homem a uma busca desenfreada por
prazeres efêmeros, causando graves problemas ambientais.
Como afirma Loureiro apud Oliveira (2010):
a sensação de poder, seja de origem divina ou derivada do
racionalismo cartesiano potencializado pelo capitalismo, não se
pode esquecer que, na ótica ambientalista, o interesse
individual antropocêntrico, poderá levar ao esgotamento dos
recursos naturais, pois o uso egoísta, sob bases desiguais de
apropriação dos recursos naturais e econômicos existentes,
impede o uso coletivo.

Dos

recursos

naturais

fornecidos

pela

Biosfera

aos

nossos

antepassados, muito pouco restou, pois a degradação e o consumismo
exagerado aniquilaram e transformaram o cenário mundial, o que tornou
imprescindíveis ações para reverter esse quadro.
Diante de tais fatos, os seres humanos da década de 1970, procuraram
encontrar soluções viáveis para acabar com a problemática que hora se
apresentava e que persiste até os dias atuais. Com isso, a Educação Ambiental
deixa de ser utópica e torna-se realidade, criando meios para gerar um
equilíbrio entre a natureza e os seres vivos, com ênfase maior no ser humano.

A Educação Ambiental auxilia no sentido de tornar o cidadão consciente,
atuante, responsável, defensor da vida de seus semelhantes e das demais
espécies e gerações através de estratégias bem definidas.
Atualmente existe um consenso por parte de todos os profissionais da
educação sobre a necessidade da inclusão da temática ambiental em nossas
aulas, não importando a disciplina curricular.
Encontramos em nossas escolas alunos com muitas carências no que
tange ao conhecimento, deixando os educadores, inúmeras vezes sem saber o
que fazer diante de tais fatos, pois a educação brasileira demanda construções
de ações educativas que contemple as novas facetas tanto da escola quanto
da sociedade contemporânea.
Nesse contexto, a ação docente precisa encontrar caminhos efetivos no
sentido de contribuir para a inserção dos alunos na sociedade brasileira,
caracterizada pela informação tecnológica e pela circulação de conhecimentos
prévios oriundos das mais diferentes culturas.
Diante desta premissa a escola tem sido palco de debates de grandes
proporções, colocando o educador no centro do processo e como alvo de
críticas construtivas e destrutivas das mais diversas, inclusive em relação às
disciplinas e conteúdos curriculares.
Caracterizado por um puzzle de condições geográficas, econômicas,
sociais e culturais, o Brasil apresenta uma diversidade de sistemas
educacionais, possuidora de grandes peculiaridades e que converge em
necessidades e anseios por parte da comunidade escolar em relação aos
aspectos sociais e ambientais. Embasados nessa realidade, torna-se primordial
a construção de processos de formação continuada articuladas entre a cultura
local e as diretrizes, harmonizando as distintas concepções teórico/prática que
nortearão as práticas docentes e ampliarão os conceitos entre os diferentes
âmbitos do sistema educacional paranaense, atrelando a Educação Ambiental.
No que tange à educação ambiental (EA), as premissas envolvidas
enfatizam a grave crise ambiental pela qual passa o nosso planeta, tornandose urgente a necessidade de constituição de um grupo de estudos de formação
continuada junto aos professores da rede.

Com base em tais argumentos, o objetivo deste caderno é dar suporte
metodológico para os professores, focalizando a Educação Ambiental,
salientando os resíduos sólidos.
O mesmo está organizado em três unidades. A primeira unidade trata
sobre o histórico e perspectivas atuais da Educação Ambiental, faz um
levantamento dos eventos realizados sobre essa temática a nível global e
nacional, objetivando mostrar os fatos, documentos inerentes ao tema em
questão, bem como os desafios de ser professor nos dias atuais.
A unidade dois trata sobre a redescoberta da teoria que embasa as
questões ambientais atuais, enfatizando que teoria sem prática não é teoria e
vice-versa. Trabalhar-se-á a biodiversidade, doenças provenientes dos lixões,
poluição, reciclagem e reutilização de matérias, coleta seletiva de lixo,
desequilíbrio ambiental, bem como propor novas abordagens para solucionar
problemas pré-existente no ambiente escolar, estabelecendo conexões entre a
teoria e a prática.
Paraná (2008, p.29) enfatiza que:
A interdisciplinaridade é uma questão epistemológica e está na
abordagem teórica e conceitual dada ao conteúdo em estudo,
concretizando-se na articulação das disciplinas cujos conceitos,
teorias e práticas enriquecem a compreensão desse conteúdo.

Na unidade três, sugerimos algumas atividades passíveis de serem
desenvolvidas no âmbito escolar a fim de solucionar as questões ambientais na
escola. Estas contribuições tem por finalidade o contato direto com a realidade
escolar atrelando teoria e prática e concretizando o aprendizado dos
educandos em relação às questões ambientais.

“É impossível mudar a realidade sem conhecê-la.”
Pelicioni e Philippi Jr. (apud CARLETTO)

A espécie humana, assim como os demais seres bióticos, integra um
complexo sistema, que interage com os componentes físicos e químicos do
ambiente.
O ser humano e os outros seres vivos são dependentes dessa relação;
no entanto, o homem diferencia-se dos demais seres bióticos pela sua
capacidade de produzir grandes alterações na natureza. Para que possamos
entender a necessidade de preservação do meio ambiente, devemos fazer uma
breve retrospectiva no que concerne esse tema.
No século XIX, precisamente em 1869, Ernst Haeckel, propõe a palavra
“ecologia” para designar as relações entre as espécies e seu ambiente. Em
1872, criou-se o primeiro “Parque Nacional do Mundo Yellowstone”, nos
Estados Unidos da América.
No século XX, em 1947, inaugura-se a UICN – União Internacional para
Conservação da Natureza, na Suíça. Em 1952, um grande acidente
atmosférico, acaba provocando a morte de mil e seiscentas pessoas, em
Londres. Rachel Carlson, em 1962, publica o livro “Primavera Silenciosa”,
considerado o marco em defesa da ecologia e do meio ambiente. A expressão
“Educação Ambiental” (Enviromental Education) é utilizada, em 1965, na
“Conferência de Educação”, da Universidade de Keele, Grã-Bretanha. Em

1966, acontece o Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos, em uma
assembleia geral, de responsabilidade da ONU.
Os rumos da educação ambiental começam a ser realmente definidos na
década de 70, precisamente em 1972, na “Conferência de Estocolmo”, onde a
discussão sobre o meio ambiente ganhou destaque internacional. Em 1973,
ocorre o registro mundial de programas em Educação Ambiental, nos Estados
Unidos. Em Jammi, na Finlândia, no ano 1974, acontece um Seminário de
Educação Ambiental, onde se reconhece a educação ambiental como
educação integral e permanente.
Em 1975, em Belgrado (antiga Iugoslávia), lança-se o Programa
Internacional de Educação Ambiental, no qual são estabelecidos os princípios,
meta e orientações para o futuro da Educação Ambiental. No mesmo ano, criase o Programa Internacional de Educação Ambiental – PIEA. Em 1976, ocorre
a “Reunião Sub-regional de Educação Ambiental”, para o ensino Secundário
Chosica, Peru. Questões ambientais na América Latina estão ligadas às
necessidades de sobrevivência e aos direitos humanos. No mesmo ano, em
Brasarville, África, acontece o “Congresso de Educação Ambiental”, onde se
reconhece que a pobreza é a maior problemática ambiental.
Cinco anos após Estocolmo, em 1977, acontece em Tbilisi, na Georgia
(extinta União Soviética), a Conferência Intergovernamental sobre Educação
Ambiental, cuja organização foi uma parceria firmada entre a UNESCO e
Programa de Meio Ambiente da ONU (Pnuma). Deste encontro – firmado pelo
Brasil – que saíram as definições, os objetivos, os princípios, metas e as
estratégias para a Educação Ambiental, adotadas mundialmente até os dias
atuais.
O ano de 1980 foi marcado por vários eventos envolvendo a Educação
Ambiental, tais como o Seminário Regional Europeu, para os países da Europa
e da América do Norte; o Seminário Regional sobre Educação Ambiental, nos
Estados Árabes, Manama, Bahrein; a Primeira Conferência Asiática sobre
Educação Ambiental em Nova Delhi, Índia e a divulgação do Relatório da
comissão Brundtland, Nosso futuro Comum. Em 1987, ocorre o Congresso
Internacional da UNESCO - PNUMA sobre Educação e Formação Ambiental Moscou. É realizada a avaliação dos avanços desde Tbilisi, reafirmado os
princípios de Educação Ambiental a qual assinalou a importância e

necessidade da pesquisa, e da formação em Educação Ambiental. Em 1989,
acontece o “Primeiro Seminário sobre materiais para a Educação Ambiental”,
ORLEAC - UNESCO - PIEA. Santiago, Chile e a Declaração de HAIA,
preparatório

para

RIO

92,

apontando

a

importância

da

cooperação

internacional nas questões ambientais.
Os anos 1990 foram marcados pela Conferência Mundial sobre Ensino
para Todos, Satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, Jomtien,
Tailândia. Destaca o conceito de Analfabetismo Ambiental, a ONU declara o
ano 1990 como sendo o “Ano Internacional do Meio Ambiente”.
Em 1992, acontece a “Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92)”, onde se criou um documento
internacional de extrema importância, é o “Tratado de Educação Ambiental
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, elaborado pela
sociedade civil mundial. O mesmo estabelece princípios fundamentais da
educação para sociedades sustentáveis, destacando a necessidade de
formação

de

um

pensamento

crítico,

coletivo

e

solidário,

de

interdisciplinaridade, de multiplicidade e diversidade. Cria-se uma relação entre
as

políticas

públicas

de

Educação

Ambiental

e

a

sustentabilidade,

estabelecendo princípios e um plano de ação para educadores ambientais. São
enfatizados os processos participativos voltados para a recuperação,
conservação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida. O Tratado
tem bastante relevância por ter sido elaborado no âmbito da sociedade civil e
por reconhecer a Educação Ambiental como um processo político dinâmico, em
permanente construção, orientado por valores baseados na transformação
social.
Ainda durante a Rio 92, houve a criação da Agenda 21, documento
concebido e aprovado pelos governos, é um plano de ação para ser adotado
global, nacional e localmente, por organizações do sistema das Nações
Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação
humana impacta o meio ambiente.
Com isso, foi elaborada a Carta da Terra, depois de 8 (oito) anos de
discussões que envolveram 46 países e milhares de

pessoas, dos mais

variados lugares do mundo, cada qual com suas especificidades. A ONU criou
um órgão que posteriormente foi transformado na ONG Earth Council, com

sede na Costa Rica, cuja função principal é manter atualizada a Carta da Terra,
uma declaração universal para orientar a humanidade a caminhar com o
desenvolvimento sustentável e criar uma ética globalizada, um código de
conduta para pessoas e nações rumo à sustentabilidade, capaz de diminuir o
consumismo exagerado dos países ricos e eliminar a escassez extrema, não
só de alimento, como educação, oportunidades, informações e meios de
sobrevivência básica.
O ano de 1995 caracterizou-se por vários eventos relacionados à
Educação Ambiental, quais sejam a Conferência para o Desenvolvimento
Social em Copenhague; criação de um ambiente econômico-político-socialcultural e jurídico que permita o desenvolvimento social; Conferência Mundial
da Mulher em Pequim; Conferência Mundial do Clima, Berlim.
No que tange a Educação Ambiental, o ano de 1997 realizou os
seguintes eventos II Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental em
Guadalajara, México; Conferência sobre Educação Ambiental em Nova Delhi;
Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e
Conscientização Pública para a Sustentabilidade, Thessaloniki, Grécia. Esses
eventos visavam reforçar os temas colocados na Rio 92 e chamar a atenção
para as necessidades de se articularem ações de Educação Ambiental
baseadas nos conceitos de ética e sustentabilidade, identidade cultural e
diversidade, mobilização e participação, além de práticas interdisciplinares.
No término do século XX, lançou-se uma revista de publicação
internacional, Tópicos em Educación Ambiental, editada no México, que
contém informações sobre as variadas vertentes e áreas da educação
ambiental.
Desde a Rio 92, organizações não governamentais e movimentos
sociais vêm realizando eventos no sentido de se enfatizar a Educação
Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global o que
converge com o Fórum Mundial de Educação no ano de 2000 em Dakar, o
documento ficou conhecido como “Compromisso de Dakar”, pois reforça que
para acontecer à sustentabilidade Ambiental nada melhor que a Educação,
pois esta é indispensável para desenvolver o pensamento crítico, participativo
do ser humano.

Baseados neste princípio as Nações Unidas, por meio da resolução
57/254, declararam a década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável, 2005 a 2015, um novo marco para a consolidação e enraizamento
da Educação Ambiental.
Em 2009, aconteceu a 15ª Conferência em Copenhague, capital da
Dinamarca. O mesmo foi considerado o mais importante da história. Teve por
objetivo primeiro, confirmar o tratado que substituirá o Protocolo de Kioto,
vigente de 2008 a 2012, no qual discutem questões mundiais sobre as
mudanças climáticas, como o impasse entre os países desenvolvidos para
estabelecer metas de redução de emissões de gases do efeito estufa.
Em 2012, as Nações Unidas, realizaram o maior evento ambiental,
denominado Rio+2 ou Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (CNUDS), na cidade brasileira do Rio de Janeiro, cujo objetivo
principal era discutir sobre a renovação do compromisso político com o
desenvolvimento sustentável.
O Rio+20 contou com a participação de chefes de estados de cento e
noventa nações que propuseram mudanças, sobretudo, no modo como estão
sendo usados os recursos naturais do planeta, os aspectos das questões
sociais

mundiais,

desenvolvimento

assegurar

sustentável,

o

comprometimento

avaliar

o

progresso

político
feito

pelos

para

o

países

participantes e as lacunas ainda existentes na implementação de projetos,
além de projetar novas perspectivas.

“Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência.
Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia
pobreza no mundo e ninguém morreria de fome.”
Mahatma Gandhi

A Educação Ambiental inicia no Brasil antes da sua institucionalização
pelo governo federal. Um persistente movimento conservacionista até o início
dos anos 70, luta pelas liberdades democráticas, manifestada através de
projetos isolados envolvendo professores, estudantes e escolas, por meio de
pequenas ações de organizações da sociedade civil, de prefeituras municipais
e governos estaduais, com atividades educacionais voltadas a ações para
recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente. Ainda neste período
surgem os primeiros cursos de especialização em Educação Ambiental.
O processo de institucionalização da Educação Ambiental no governo
federal brasileiro teve início em 1973 com a criação da Secretaria Especial do
Meio Ambiente (Sema), vinculada à Presidência da República. Outro passo na
institucionalização da Educação Ambiental foi dado em 1981, com a Política
Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que estabeleceu, no âmbito legislativo, a
necessidade de inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino,
incluindo a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a
participação ativa na defesa do meio ambiente.

Em 1991, a Comissão Interministerial para a preparação da Rio 92
considerou a Educação Ambiental como um dos instrumentos da política
ambiental brasileira. Foram, então, criadas duas instâncias no Poder Executivo,
destinadas a lidar exclusivamente com esse aspecto: o Grupo de Trabalho de
Educação Ambiental do MEC e a Divisão de Educação Ambiental do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
cujas

responsabilidades

foram

de

representar

um

marco

para

a

institucionalização da política de Educação Ambiental no âmbito do Sistema
Nacional de Meio Ambiente (Sisnama).
Durante a Rio 92, com a participação do MEC, foi produzida a Carta
Brasileira para Educação Ambiental, que, entre outras coisas, reconheceu ser a
Educação Ambiental um dos instrumentos mais importantes para viabilizar a
sustentabilidade como estratégia de sobrevivência do planeta e, da melhoria da
qualidade de vida humana. A Carta, entre outros quesitos, enfatizava a lentidão
no ensino aprendizagem o qual era marcado pela falta de comprometimento
real do Poder Público no cumprimento e complementação da legislação em
relação às políticas específicas de Educação Ambiental, em todos os níveis de
ensino.
Em dezembro de 1994, em função da Constituição Federal de 1988 e
dos compromissos internacionais assumidos durante a Rio 92, foi criado, pela
Presidência da República, o Programa Nacional de Educação Ambiental
(PRONEA), o qual foi executado pela Coordenação de Educação Ambiental do
MEC e pelos setores correspondentes do MMA/Ibama, responsáveis pelas
ações voltadas respectivamente ao sistema de ensino e à gestão ambiental,
embora entidades públicas e privadas do país tenham participados desta
execução.
Após dois anos de debates, em 1997 os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) foram aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Os
PCN’s se constituem em um subsídio para apoiar a escola na elaboração do
seu projeto educativo, inserindo procedimentos, atitudes e valores no convívio
escolar, bem como a necessidade de tratar de alguns temas sociais urgentes,
de abrangência nacional, denominados como temas transversais, quais sejam
meio ambiente, ética, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e
consumo.

Em 2002, a Lei n° 9.795/99 foi regulamentada pelo Decreto n° 4.281,
que define, entre outras coisas, a composição e as competências do Órgão
Gestor da PNEA lançando, assim, as bases para a sua execução. Este foi um
passo decisivo para a realização das ações em Educação Ambiental no
governo federal, tendo como primeira tarefa a assinatura de um Termo de
Cooperação Técnica para a realização conjunta da Conferência Infanto-Juvenil
pelo Meio Ambiente.
Em 2004, a mudança ministerial, a criação da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) e a transferência da CGEA
para esta secretaria, permitiu um maior enraizamento da Educação Ambiental
no MEC e junto às redes estaduais e municipais de ensino, passando a atuar
de forma integrada às áreas de Diversidade, Educação Escolar Indígena e
Educação no Campo, conferindo assim maior visibilidade à Educação
Ambiental e destacando sua vocação de transversalidade.
O Brasil, juntamente com outros países da América Latina e do Caribe,
assumiu compromissos internacionais com a implementação do Programa
Latino-Americano e Caribenho de Educação Ambiental (Placea10) e do Plano
Andino-Amazônico de Comunicação e Educação Ambiental (Panacea), que
incluem os Ministérios do Meio Ambiente e da Educação dos respectivos
países.
Em junho de 2012, o Brasil, precisamente a cidade do Rio de Janeiro, foi
sede do maior evento ambiental desde a Rio 92, a Rio+20.
A Rio+20 foi assim denominada porque é a comemoração dos vinte
anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio 92) e contribuiu para os debates sobre a agenda de
desenvolvimento sustentável para as próximas décadas.

Figura 2 – Legislação Nacional e Estadual de Educação Ambiental

Fonte: www.educadores.diaadia.pr.gov.br/

As transformações tecnológicas e cientificas refletem na vida pessoal,
social e profissional do ser humano, atingindo as esferas econômicas, sociais,
politico-culturais e educacionais.
Isso leva a sociedade a se questionar sobre a importância da escola e
do educador. Será que, devido a essas mudanças que enfrentamos
diariamente, o professor passou a ser descartável e desnecessário?
Houve uma época em que ser professor era ter uma profissão altamente
valorizada, respeitada, mas, com o passar do tempo, essa profissão sofreu um
grandioso desgaste, gerando um consenso unânime entre todos, desde os
doutores em educação até um simples trabalhador braçal da desvalorização do
docente.
Nos dias atuais, o professor deve trabalhar seus conteúdos agregados à
tecnologia e aos problemas sociais. Diante disso, a escola, o educador e a
sociedade, sentem-se inseguros, por não saber o que fazer e nem que atitude
tomar.

Isso nos remonta a necessidade da formação continuada para esses
profissionais, quer seja nas instituições de formação inicial e acrescentando ao
longo da carreira profissional com práticas constantes de atualizações.
Segundo Nóvoa (2002) apud Stahlschmidt (2009, p.77), “o aprender
contínuo é essencial e se concentra em dois pilares, a própria pessoa como
agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente”.
Os professores ao participarem da formação continuada adotam uma
postura profissional baseada na racionalidade, aprofundando suas práticas
pedagógicas numa dimensão coletiva e reflexional.
No contexto dessa nova concepção, urgente e indispensável se faz a
mudança e a inovação das práticas escolares, pautando-se nas necessidades
e situações vividas pelos docentes.

A prática do professor deve levar em

consideração a pesquisa da sua própria prática como um dos meios de se
reconstruir novos saberes profissionais. Neste aspecto, enfatiza-se a
superação da dicotomia entre a teoria e a prática, entre escolas e
universidades e entre escolas públicas e privadas.
Nessa perspectiva, Carletto (2011, p.85) enfatiza que:
(...) o comprometimento docente com uma formação que vise,
também, à emancipação humana, além de uma renovação
pedagógica, no sentido de desenvolvimento e de novas
metodologias educacionais e de novos meios de
ensino/aprendizagem.

À medida que reconhecemos que o planeta onde vivemos está
passando por transformações caóticas no que tange a natureza, torna-se
necessária uma abordagem diferente no quesito Educação Ambiental frente
aos nossos alunos e especialmente na formação dos docentes.
Acredita-se que a constante reciclagem do professor seja o ponto-chave
para uma aprendizagem significativa, não somente dos conteúdos curriculares
como também das novas metodologias de ensino aprendizagem dos temas
transversais.
Essa necessidade é reconhecida por Nóvoa (1995) apud Carletto (2011,
p.223), que pondera:
a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva,
que forneça aos professores os meios de um pensamento
autônomo e que facilite as dinâmicas de auto formação
participada. Estar em formação implica um investimento
pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os

projetos próprios, com vista à construção de uma identidade,
que é também uma identidade profissional.

A formação continuada em educação ambiental é condição importante
para a releitura das experiências e das aprendizagens ambientais. Uma
integração dos temas ambientais e seus correlatos ao cotidiano dos
professores e das escolas, considerando a escola como local da ação, o
currículo como espaço de intervenção, o professor como executor/interlocutor e
o ensino como tarefa essencial para a aprendizagem ambiental.
Quando se propõe uma formação continuada em Educação Ambiental
(EA) para os educadores, há de se considerar as diretrizes que emergiram da
trajetória da institucionalização das políticas públicas da EA no MEC, tais
como:
1. A busca da universalidade da EA nos sistemas de ensino como
proposta político-pedagógica efetiva;
2. A construção de um fluxo de capitalização envolvendo os atores que
trabalham com Educação Ambiental, desde o desenho da proposta até sua
implementação;
3. A seleção de lideranças e especialistas realmente comprometidos
com sua profissão, que engrossem o caldo do enraizamento da EA nas escolas
e comunidades;
4. O estímulo à construção de grupos de estudos como círculos
emancipatórios para exercitar a interdisciplinaridade;
5. A constante atualização de conteúdos e de práticas pedagógicas para
que não haja estancamento e desvirtuamento do processo de aprendizagem,
buscando autonomia desses sujeitos de forma coordenada com os objetivos
propostos;
6. A necessidade de ter uma avaliação dos projetos e programas de
governo para retroalimentar e aperfeiçoar as políticas públicas. (MENDONÇA,
2004 apud BRASIL, 2007, p.46).
Sendo assim, a formação continuada fornece ao educador a aquisição
de conhecimentos específicos da sua área de atuação e/ou dos temas
transversais, se tornando assim pessoa mais habilitada para atender as
exigências impostas pela sociedade, as quais se modificam com o passar dos
tempos.

Diante disso, a prática pedagógica desenvolvida pelo professor na
escola pode ser caracterizada como função social, porque, apesar de muitos
exercerem essa profissão, o fazem de maneira equivocada, pois essa profissão
é muita complexa e de grande responsabilidade, sendo a base sólida para
todas as outras profissões. A formação continuada é uma das principais
estratégias para a conquista de uma educação de qualidade.
Considerando a importância da temática ambiental é necessário que os
educadores se reciclem, quebrem paradigmas para proporcionar aos
educandos condições de busca e de conquista tanto na sua vida escolar,
afetiva, cultural e política. Crisóstimo, 2009, p.89 salienta que:
A Educação Ambiental deve estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não formal, onde um dos
principais objetivos consiste em permitir que o ser humano
compreenda a natureza complexa do ambiente. A concepção
de Ambiente foi evoluindo, existindo atualmente a percepção
de que os problemas ambientais não se reduzem apenas à
degradação do ambiente físico e biológico, mas que englobam
dimensões sociais, econômicas e culturais, como a pobreza e a
exclusão, sendo a degradação ambiental percebida como um
problema planetário que decorre do tipo de desenvolvimento
praticado pelos países.

Entender a importância da formação continuada no processo de
aprendizagem é compreender que, muitas discussões, entre elas a ambiental,
não se resumem meramente em arranjos de conteúdos, mas, antes de tudo,
devem refletir um claro entendimento sobre o mundo em que vivemos.

Somos sabedores que o planeta Terra é o único local que possui vida,
da maneira como a conhecemos. Portanto, convivemos com as mais variadas
espécies adaptadas a todos os ambientes do globo terrestre.
Esse ambiente é formado por seres bióticos – os seres vivos -, e seres
não vivos, denominados abióticos – ar, água, solo, radiação solar, temperatura,
entre outros. O ambiente onde o ser humano habita é composto dos
componentes artificiais e naturais, os quais inter-relacionam-se para garantir a
sobrevivência das espécies.
A biodiversidade é um dos requisitos principais/fundamentais do meio
ambiente, responsável pelo equilíbrio dos macros e micros ecossistemas,
salientando que o desenvolvimento econômico mundial faz parte desse cenário
diversificado.
"Bio" significa "vida" e diversidade significa "variedade". Então,
biodiversidade ou diversidade biológica compreende a totalidade de genes,
espécies e ecossistemas que podemos encontrar na Terra (plantas, animais
vertebrados e invertebrados, protistas, microrganismos, etc.).
Portanto, a biodiversidade possui três grandes classes complementares
que são a diversidade genética, a diversidade de espécies e de ecossistemas.

É a variação de genes dentro de uma mesma espécie, os indivíduos
pertencentes a uma mesma espécie não são geneticamente idênticos entre si.

Uma espécie é um conjunto de indivíduos capazes de se reproduzir e deixar
descendentes férteis. Cada indivíduo possui uma combinação única de genes
presente em seu DNA.

É também conhecida por diversidade orgânica. Os cientistas agrupam os
indivíduos que possuem uma história evolutiva comum entre as espécies. Por
isso, cada espécie possui aptidões únicas que não são socializadas com outros
seres vivos. O número de espécies existentes na Terra é infinitamente maior do
que a presente no mar, apesar disso, as espécies marinhas e terrestres são
muito próximas entre si geneticamente, o que torna o mar o maior detentor da
biodiversidade do planeta.

O ecossistema é uma essência viva, capaz de procriar em seu âmbito as
condições e adaptações para diversos tipos diferentes de espécies.

As

populações da mesma espécie e de espécies diferentes interagem entre si e
formam comunidades; essas comunidades inter-relacionam-se com o ambiente
formando ecossistemas, que se comunicam entre si formando paisagens, que
constituem os biomas. Desertos, florestas, oceanos, tundras são tipos de
biomas. Cada um deles possui vários tipos de ecossistemas, quer sejam micro
os macro, os quais possuem espécies únicas. Quando um ecossistema é
advertido todos os seus componentes são ameaçadas.
Para os estudiosos, a biodiversidade não é só apenas a diversidade de
espécies, mas a forma como estes organismos/espécies funcionam. Seres
vivos surgem e desaparecem. Ambientes são povoados por populações da
mesma espécie ou de outra. Algumas comunidades, com suas especificidades,
desenvolvem organização social e vantagem evolutiva sobre outras espécies,
assim como maneiras de reprodução dos diversos organismos existentes.

A simples existência dos múltiplos seres vivos é fundamental para a
garantia do equilíbrio ambiental, por isso, a humanidade depende da
biodiversidade e de sua fonte primária de onde retiram seu sustento a partir de
espécies silvestres ou domesticadas.
O Brasil é um país de proporções continentais, possui uma variedade de
biomas que reflete a enorme riqueza da sua flora e da sua fauna, com isso,
abriga a maior biodiversidade do planeta. Esta ampla variedade de vida,
traduzida em mais de 20% do número total de espécies da Terra, eleva o Brasil
ao posto mais elevado entre os 17 países megadiversos.
Além disso, o país abriga uma rica sociobiodiversidade, representada
por mais de 200 povos indígenas e por diversas comunidades, entre elas,
quilombolas, caiçaras e seringueiros, que reúnem um inapreciável acervo de
conhecimentos lendários sobre a conservação da biodiversidade.
A manutenção da biodiversidade é responsabilidade de todos os seres
humanos, mas deverá ser em conjunto, pois as ações mais eficazes são
aquelas

que

estão

ao

nosso

alcance

cotidianamente.

O

consumo

comprometido, evitando todos os tipos de desperdício, agregado ao reuso e à
reciclagem de resíduos, consistirá um novo valor da cultura humana.

"A natureza criou o tapete sem fim que recobre a superfície da
terra. Dentro da pelagem deste tapete vivem todos os animais,
respeitosamente. Nenhum o estraga, nenhum o rói, exceto o
homem."
Monteiro Lobato

O desequilíbrio ambiental é o resultado das alterações feitas no
ambiente pelo homem. Antigamente, essas alterações eram limitadas, pois
restringiam-se aos grandes centros, mas nos dias atuais, atingem todos os
cantos do planeta.
A superfície do planeta Terra está em constante processo de
transformação e, ao longo de seus 4,5 bilhões de anos, aproximadamente, o
planeta

registra

um

drástico

desequilíbrio

ambiental.

Os

constantes

movimentos das placas tectônicas, as rupturas na crosta terrestre e a deriva
dos continentes mudaram e continuarão mudando de posição ao longo dos
séculos. Em consequência, a biosfera se metamorfoseia e os seres vivos,
independente de ser micro ou macro, sofrem em seus habitats.
O patamar do progresso mundial, galgado pelos seres humanos,
geralmente, é medido pelo seu poder controlador e transformador da natureza.
As alterações provocadas nos ecossistemas são mais velozes, quanto mais
velozes for o poder modificador do homem, alterando o ritmo dos biomas.
Verifica-se, que a cada nova tecnologia dominada pelo ser humano, produz
desiquilíbrio ambiental, poluição e por que não dizer, extinção de várias
espécies da flora e fauna.
O aumento consubstancial da população planetária durante toda a sua
trajetória terrestre, exige demandas cada vez maiores de produtos, como

alimentos, remédios, utensílios, etc. para sanar as necessidades dos
habitantes. Consequentemente, extensas áreas florestais estão sendo
desfiguradas para alojarem lavouras e criações; espécies animais selvagens
são domesticadas; seres vivos estão sendo extintos e outros, perdem seus
predadores naturais, e, por conseguinte, reproduzem-se descontroladamente.
Agrotóxicos e produtos não biodegradáveis estão sendo usados para
aumentarem a produtividade e evitar pragas na agricultura, com isso, matam
microrganismos decompositores, insetos e aves, empobrecem os solos,
poluem as águas e contaminam os alimentos. A urbanização acabou
multiplicando esses fatores de desequilíbrio, pois usa desconsertadamente os
recursos naturais, quebrando as cadeias alimentares e de reprodução e
inevitavelmente, reduz a capacidade da natureza de construir novas situações
de equilíbrio.
Vivemos na era do descartável. Automóveis, eletrodomésticos, roupas e
demais utilidades são planejados para durar pouco. Os apelos exagerados ao
consumismo extrapolam a extração de recursos naturais, aumentando a
quantidade de resíduos no meio ambiente. A diferença de desenvolvimento
entre os países ricos e pobres contribui significativamente para o desequilíbrio
ambiental, pois acelera o desmatamento e há uma megaexploração dos
recursos oriundos do planeta Terra.
O acúmulo de detritos domésticos e industriais na atmosfera, no solo,
subsolo e nas águas continentais e marítimas causa estragos irreparáveis nos
ecossistemas e doenças, às vezes letais, nos seres humanos e demais seres
vivos. Ao longo do tempo, os mares, oceanos e manguezais vêm servindo de
depósito para esses detritos.
Entre todos os tipos de lixo existentes na atualidade, os resíduos
radiativos são os mais perigosos. Substâncias radiativas são usadas como
combustível em usinas atômicas de geração de energia elétrica, em motores
de submarinos nucleares e em equipamentos médico-hospitalares. Ao
esgotarem sua capacidade como combustível, não podem ser destruídas e
permanecem em atividade durante milhões de anos. Ao entrarem em contato
com o meio ambiente, essas substâncias radioativas alteram os tecidos vivos e
provocam câncer e alterações genéticas. Para que isso não ocorra é
necessário que os elementos radioativos tenham um destino correto, sendo

ideal serem guardados em recipientes impermeáveis de concreto, à prova de
radiação, que devem ser enterrados em áreas geologicamente estáveis, para
que não ajam vazamentos.
Não existe uma única fórmula ou até mesmo um segredo guardado a
sete chaves para solucionar os diversos problemas ambientais que hoje a
Terra enfrenta, mas acredita-se que a primeira atitude, seja transformar o
próprio ser humano. Quando o homem, começar a exercer, de fato, sua
humanidade, tudo irá se transformar. Somos uma espécie e não seres que
nasceram sozinho neste planeta chamado Terra.

O termo poluição deriva do latim “poluere”, que significa “sujar”. A
poluição é definida na legislação brasileira (Lei 6.938/81, Art.3, III) como a
“...degradação da qualidade ambiental...” que direta ou indiretamente
prejudiquem a saúde, segurança e o bem-estar da população, que criem
condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afetem
desfavoravelmente a biota, as condições estéticas ou sanitárias do ambiente
ou que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
estabelecidos.
A biodiversidade, que é a diversidade de vida existente no planeta Terra
que habitam os mais diferentes ambientes, é determinada por um conjunto de
fatores que interagem em equilíbrio realizando trocas de matéria e energia.
Atualmente a poluição é uma das principais ameaças à biodiversidade, é um
risco para os sistemas naturais, é um risco para o equilíbrio entre plantas,
animais, clima e solo.
Sendo a poluição a interferência dos seres humanos nos ambientes
naturais transformando-os e causando alterações nas cadeias alimentares,
ocasionando a extinção de espécies animais e vegetais, com a erosão do solo,
queima das florestas, a poluição do ar e poluição do solo e da água.
Podemos encontrar vários tipos de poluição, dentre elas, as principais
são:

Figura 3 - Poluição Sonora

Fonte:

http://www.ecodebate.com.br/2014/10/30/sobre-a-poluicao-sonora-artigo-de-roberto-naime/

A poluição sonora ocorre quando num determinado ambiente o som
altera a condição normal de audição. Embora ela não se acumule no meio
ambiente, como outros tipos de poluição causam vários danos ao corpo e à
qualidade de vida das pessoas. A poluição sonora é causada pelo excesso de
ruídos produzidos por carros, máquinas, indústrias, etc., muito comuns nas
grandes metrópoles e aos quais os homens, querendo ou não, acabaram se
acostumando, embora sendo prejudicial aos mesmos.
Alguns exemplos dos efeitos negativos da poluição sonora na vida dos
seres humanos são: insônia, estresse, depressão, perda de audição, cansaço,

queda de rendimento escolar e profissional, agressividade, dores de cabeça,
perda de atenção e concentração e surdez (em casos de exposição a níveis
altíssimos de ruído).
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) o limite máximo
tolerável para a saúde humana é de 65 dB (sessenta e cinco decibéis). O efeito

sobre a saúde humana dependerá, contudo, do nível de ruído e do tempo de
exposição.
Uma forma de amenizar a poluição sonora é a utilização de
equipamentos de segurança como os fones de ouvido e a aplicação de
tecnologias menos ruidosas ou que abafem os ruídos, escutar música num
volume de baixo para médio; não gritar em locais fechados, ficar longe das
caixas acústicas nos shows entre outras.
No Brasil, as principais leis que regulamentam os níveis de ruído são as
resoluções CONAMA 001/90, que adota os padrões estabelecidos na NBR
10.151 para avaliação dos ruídos em áreas habitadas, e a CONAMA 002/90
que criou o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora –
Silêncio. Outra norma utilizada no controle deste tipo de poluição é NBR 10.152
que estipula limites em decibéis para a emissão de ruídos em determinados
locais de acordo com o ambiente e o tempo de exposição a que as pessoas
ficam submetidas. (InfoEscola – Navegando e Aprendendo).

Fonte: 498http://www.infoescola.com/meio-ambiente/poluicao-visual/

A poluição visual ocorre principalmente nas grandes metrópoles. As
imagens de outdoors, cartazes, painéis luminosos, folders, pichações, placas,
grafitismo, cavaletes, faixas, banners, infláveis, balões, totens, back-lights,
front-lights, painéis eletrônicos e painéis televisivos de alta definição, causam
retaliações visuais e físicas nas pessoas, retirando a possibilidade da
observação da arquitetura urbana. Talvez o maior maleficio da poluição visual
seja o adulteramente do agrupamento arquitetônico, especialmente, nos bairros
históricos das cidades. Essas imagens servem para transmitir informações
sobre produtos de compra e venda, alertas/críticas, contudo, o uso em massa

destes recursos visuais é considerado poluição visual.
No entanto, o tema poluição visual é relativamente recente e, por isso,
muito controverso, tornando-se quase impossível chegar a um consenso sobre
o que é ou não poluição visual e o que é ou não politicamente correto. De um
lado, estão os defensores de que o uso desenfreado de propagandas e
informações causa inúmeros problemas como: stress, desconforto visual,
distração para os motoristas, agressão à sensibilidade humana, influencia a
mente, afeta mais psicologicamente do que fisicamente. etc.) e de outro lado,
estão aqueles que acreditam que isso tudo não passa de uma vigilância do que

é belo no meio urbano.
Apesar de tantos transtornos gerados pela poluição visual, poucas
providências são tomadas para solucionar esse problema. Um dos motivos é
que a própria população muitas vezes não percebe os prejuízos e a agressão
causados por esse processo.
Segundo a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605/98, Art. 65, apenas a
pichação é considerada crime a qual é aplicada a pena de detenção e multa.
Aos meios de publicidade, o controle se dá por meio de leis que tentam
regulamentar a atividade. Porém, a maioria delas tem caráter apenas
arrecadatório ocupando-se muito pouco do aspecto ambiental e prático da
questão. (InfoEscola – Navegando e Aprendendo).

Fonte: http://ensaambiental.com.br/Site/poluicao-do-ar/

A atmosfera é a camada gasosa do planeta, indispensável para a vida
na Terra.

Ela é composta por partículas de poeira, grãos de pólen,

microrganismos e sais marinhos, entre outros, sendo uma mistura dos gases
79% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 1% de outros gases, entre os quais está
presentes o dióxido de carbono, vapor d'água e gases raros (argônio, neônio,
hélio, criptônio, ozônio, etc.), assim chamados porque existem em quantidades
muito pequenas.
A poluição do ar acontece quando o ser humano por ação antrópica
lança na atmosfera substância artificial, que, na sua grande maioria, são
produzidos pela queima de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão
mineral) ou recicláveis (lenha, álcool, etc.) ou naturais pela produção do gás
CH4 pelo processo de digestão de alguns animais, atividades vulcânicas - as
cinzas e gases das emissões são altamente tóxicas compostas principalmente
de enxofre -, partículas do solo ou gotículas de água salgada do mar, partículas
e gases de incêndios florestais e os grãos de pólen, sendo a biosfera afetada
direta ou indiretamente.

Devido a sua extensão, aproximadamente 800 quilômetros de altitude, a
atmosfera é dividida em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera,
termosfera e exosfera. Mas é na baixa atmosfera ou troposfera, porção onde
vivemos que ocorrem os efeitos devastadores dos produtos das atividades
humanas.
A poluição atmosférica afeta as condições do ar que respiramos. Suas
principais fontes são as indústrias e os automóveis que lançam diversos tipos
de gases na atmosfera como o dióxido de carbono, óxidos de enxofre e
materiais particulados. Estes gases podem causar diversos danos à saúde

humana como doenças respiratórias e alergias que são especialmente graves
para crianças e idosos.
Os poluentes são divididos em duas categorias: primários e secundários.
Os poluentes primários são aqueles liberados diretamente das fontes de
emissão e os secundários são aqueles formados na atmosfera através de
reação química entre poluentes primários e componentes naturais da
atmosfera.
Existem materiais que provocam alterações na qualidade do ar que
respiramos, produzindo efeitos nefastos a pequenas e grandes distâncias ou

no planeta Terra como um todo. Esses elementos são denominados de
poluentes de efeito global. Entre eles, os principais são as chuvas ácidas, a
destruição da camada de ozônio e o efeito estufa.
A chuva ácida é um fenômeno comum nos centros urbanos e
industrializados, decorrente da liberação de óxidos de nitrogênio (NO2), dióxido
de carbono (CO2) e do dióxido de enxofre (SO2), sobretudo pela queima do
carvão mineral e de outros combustíveis de origem fóssil.
Entre os problemas gerados pela chuva ácida está à destruição de
lavouras e de florestas, modificação das propriedades do solo, alteração dos
ecossistemas aquáticos, contaminação da água potável, danificação de
edifícios, corrosão de veículos e monumentos históricos, etc.
A camada de ozônio localiza-se na estratosfera, entre 15 e 50 km de
altitude, é formada por três átomos de oxigênio (O3), formando um escudo
invisível que protege a superfície do planeta contra os raios ultravioletas vindos
do Sol. Esta radiação UV, bronzeia seca e envelhece a pele, é nefasta aos

seres vivos, porque pode danificar o DNA, gerando entre outros malefícios o
câncer de pele.
A destruição da camada de ozônio acontece principalmente pela
emissão desenfreada do CFC’s e BrFC’s - encontrados em refrigeradores,
spray, ar condicionado -, além de gases que destroem a camada de ozônio
como o tetracloreto de carbono e o metilclorofórmio, utilizados como solventes
na produção de cola e etiquetadores,

há os compostos de enxofre, cloro,

cinzas que são eliminadas de forma natural em erupções vulcânicas, que
podem contribuir para a redução da camada de ozônio.

Dos raios solares que atingem o planeta, a metade fica retida na
atmosfera; o restante, que alcança a superfície terrestre, aquece e irradia calor.
Esse processo é chamado de efeito estufa.
À primeira vista o efeito estufa nos parece ser ruim, mas, é um
fenômeno natural que favorece a continuação da vida no planeta Terra. Esse
efeito tem por desígnio impedir que o planeta Terra esfrie demais ou esquente
demais, pois assim, há um equilíbrio na Terra onde as condições de existência
da vida são preservadas. Contudo, estudos recentes realizados por
pesquisadores, nos mostra que as ações humanas têm alterado gravemente

esse quadro.
Com a intensificação da emissão de gases poluentes e de poeira que
vão para a atmosfera, obviamente a temperatura do ar terá um aumento
significativo, alterando assim, a vida terrestre.
A natureza utiliza recursos para proteger-se da poluição atmosférica,
mas eles são limitados. Os principais processos que atuam na natureza,
provocando a neutralização, a diluição ou a eliminação dos poluentes
atmosféricos são: a dispersão, a precipitação, as transformações químicas e a
assimilação biológica.
A natureza é limitada de recursos, portanto, cabe a cada ser humano a
responsabilidade de ajudá-la nesse procedimento, adotando pequenas
medidas diárias para evitar ou atenuar a poluição de nossa própria cidade, de
nosso estado, de nosso país e, por conseguinte do mundo.
Algumas medidas para atenuar a poluição atmosférica:
a)

Cooperar com as entidades de proteção ambiental;

b)

Realizar campanhas de sensibilização dos riscos da

poluição;
c)

Incentivar o plantio de arvores;

d)

Realizar

maior

controle

e

fiscalização

sobre

desmatamentos, queimadas e incêndios florestais;
e)

Investir nas fontes alternativas de energia;

f)

Proporcionar melhorias e segurança no sistema de

transporte coletivo;
g)

Vistoriar veículos antigos para retirar de circulação os

inapropriados;
h)

Elaborar uma legislação antipoluição, que obrigue as

fábricas a instalar filtros nas suas chaminés, a tratar os seus resíduos e
a usar processos menos poluentes;
i)

Penalizações para as indústrias que não estiverem de

acordo com a Lei.

Fonte: http://poupancaaquatica.blogspot.com.br/2011/02/poluicao-da-agua-econtaminacao-de.html

A poluição hídrica (rios, lagos, oceanos etc.) é a mais comum de todas
as poluições. A história da civilização humana nos mostra que o ser humano
sempre estabeleceu seus vilarejos e/ou cidades próximo a locais com água
potável e, lançaram em seus cursos d’água, dejetos, esgotos industrial e
residencial entre outros fatores o que acabou comprometendo a qualidade das
águas, porém, somos sabedores que a ignorância em relação ao meio
ambiente existia de forma dominante. Hoje, existem leis que proíbem este tipo
de destinação, mas, em alguns lugares isso ainda ocorre, quer seja, dentre
outras coisas, à fiscalização deficiente ou pelas águas das chuvas que contem

diversos materiais presente na poluição atmosférica e do solo.
Não basta que a água exista, é preciso que ela esteja disponível.
Embora, a água seja um recurso renovável, sua disponibilidade é limitada, pois
ela não é encontrada de forma pura, podendo assim, ser nociva ou saudável,
depende do ambiente onde ela está localizada.
O Brasil é um país privilegiado no quesito água, mesmo que a
distribuição desse recurso natural não seja uniforme em todo o país. Contudo,
nossos rios, lagos vem sendo danificados em decorrência da poluição e
degradação ambiental. Podemos esclarecer o exposto acima através dos

problemas com o garimpo, saneamento básico, atividades agrícolas, entre
outras.
As fontes de poluição da água podem ser diretas, como o lançamento de
agrotóxicos em um rio, ou indiretas como a retirada da mata ciliar. Essas
modificações podem ser incitadas por compostos orgânicos e/ou inorgânicos.
A poluição orgânica remete a quantidade de oxigênio existente na água,
que é muita curta, complexo de ser alcançado, em condições naturais. Quando
qualquer substância é lançada na água, o oxigênio necessário será retirado
dessa pequena quantidade existente, os microrganismos responsáveis pela
oxidação vão ingerir uma grande quantidade desse oxigênio, tornando-o
insuficiente e ocasionado o morticínio de peixes, pela escassez de ar.
A poluição por compostos inorgânicos relaciona-se com a toxidez
desses compostos. Mesmo assim, alguns compostos tóxicos são essenciais
para as plantas, mas deverão estar nas doses recomendadas, caso contrário,
será letal. Exemplificando: o uso excessivo de sal na alimentação humana
pode provocar hipertensão, problemas renais, etc.

Elencamos a seguir algumas medidas para o controle da poluição da
água:
a)

Implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos;

b)

Coleta e destino adequado ao lixo;

c)

Controle da utilização de fertilizantes e agrotóxicos;

d)

Planejamento do uso e da ocupação do solo;

e)

Preservação das matas ciliares;

f)

Garantir a adequada drenagem das águas pluviais;

g)

Proporcionar a preservação e fomentação da vegetação, às

margens dos rios, lagos;
h)

Representar ação preventiva contra a erosão;

i)

Assoreamento.

Fonte: http://senaisustentavel.blogspot.com.br/2011/08/poluicao-das-aguas-e-dosolo.html

Todo resíduo que é despejado no solo sem cuidado algum caracteriza
um tipo de poluição. Os agrotóxicos, os defensivos agrícolas (que são
arrastados para os rios e lençóis freáticos através das chuvas) e os chamados
lixões - locais para onde eram levados os resíduos produzidos em uma cidade,
e que nos dias atuais são ilegais – que contaminam rios, lagos, açudes através
do escoamento do chorume e outras substancias tóxicas provenientes da
degradação do lixo constituem uma fonte de poluição do solo.
O lixo depositado em aterros é responsável pela liberação do chorume,
uma substância que mesmo estando sob o solo, em buracos devidamente

preparados para este fim, vaza promovendo a contaminação do solo.
Ainda nestes aterros ocorre a mistura do lixo tóxico com o lixo comum.
Consequentemente, o solo recebe produtos perigosos e com alto grau de
periculosidade misturados com os resíduos.
O solo é composto por ar, água, matéria orgânica e mineral. Esta
estrutura é o que faculta o crescimento das mais diversas espécies da flora
mundial. É no solo que buscamos a maior parte de nossa alimentação, quer
seja, de maneira direta ou indiretamente, com isso, se o mesmo estive, poluído,
seguramente nossa saúde estará em risco.

Especificaremos a seguir as principais fontes poluidoras do solo:
a)

Inseticidas;

b)

Solventes;

c)

Detergentes;

d)

Remédios e outros produtos farmacêuticos;

e)

Herbicidas;

f)

Lâmpadas fluorescentes;

g)

Componentes eletrônicos;

h)

Tintas;

i)

Gasolina, diesel e óleos automotivos;

j)

Fluídos hidráulicos;

k)

Fertilizantes;

l)

Produtos químicos de pilhas e baterias.

Fonte: http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-os-efeitos-daradiacao-meio-ambiente/

A

poluição

nuclear

tem

origem

na

aglomeração

de

ações

contaminadoras provindas do uso da energia nuclear, e se deve à
radioatividade presente nos materiais utilizados para obtenção dessa energia.
A poluição nuclear é causada por explosões atômicas, por despejos radioativos
de hospitais, centros de pesquisa, laboratórios e centrais nucleares, e,
raramente, por vazamentos ocorridos nesses locais, com alto grau de
periculosidade, pois, permanecem na atmosfera, solo e água, sendo, em
muitos casos, letal.
O lixo comum polui mais que o lixo nuclear, mesmo assim a fiscalização
quanto ao lixo comum é precária, já o policiamento dos resíduos nucleares é
enérgica e estritamente gerenciado.
No entanto, o lixo nuclear, apesar de menos poluente, conserva-se ativo
por milhares de anos requerendo monitoramento constante e, no caso de

acidentes as consequências são gravíssimas, permanecendo por várias
gerações com efeitos irreversíveis, o que torna a energia nuclear de grande
resistência por parte da população.
A energia nuclear polui com certeza. O que podemos fazer é armazenar
e monitorar esses resíduos. Situação que, porém, eleva e muito, os custos da
energia nuclear.

Os primórdios acreditavam que o nosso planeta era um organismo vivo,
habitado por diferentes formas de vida, abrangendo a humana, onde qualquer
alteração significava uma desarmonia que acabaria alterando todo o planeta.
Hoje, sabemos que essa alteração denomina-se desiquilíbrio, e que o
mesmo causa impactos ambientais com graves reflexos na população. Dentre
esses reflexos ambientais encontra-se a superprodução de resíduos sólidos.
Segundo a Norma ABNT NBR 10.004/1987 (p.1), por resíduos sólidos
entendem-se:
(...) resíduos nos estados sólidos e semissólidos que
resultam de atividades da comunidade de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição. Ficam incluídos nesta definição todos provenientes
dos sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem,
como determinados líquidos cujas particularidades tornem
inviáveis seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos
d’ água, ou exijam para isto soluções técnicas e
economicamente viáveis em face da melhor tecnologia
disponível.

A composição e a quantidade de resíduos sólidos produzidos estão
diretamente relacionadas com o modo de vida dos povos. A geração de
resíduos sólidos no Brasil é um dos grandes problemas enfrentados,
principalmente na esfera municipal.
De acordo com a NBR 10.004/2004, os resíduos sólidos podem ser
classificados em quatro classes quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente
e à saúde pública:

a) Classe I: Perigosos – caracterizado por ser inflamável, corrosivo,
reativo, tóxico, patogênico, e apresenta riscos à saúde ou ao meio
ambiente. Exemplos: plásticos, metais, etc.
b) Classe II: Não-perigosos – são as sucatas de metais ferrosos e nãoferrosos; resíduos de borracha, papel e papelão, entre outros.
c) Classe II A: Não-inertes – podem possuir propriedades como
inflamabilidade,

biodegradabilidade e solubilidade em água. São

exemplos, iodos de estações de tratamento de água e esgotos.
d) Classe II B: Inertes – são aqueles que em contato com a água não
evaporam facilmente qualquer de seus componentes. Exemplo:
maioria dos resíduos de construção civil (o que ocorre é a falta de
gerenciamento desses resíduos, que acabam sendo entulhados em
fundos de quintais, vales, lotes, etc.).
Em relação a alguns resíduos provenientes da construção civil, verificase que uns podem ser perigosos, tais como latas de tintas e solventes. A
Resolução da Conama 307, de 05/07/2002, no artigo 3º, sofreu modificações
de acordo com a Resolução 348/2004. Essas Resoluções agruparam os
resíduos de construção civil em quatro classes, quais sejam:
a) Classe A: são os reciclados, como argamassa, cerâmica, etc.
b) Classe B: são os resíduos reciclados que possuem outros fins, são
eles: papel/papelão, metais, vidros, entre outros.
c) Classe C: é aqueles que os quais não existem adulteração ecológica
de classificação. Exemplo: gesso.
d) Classe D: são os resíduos perigosos, tais como latas de tintas,
solventes, etc.
Os lixos residenciais são bastante heterogêneos, pois têm em sua
composição substâncias orgânicas, papéis, plásticos, vidros, etc. em diferentes
quantidades.
Diante disso, pressupõe-se que de acordo com a fonte geradora dos
resíduos é que torna possível dividi-los em cinco categorias:
a) Resíduo Domiciliar: são produzidos nas residências, caracterizam-se
por restos de comidas, papéis, vidros, metais, fraldas descartáveis,
etc.. Esses resíduos produz o chorume - que é poluidor - pois possui
em sua composição orgânica um alto grau de toxidez.

b) Resíduo Comercial e Industrial: são aqueles produzidos nos
estabelecimentos comerciais e industriais variando de acordo com a
produção de cada estabelecimento.
c) Resíduo Público: caracteriza-se pelos resíduos provenientes dos
locais públicos, de responsabilidade do poder executivo.
d) Resíduo de Fontes Especiais: consiste nos resíduos que merecem
atenção especial em seu acondicionamento. Exemplo: resíduos
hospitalares, radioativo.
e) Resíduo

Agrícola:

é

formado

pelos

restos

de

substâncias

provenientes das atividades agrícolas e pecuárias.
Quando nos reportamos ao destino final dos resíduos, verificamos que o
cenário é crítico em quase todos os municípios brasileiros. A metodologia
utilizada para tal é ineficaz, pois nos revela vantagens e desvantagens, sendo
uma tecnologia transitória que nos deixa inquietos perante o que futuro nos
apresenta. Quais sejam:

É a maneira mais adotada no mundo, enfatizando os países
subdesenvolvidos. Consiste no descarte a céu aberto de todos os tipos de
resíduos. Entre as desvantagens podemos citar a contaminação do solo, das
águas subterrâneas pelo chorume; aumento consubstancial de animais que
são vetores de doenças aos seres humanos; odor forte provocado pela
decomposição dos materiais orgânicos entre outros.

Caracteriza-se pela colocação de todos os tipos resíduos urbanos no
solo, condensados por trator e cobertos por camadas sucessivas de terra e
argila. Pode-se citar como desvantagens a impossibilidade de se controlar as
substâncias poluentes que poderão agredir o solo e as águas.

Os resíduos são condensados e cobertos por camadas de terra e argila,
sendo que essa metodologia possui um sistema de drenagem e de tratamento
das águas superficiais e do chorume; um sistema de captação de gases
resultantes da decomposição do lixo. Porém, para que ocorra com eficácia a
implantação do aterro sanitário, necessita-se de engenheiros e ambientalistas
detentores do conhecimento sobre a legislação específica sobre os mesmos.
Ao findar a vida útil dos aterros sanitários, eles são selados e essa área
poderá ser alocada para ocupações de cunho leve.

Consiste na queima controlada dos resíduos sólidos, abreviando em até
90% o peso e volume inicial dos mesmos. Entre as principais desvantagens
estão à emissão de gases com percentuais baixos de toxidade oriundos da
combustão; o custo de investimento é muito elevado, superando qualquer outra
tentativa de solução.

Descreve-se pela separação dos materiais para reciclagem dos
compostos orgânicos utilizados na compostagem. Na compostagem, verifica-se
a decomposição da matéria orgânica por ação dos microrganismos, podendo
depois de certo período ser comercializado para o uso em jardinagem, etc.

É o meio através do qual um material retorna ao setor industrial para
que seja novamente transformado em um bem de consumo.

É uma metodologia ecologicamente correta que consiste na separação
dos resíduos sólidos para reciclagem diminuindo os aterros sanitários e os
lixões.
São muitas as consequências da gestão inadequada e ineficaz dos
resíduos sólidos para a biosfera, que refletem em todas as instâncias do
planeta. Por isso, o lixo é de longe um dos maiores problemas dos municípios
brasileiros, pois as enfeia e representa vários vetores de doenças para a
população.
A gestão dos resíduos é atribuição das prefeituras, mas cuidar para que
eles não poluam, é obrigação de todos os seres humanos, inclusive das futuras
gerações.

Desde o surgimento do ser humano sobre a Terra, o lixo existe. Nossos
ancestrais desconsideravam o que sobrava da alimentação que consumiam, e,
com o passar do tempo o homem foi aumentando a quantidade de resíduos
produzidos, à medida que se tornava mais aprimorado.
Muitos estudiosos afirmam que os hindus, dispunham de um sistema de
esgoto, além de pavimentação nas ruas. Os israelitas possuíam regras claras
de como descartar suas fezes, o que restava dos animais oferecidos em
sacrifícios, os corpos dos mortos e o lixo produzido no império.
No Período Medieval, surgiram os primeiros serviços de coleta de lixo.
Primeiramente, executados por pessoas particulares, mas quando esses não
conseguiam realizar a tarefa, fazia-se a opção pelo serviço público, o qual era
executado pelos carrascos e seus auxiliares, muitas vezes ajudados pelas
prostitutas, nas cidades.
A Revolução Industrial trouxe novos degraus de produção e, com isso, o
descarte tornou-se algo mais complexo e preocupante. A partir de então, surgiu
à necessidade de cogitar medidas alternativas para armazenar todo esse lixo.
Na contemporaneidade, a palavra reciclagem percorre o mundo na sua
totalidade, inclusive no Brasil. Sendo assim, a reciclagem é um processo onde
é reutilizada a matéria-prima para a fabricação de novos produtos a partir do
lixo descartado pelos homens.
Cada componente presente nos lixos para reciclagem apresenta
propriedades físicas e químicas diferentes, fazendo com que os produtos da
reciclagem sejam desiguais.

Figura 9 – Reciclagem

Fonte: http://reciclahomedesign.com.br/tag/reciclagem-de-latas-de-aluminio/

Esta medida é imprescindível, atualmente, porque metamorfoseia o que
é descartado no lixo em novos produtos, economizando matérias-primas,
reduzindo resíduos descartados livremente na natureza, poupando recursos
não renováveis e energia. Sendo assim, é imprescindível separar esses
materiais, para serem reaproveitados e transformados em produtos úteis,
econômicos e práticos ao nosso cotidiano.
É essencial evidenciar que o avanço tecnológico atual, pode fazer com
que um elemento não é reciclável hoje, poderá tornar-se reinventado num
futuro próximo.

Para destinar o lixo para reciclagem, basta somente desfazer-se de
forma correta. Para os que já são recicláveis, é preciso ter alguns cuidados
especiais antes de enviá-los para coleta seletiva.
Além da reciclagem, temos a prática conhecida por upcycling que
consiste em transformar algo que foi desapropriado, porém, com uma única
diferença, não se usa energia para metamorfosear o objeto em matéria-prima.
É mais ecológico, porque dispensa a energia consumida na produção
industrial. Portanto, trata-se de reaproveitamento, que vem sendo inquerida
pelos comércios de vestuários e de ornamentos. Ainda podemos exemplificar o
reaproveitamento de geladeiras em bibliotecas.
No Brasil, Curitiba (PR), Itabira (MG), Santo André (SP) e Santos (SP)
são as cidades que mais reciclam seus materiais.
A reciclagem, trás inúmeros benéficos, entre os quais podemos
destacar:
a)

Contribuir para diminuir a poluição da litosfera, hídrica e

atmosfera;
b)

Melhorar a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população;

c)

Prolongar a vida útil de aterros sanitários;

d)

Melhorar a produção de compostos orgânicos;

e)

Gerar empregos para a população não qualificada;

f)

Gerar receitas com a comercialização dos recicláveis;

g)

Estimular a concorrência;

h)

Contribuir para a valorização da limpeza pública e para formar

uma consciência ecológica.
Além

disso,

algumas

sugestões

alternativas

para

os

produtos

descartados:
a)

Reaproveite ao máximo e seja criativo.

b)

Separe e recicle como material de sucata.

c)

Doe o material das construções, móveis usados para quem

precisa.
d)

Descarte com consciência.

e)

Fique atento a alertas de produto inflamável, corrosivo, tóxico ou

explosivo.
f)

Separe tudo do lixo comum.

g)

Compre apenas sacolas plásticas recicladas.

h)

Use sempre os dois lados do papel.

i)

Imprima só quando necessário, e procure sempre revisar os

textos antes de imprimir.
j)

Prefira o papel reciclado.

k)

Use como rascunho os papéis que são entregues na rua.

É impossível o homem viver neste mundo sem transformá-lo, por isso,
observamos nos dias atuais que a batalha pela conservação da natureza é
mundial, pois tem na sobrevivência humana o seu intuito maior. Sendo assim,
a problemática dos resíduos sólidos urbanos, tornou-se uma das principais
questões globais, consequentemente nós, pertencentes a esse planeta, não
podemos nos eximir desse capítulo da história. A vista disso, mais do que
apenas falar de preservação de florestas, de rios, de atmosfera, etc. é
fundamental que tenhamos o discernimento de que o início dessa preservação
tem que acontecer diariamente, em nossa vida prática, para que tenhamos um
habitat melhor para viver.
A problemática do lixo urbano se agrava, diuturnamente, acentuado
pelo descaso da população em relação a esse tema, pois a maioria não o
considera relevante para a preservação do planeta como um todo, por isso a
importância da coleta seletiva em nosso dia a dia.
A coleta seletiva de resíduos sólidos é o recolhimento de materiais
recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente
separados e que podem ser reutilizados ou reciclados. É uma maneira de fazer
a educação ambiental acontecer, na medida em que sensibiliza a comunidade
sobre os problemas do esbanjamento dos recursos naturais e da poluição
causada pelo lixo acumulado.
Reciclar é a transformação de materiais já usados anteriormente em
outros novos, podendo ser por meio industrial ou artesanal. Separar é deixar
fora do lixo tudo que pode ser reaproveitado ou reciclado. A separação ou
triagem do lixo pode ser feita em casa, nas escolas, nas empresas, no

comércio em geral. Vale salientar que a separação dos materiais de nada
adianta se ao serem coletados eles não tiverem um encaminhamento
adequado para a reciclagem.
A coleta seletiva contribui para a preservação e melhoria do ambiente
em que vivemos na medida em que:
a)

Diminuirmos a exploração de recursos naturais,

b)

Reduzirmos o consumo de energia,

c)

Diminuirmos a poluição da litosfera, hídrica e atmosfera,

d)

Possibilitar a reciclagem de materiais,

e)

Diminuir o desperdício,

f)

Diminui os gastos com a limpeza residencial, escolar e urbana,

g)

Fortalecer as organizações comunitárias,

h)

Gerar empregos e renda pela comercialização dos recicláveis,

i)

Dar subsídios para criação de cooperativas para catadores de

materiais reciclados,
j)

Outras.

Os resíduos que saem de nossas casas pode muitas vezes conter
materiais perigosos, que oferecem sérios riscos à saúde humana e ao meio
ambiente, como baterias de veículos, pilhas e baterias comuns e de celulares,
embalagens de produtos químicos, tóxicos e/ou corrosivos etc.
Esses resíduos, muitas vezes depositados em lixões a céu aberto ou em
terrenos baldios atraem ratos, baratas, moscas, mosquitos, pernilongos,
formigas e escorpiões, entre outros, que são transmissores de doenças
infecciosas, que podem levar a óbito. Além disso, quando os lixões estão
localizados próximos a aeroportos, podem atrair pássaros diversos, capazes de
provocar acidentes aéreos. As principais doenças transmitidas por animais nos
lixões são: dengue, leptospirose, tétano, febre tifoide e disenteria.

O primeiro caso de dengue que se tem registro no Brasil, data de 1865
na cidade de Recife, sendo que em 1846 virou epidemia nos estados de São

Paulo e Rio de Janeiro. Acredita-se que os navios negreiros trouxeram o
mosquito Aedes aegypti em suas embarcações, pois os primeiros casos se
deram no continente africano. Atualmente a dengue é considerada um dos
principais problemas de saúde mundial. Causada por um vírus da família
Flaviridae que é transmitido através do mosquito Aedes aegypti, que se
desenvolve em áreas tropicais e subtropicais.
Figura 10 – Larva do mosquito Aedes aegypti

Fonte:http://www.denguenaweb.org/noticias/53/Itabuna+tem+23,68+dos+im%C3%B3veis+infestados+pel
o+mosquito+da+dengue/?pg=10

O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti,
um mosquito diurno que se multiplica em depósitos de água parada acumulada
nos quintais e dentro das casas.

Figura 11 – Mosquito transmissor da Dengue

Fonte: http://www.guiadecaucaia.com.br/?pg=noticia&id=385

Existem quatro tipos de dengue, pois o vírus causador da doença possui
quatro sorotipos, denominados DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por
um deles cria anticorpos, ou seja, dá proteção permanente para o mesmo
sorotipo, mas imunidade parcial e temporária contra os outros três, assim podese pegar dengue ate quatro vezes. Por exemplo, uma pessoa contrai a dengue
tipo DEN-2, seu sistema imunológico criará defesas contra esse, mas estará
sujeita a contrair os demais sorotipos ao longo de sua vida. No Brasil são
encontrados os tipos DEN-1, DEN-2 e DEN-3. Podendo ser apresentada de
quatro formas: Infecção inaparente, Dengue Clássica, Dengue Hemorrágica
(Febre Hemorrágica) e Síndrome de Choque. Sendo as principais a Dengue
Clássica e a Dengue Hemorrágica.
a)

Infecção inaparente: quando não há manifestação de

sintomas. É o caso que ocorre mais frequentemente.
b)

Dengue clássica: é a forma mais leve da doença, sendo

muitas vezes confundida com a gripe. Tem início súbito e os sintomas podem
durar de cinco a sete dias, apresentando sintomas como febre alta entre 39° a
40°C, forte dores de cabeça, cansaço, dor muscular e nas articulações,
indisposição, enjoos, vômitos, dor atrás dos olhos, perda de paladar e apetite,
manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo (no tórax e membros

superiores, principalmente), tontura, dor abdominal (em crianças). As pessoas
com dengue clássica se recuperam totalmente.
Figura 12 – Sintomas da Dengue Clássica

Fonte: http://blog.onofre.com.br/2011/12/06/combate-a-dengue/

c)

Dengue hemorrágica: também conhecida como Febre

Hemorrágica, acontece quando a pessoa infectada com dengue sofre
alterações na coagulação sanguínea. Se a doença não for tratada com rapidez,
pode levar à morte. No geral, é mais comum quando a pessoa está sendo
infectada pela segunda ou terceira vez. Os sintomas iniciais são parecidos com
os da dengue clássica, e somente após o terceiro ou quarto dia surgem
hemorragias causadas pelo sangramento de pequenos vasos da pele e outros
órgãos. Na dengue hemorrágica, ocorre uma queda na pressão arterial do
paciente, podendo gerar tonturas e quedas. Quando acaba a febre começam a
surgir os sinais de alerta, quais sejam: dores abdominais fortes e contínuas;
vômitos persistentes; pele pálida, fria e úmida; sangramento pelo nariz, boca e
gengivas; manchas vermelhas na pele; comportamento variando de sonolência
à agitação; confusão mental; sede excessiva e boca seca; dificuldade
respiratória; queda da pressão arterial.

Figura 13 – Dengue Hemorrágica

Fonte: http://www.ligadecombateadengue.com/2011/04/28042010-dengue-hemorragica-emvideos.html

d)

Síndrome do choque: forma raríssima da doença é a

complicação mais séria da dengue, se caracterizando por uma grande queda
ou ausência de pressão arterial, acompanhado de inquietação, palidez e perda
de consciência. Uma pessoa que sofreu choque por conta da dengue pode
sofrer várias complicações neurológicas e cardiorrespiratórias, além de
insuficiência hepática, hemorragia digestiva e derrame pleural. Além disso, a
síndrome de choque da dengue não tratada pode levar a óbito em ate 24
horas.
Figura 14 – Dengue - Síndrome do Choque

Fonte: http://www.fimca.com.br/decifra_me/aspectos/imagens.html

Tratamento contra a Dengue
Não existe tratamento específico contra o vírus da dengue, é possível
tratar os sintomas decorrentes da doença, ou seja, fazer um tratamento
sintomático. É importante apenas tomar muito líquido para evitar a
desidratação. Caso haja dores e febre, pode ser receitado algum medicamento
antitérmico. Em alguns casos, é necessária internação para hidratação
endovenosa e, nos casos graves, tratamento em unidade de terapia intensiva.
Pacientes

com

dengue

ou

suspeita

de

dengue

devem

evitar

medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (aspirina) ou que contenham a
substância associada. Esses medicamentos têm efeito anticoagulante e podem
causar sangramentos. Outros anti-inflamatórios não hormonais (diclofenaco,
ibuprofeno e piroxicam) também devem ser evitados.

Medidas de Prevenção
a) Evite o acúmulo de água: o mosquito coloca seus ovos em água limpa,
mas não necessariamente potável. Por isso é importante jogar fora pneus
velhos, virar garrafas com a boca para baixo, lavar a vasilha de água do bicho
de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água e
cisternas.

b) Coloque areia nos vasos de plantas: a areia conserva a umidade e ao
mesmo tempo evita que e o prato se torne um criadouro de mosquitos.
c) Coloque desinfetante nos ralos: alguns ralos são rasos e conservam
água estagnada em seu interior. Nesse caso, o ideal é que ele seja fechado
com uma tela ou que seja higienizado com desinfetante regularmente.
d) Limpe as calhas: calhas e canos devem ser checados todos os meses,
pois

um

leve

entupimento

pode

criar

reservatórios

ideais

para

o

desenvolvimento do Aedes aegypti.
e) Coloque tela nas janelas: colocar telas em portas e janelas pode ajudar
a proteger sua família contra o mosquito da dengue.
f) Lagos caseiro e aquário: os peixes são grandes predadores de formas
aquáticas de mosquitos. O cuidado maior deve ser dado, portanto, às piscinas
que não são limpas com frequência.
g) Seja consciente com seu lixo: não despeje lixo em valas, valetas,
margens de córregos e riachos. Assim você garante que eles ficarão
desobstruídos, evitando acúmulo e até mesmo enchentes. Em casa, deixe as
latas de lixo sempre bem tampadas.

Vacina
Uma vacina contra os quatro tipos da dengue, desenvolvida a partir de
uma cepa do vírus vivo, geneticamente modificado, está sendo testada em
humanos. Até o momento os voluntários não apresentaram reações adversas.

Figura 15 - Leptospirose

Fonte: http://sparvolisaude.wordpress.com/2012/10/30/leptospirose/

A leptospirose foi classificada desde 1917, é uma zoonose causada por
uma bactéria do tipo Leptospira, presente na urina de ratos e outros de animais
(bovinos, suínos, caninos, etc), transmitida ao homem. Essa bactéria pode
sobreviver indefinidamente nos rins dos animais infectados sem provocar
nenhum sintoma e, no meio ambiente, por até seis meses depois de ter sido
excretado pela urina.
Figura 16 – Bactéria transmissora da Leptospirose

Fonte: http://ceticismo.net/2009/03/11/bacteria-da-leptospirose-se-esconde-da-defesado-organismo/

A leptospirose é também conhecida por Síndrome de Weil (em alguns
lugares do mundo pode ser chamada de febre dos pântanos, doença dos
porqueiros, tifo canino). O contágio se dá pelo contato direto com a urina dos
animais infectados ou pela exposição à água contaminada, que penetra no
organismo através das mucosas e da pele ou de pequenos ferimentos, e
dissemina-se na corrente sanguínea. O número de casos aumenta na estação
das chuvas, por causa das enchentes e inundações. Infelizmente, o risco não
desaparece depois que o nível das águas baixa, pois a bactéria continua ativa
nos resíduos úmidos durante bastante tempo.

Sintomas
A doença pode ser assintomática. Os principais são: febre, dor de
cabeça, dor muscular (mialgia) principalmente nas panturrilhas, olhos
vermelhos (conjuntivite), exantemas (manchas vermelhas pelo

corpo),

meningite, vômitos, diarreia e tosse. Ela é autolimitada, e os sintomas regridem
depois de três ou quatro dias. Porém, essa melhora pode ser transitória. Nas
formas mais graves geralmente aparece icterícia (coloração amarelada da pele
e dos olhos) e há a necessidade de cuidados especiais em caráter de
internação hospitalar. O doente pode apresentar também hemorragias,
insuficiência renal, hepática e respiratória, coma que podem levar à morte.

Tratamento contra a Leptospirose

Quanto antes for instituído o tratamento da leptospirose, maior será a
chance de evitar a evolução para quadros mais graves da doença, que sempre
requerem internação hospitalar. O mesmo inclui o uso de antibióticos,
preferencialmente a penicilina e cuidados com a hidratação.

Vacina
A vacina só está disponível para ser aplicada em animais. Mesmo assim,
embora evite que fiquem doentes, não impede que sejam infectados pela
bactéria e nem que transmitam a doença pela urina.
Figura 17 – Vacinação de Animais Domésticos

Fonte: http://webcachorros.com.br/saiba-tudo-sobre-leptospirose-canina/

Medidas de Prevenção
a)

Utilize as medidas básicas de higiene.

b)

Embale bem o lixo.

c)

Ferva a água ou coloque algumas gotas de hipoclorito de sódio

ou de água sanitária antes de beber ou cozinhar.
d)

Lave bem os alimentos, especialmente frutas e verduras que

serão consumidas cruas.
e)

Vacine seu animal e mantenha rigorosamente limpas as vasilhas

em que são servidos alimentos e água para os mesmos.
f)

Não deixe as caixas d’água destampadas.

g)

Use luvas e botas de borracha se trabalhar em ambientes

suspeitos.
h)

Não se automedique se suspeitar de infecção pela bactéria da

leptospirose.

É uma doença infecciosa do sistema nervoso, grave, não contagiosa,
causada por toxina letal produzida pela bactéria Clostridium tetani. Sob a forma
de

esporos,

essa

bactéria

é

encontrada

no

intestino

dos

animais,

especialmente do cavalo e humanos (sem causar doenças), esses germes
podem estra presentes na terra, nas plantas, na poeira das ruas, em objetos e
pode

contaminar as pessoas que tenham lesões na

pele

(feridas,

arranhaduras, cortes, mordidas de animais, etc.) pelas quais o microrganismo
possa penetrar. Queimaduras e tecidos necrosados são uma porta de entrada
para essa bactéria. Os esporos liberam bactérias que se espalham e formam
um veneno chamado tetanospasmina. Esse veneno bloqueia os sinais
neurológicos da coluna vertebral para os músculos, causando espasmos
musculares intensos. Os espasmos podem ser tão fortes que rompem os
músculos ou causam fraturas na coluna.
Figura 18 – Bactéria causadora do tétano

Fonte: http://www.tecnologia-uv.com.br/bvap.htm

A transmissão do tétano neonatal, conhecido por “mal de sete dias”,
ocorre pela contaminação do coto umbilical pela bactéria tetânica, que podem
estar presentes em instrumentos sujos utilizados para cortar o cordão umbilical
ou em substâncias pouco higiênicas usadas para cobrir o coto. O tempo de
incubação varia de 2 a 21 dias; quanto menor o número de dias, maior a
gravidade.

Sintomas
São sintomas do tétano:
a)

Rigidez muscular em todo o corpo, principalmente no pescoço;

b)

Dificuldade para abrir a boca (trismo) e engolir;

c)

Riso sardônico produzido por espasmos dos músculos da face.

d)

Espasmos leves nos músculos da mandíbula (tetania)., causando

contrações fortes e repentinas, podendo ocasionar fraturas e rompimentos
musculares.

e)

Espasmos afetam os músculos do tórax, do pescoço, da coluna e

do abdome.
f)

Os espasmos nos músculos da coluna muitas vezes causam

arqueamento, chamado de opistótonos.
g)

Babar.

h)

Suor excessivo.

i)

Febre.

j)

Espasmos nas mãos ou nos pés.

k)

Irritabilidade.

l)

Dificuldade ao engolir

m)

Micção ou evacuação descontrolada.
Figura 19 – Pessoa Portadora do Tétano

Fonte: http://www.bkneuroland.fr/articles.php?pg=1311

Tratamento contra o Tétano
Cuidados gerais para não estimular o paciente mantendo-o na penumbra
e com pouco ruído.

Antibióticos,

relaxantes

musculares,

sedativos,

imunoglobulina

antitetânica e, na falta dela, soro antitetânico são usados para o tratamento da
doença.

Vacinas
O tétano não passa de pessoa para pessoa, porém, mesmo aqueles que
já contraíram a doença, não adquirem anticorpos para evitá-lo novamente. A
vacinação é a única forma de proteção. Para uma imunização adequada, em
caso de ferimento, é preciso ter tomado três doses de toxóide tetânico
(presente em todas as seguintes vacinas: DTP, DT e dT), tendo sido a última
dose há menos de dez anos. Com relação ao tétano neonatal, a prevenção
deve ser feita a partir da vacinação de todas as mulheres em idade fértil (entre
12 e 49 anos), com três doses da vacina. Antes do parto, a mulher deverá ter
tomado pelo menos duas doses da vacina e, caso sua última dose tenha sido
há mais de cinco anos, ela deverá tomar um reforço.
Figura 20 – Vacinação Antitetânica

Fonte:
http://www.luizmotivador.com/materia/noticias/7739/Casos+de+t%C3%A9tano+t%C3%AAm+queda+de+4
4+em+dez+anos

Medidas de Prevenção
O tétano é uma doença que pode ser evitada desde que tenhamos
alguns cuidados:
a)

Limpe cuidadosamente com água e sabão todos os ferimentos

para evitar a penetração da bactéria;
b)

A bactéria do tétano pode ser encontrada em diversos locais e

não somente em pregos e cercas enferrujados;
c)

Mantenha o esquema de vacinação em dia.

d)

É essencial os adultos tomarem a vacina contra o tétano e,

imprescindível às doses de reforço;
e)

O tétano é uma doença grave, às vezes, fatal, por isso, se a

pessoa apresentar qualquer sintoma, levar imediatamente para uma unidade
de saúde;
f)

Limpar e tratar todos os ferimentos sujos, fraturas expostas,

mordidas de animais e queimaduras para não se expor aos riscos.

Febre tifoide é uma doença infectocontagiosa, causada pela bactéria
Salmonella enterica typhi. A patogenia é transmitida pelo consumo de
alimentos contaminados, de forma hídrica ou pelo contato direto com os bacilos
eliminados nas fezes e urina humanas dos portadores da doença ativa ou nos

dejetos dos portadores assintomáticos. Embora ajam casos registrados no
mundialmente, a patologia acontece nos locais em que as condições sanitárias
e de higiene inexistem ou são inadequadas.

Figura 21 – Bactéria Febre Tifóide

Fonte: http://renatocassol.com/blog/

A transmissão se dá exclusivamente por via fecal-oral. Os órgãos mais
afetados costumam ser o fígado, baço, vesícula, medula óssea e todo o
intestino. A vítima elimina a bactéria nas fezes e na urina, independentemente
de apresentar os sintomas da doença. O tempo de eliminação das bactérias
pode ser de até três meses, mas o de incubação varia entre oito e quatorze
dias. Portadores crônicos podem transmiti-la por até um ano.
Figura 22 – Sintomas Febre Tifoide

Sintomas

Fonte:
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=febre+paratif%C3%B3ide&lang=3

Os sintomas começam leves, vão crescendo de intensidade nas três
primeiras semanas depois do contágio e só começam a regredir na quarta
semana. São sintomas da febre tifoide:

a)

Febre alta,

b)

Dores de cabeça,

c)

Mal-estar geral,

d)

Falta de apetite,

e)

Retardamento do ritmo cardíaco,

f)

Aumento do volume do baço e do fígado,

g)

Manchas rosadas no tronco, tórax e abdome conhecidas por

roséola tífica
h)

Prisão de ventre ou diarreia,

i)

Tosse seca.

j)

Distensão e dores abdominais,

k)

Náuseas e vômitos,

l)

Sem tratamento, esses sintomas tendem a piorar e podem surgir

complicações graves, como hemorragias abdominais e perfuração do intestino,
com risco do quadro evoluir para septicemia, coma e morte.

Tratamento contra a Febre Tifoide
O tratamento da febre tifoide inclui a administração de antibióticos
(clorafenicol, ampicilina e quinolonas, entre outros) e a reidratação do paciente,
e deve começar tão logo seja levantada a possibilidade da infecção.
Repouso, dieta leve e sem resíduos, ingestão maior de líquidos são
medidas importantes durante o período da infecção e no tempo de recuperação
que pode ser longo. Crianças, velhos e gestantes são mais vulneráveis a
complicações.

Vacinas
Recentemente, chegou ao Brasil uma vacina contra febre tifoide,
internacionalmente conhecida como Typhim Vi. Esta vacina apresenta eficácia
de até 75% e oferece proteção contra a doença durante aproximadamente três
anos. É indicada em dose única, para maiores de dois anos que viajam para
áreas endêmicas, como Ásia, África e países da América Central e do Sul.

Medidas de Prevenção
As principais medidas de prevenção contra a febre tifoide incluem:
a)

Lavar bem as mãos, especialmente depois de ter usado o

banheiro, antes das refeições e quando for preparar os alimentos;
b)

Informar-se sobre medidas de proteção que devemos tomar

antes de viajar para lugares considerados de risco para a infecção pela

Salmonella;
c)

Não consumir alimentos crus, mal cozidos, ou conservados à

temperatura ambiente nem os oferecidos por ambulantes em locais
considerados de risco para a febre tifoide;
d)

Beber somente água fervida ou engarrafada com gás e exigir que

as garrafas sejam abertas na sua presença, quando suspeitar que as
condições sanitárias e de higiene sejam precárias;
e)

Seguir as orientações médicas sobre a vacinação contra a febre

tifoide, antes de viajar para lugares com risco maior de infecção pela

Salmonella tiphi.

Disenteria é uma infecção do sistema digestório que afeta o intestino
grosso, e tem como principal característica a diarreia severa contendo muco e
sangue nas fezes, acompanhada de dores abdominais e cólicas. A inflamação
do intestino pode ser provocada por uma infecção causada por bactérias,
protozoários, vermes, infecção viral ou ingestão de algum produto químico,
sendo que a causa mais comum da disenteria é a ingestão de alimentos

contaminados ou água contaminada, os quais danificam o revestimento
intestinal. Podemos classifica-la em dois tipos: disenteria bacteriana e
disenteria amebiana.

Disenteria Bacteriana
A disenteria bacteriana pode ser causada por várias bactérias, sendo a
mais comum, a do gênero Shigella. Quando estão infectadas com a bactéria,
as pessoas a liberam nas fezes, então esse germe pode se espalhar de uma

pessoa infectada contaminando a água ou alimento ou contaminando
diretamente outra pessoa. A entrada de apenas uma pequena porção dessa
bactéria na boca do ser humano é suficiente para causar todos os sintomas.
Os sintomas incluem dores abdominais, cólicas com grande vontade de
evacuar, fezes semissólidas podendo evoluir para líquidas com muco, pus e
sangue nos casos mais graves, mal-estar, febre, falta de apetite, perda de peso
e desidratação. Os sintomas geralmente se manifestam cerca de 1 a 7 dias
(média de 3 dias) após o contato com a bactéria. Epidemias geralmente
acontecem devido ao saneamento deficiente que contaminam a água e

alimentos e as condições precárias de vida em aglomerações. Salientando a
ocorrência em creches e locais com aglomerações de pessoas.
O tratamento da disenteria bacteriana consiste na utilização de
antibióticos. Medicamentos que interrompem a diarreia geralmente não são
dados porque fazem com que a infecção leve mais tempo para desaparecer.
Cuidados de saúde pessoal para evitar desidratação incluem beber soluções
com eletrólitos para repor líquidos perdidos na diarreia.

Figura 23 – Disenteria Bacteriana

Fonte: http://html.rincondelvago.com/amibiasis.html

A prevenção pode ser feita através do tratamento da água, e dos
cuidados com a higiene pessoal e ainda a manipulação, armazenagem e
preparo adequado de alimentos, além de boa limpeza. Lavar as mãos é a
medida preventiva mais eficiente.

Disenteria Amebiana

Figura 24 – Ciclo das Amebas

Fonte: http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=disenteria+amebiana&lang=3

A disenteria amébica é causada por uma ameba parasita denominada
Entamoeba histolytica. A infecção ocorre no intestino grosso, mas pode formar
abscessos no fígado ou no cérebro. Ela é transmitida por água e alimentos
contaminados. A origem de verduras e frutas deve ser verificada, pois o solo
pode estar contaminado (fertilizados com fezes humanas infectadas). A ameba
se espalha formando cistos infecciosos que podem ser encontrados nas fezes,
e são transmitidos se alguém os tocar e não limpar as mãos. Há amebas livres
que não formam cistos.
A ocorrência de disenteria amébica ocorre predominantemente em
países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, porém, isso não isenta os
países desenvolvidos de ocorrer tal epidemia.
Os

principais

sintomas

da

disenteria

amebiana

são:

diarreia

sanguinolenta (sangue e muco), cólicas abdominais intensas, mal estar geral,
febre, náuseas, vômito e raramente, delírios. Quando forma os abscessos no
fígado, os sintomas são: tremores, suores, febre alta, fatiga e dores abdominais
na zona do fígado.
O tratamento da disenteria amebiana é feito através de medicação
específica, pois além do intestino, pode infectar também os tecidos do fígado.
Por isso, duas classes de medicamentos são necessárias para tratar a
infecção,

uma

para

cada

localização.

Metronidazol

e

medicamentos

semelhantes são usados para destruir as amebas que invadiram os tecidos,
por serem de fácil absorção, nada fica no intestino. A outra categoria inclui, por
exemplo, a paromomicina, que tratam da infecção do intestino. Às vezes é
necessária intervenção cirúrgica quando atinge o fígado. A disenteria dura
aproximadamente 10 dias e durante o tratamento é aconselhado evitar leite e
derivados do leite e comer alimentos de fácil digestão como legumes cozidos e
carnes magras.
A prevenção pode ser feita através de cuidados com a higiene pessoal,
a limpeza do ambiente, saneamento básico e cuidado higiênicos com o

manuseio de alimentos. As condições socioeconômicas fazem grande
diferença principalmente em relação a parte da população mais carente.

Medidas de Prevenção
Figura 25 – Prevenção de Disenterias

Fonte: http://www.jornalfolhadaterra.com.br/category/saude/

Podemos adotar medidas simples para evitar qualquer tipo de disenteria,
quais sejam:
a)

Lavar as mãos frequentemente, além das frutas e legumes antes

do consumo,
b)

Deixar frutas e verduras imersas em água sanitária diluída por

cerca de meia hora,
c)

A construção de fossas sépticas, a fim de tratar biologicamente o

esgoto doméstico em locais onde não há estação de tratamento de esgoto,

d)

Filtrar ou ferver a água de torneira ou de poço antes de ingeri-la,

e)

Consumir água potável e alimentos preparados com boas

condições de higiene,

Figura 26 - Puzzle

Fonte: http://www.dreamstime.com/stock-image-people-holding-puzzle-pieces-connected-circled-form-image36692841

Modalidade: Jogos didáticos
Tempo: 1 h/a

Objetivos:


Aperfeiçoar a concentração de crianças, adolescentes e adultos.



Agir socialmente ao compartilhar estratégias para resolver de

maneira mais eficaz os quebra cabeças.


Elaboração de um texto condizente com o puzzle montado

enfatizando seus aspectos positivos e negativos.
Justificativa:
O puzzle visa trabalhar de uma forma lúdica e de vivência, auxiliando a
criatividade no processo de construção do conhecimento e na aquisição das
habilidades sociais.
O desenvolvimento desta atividade é a interação social, ampliando as
possibilidades de compreensão e transformação da realidade, de se
posicionarem diante de determinados fatos, de fazerem suas próprias
escolhas, de lidar com a frustração das perdas e de administrar as vitórias.
Metodologia:
1º) momento: Distribuir cartões coloridos (azul, vermelho, verde,
amarelo, lilás, preto, etc) para os participantes.
2º) momento: pedir para que os cursistas procurem seus colegas que
possuem cartões com a mesma cor e formem grupos.
3º momento: distribuir os puzzles, previamente preparados contendo
diversas imagens sobre resíduos sólidos e instruir para que sejam montados
em seus grupos.
4º momento: com a imagem montada, cada grupo produz um texto
sobre a mesma salientando os pontos positivos e negativos, o que poderia ser
mudado em relação à figura e opiniões que julgarem necessário.
5º momento: socializar com os demais grupos a sua produção, bem
como seu puzzle

Figura 27 – Avatar

Fonte: http://portaljokenpo.com.br/sequencias-do-filme-avatar/

Modalidade: Filme
Tempo: 4 h/a
Objetivos:


Observar como os filmes de ficção científica podem influenciar na

sociedade;


Refletir sobre a preservação ambiental;



Recortar, dentro do decorrer da obra, algumas situações-chave

para o apontamento de problemas de valores éticos, morais e até mesmo
espirituais de forma a suscitar a importância de uma leitura mais profunda das
obras cinematográficas em si.
Justificativa:
Há hoje uma necessidade de preparar o aluno para o dia de amanhã,
fazer dele um cidadão pronto para enfrentar com autonomia e poder de decisão
nas mais diversas situações. Os filmes podem influenciar as atitudes e o
comportamento de crianças e adolescentes. O filme “Avatar”,nos mostra o
desequilíbrio ambiental, o uso do método científico, as relações de
interdependência entre os seres vivos, bem como demais conceitos
relacionados a ciência, beneficiando os professores como um recurso
preparatório de trabalho sobre Educação Ambiental.
Metodologia:
1º momento: informar os aspectos gerais do filme: Avatar é um filme
americano de ficção científica de 2009, escrito e dirigido por James Cameron, e
estrelado por Sam Worthington, Zoë Saldaña, Michelle Rodriguez, Sigourney
Weaver e Stephen Lang. Duração: 2h e 41 minutos.
2º momento: Apresentação do filme, alertando-os para que observem e
anotem as cenas que julgarem mais importantes, o objetivo do filme, a
sequencia lógica da demonstração, relacionar as informações interessantes,
evolução dos personagens, aspectos positivos e negativos, ideias principais.
3º momento: formação de pequenos grupos, para analisar o filme e
discutir as respostas do através do Diagrama em V.
4º momento: formação do grande grupo, analisando as respostas e
abrindo para debate.
Sinopse: Jake Sully ficou paraplégico após um combate na Terra. Ele é
selecionado para participar do programa Avatar, em substituição ao seu irmão
gêmeo, falecido. Jake viaja a Pandora, uma lua extraterrestre, onde encontra
diversas e estranhas formas de vida. O local é também o lar dos Na'Vi, seres
humanóides que, apesar de primitivos, possuem maior capacidade física que
os humanos. Os Na'Vi têm três metros de altura, pele azulada e vivem em paz
com a natureza de Pandora. Os humanos desejam explorar a lua, de forma a
encontrar metais valiosos, o que faz com que os Na'Vi aperfeiçoem suas

habilidades guerreiras. Como são incapazes de respirar o ar de Pandora, os
humanos criam seres híbridos chamados de Avatar. Eles são controlados por
seres humanos, por meio de uma tecnologia que permite que seus
pensamentos sejam aplicados no corpo do Avatar. Dessa forma, Jake pode
voltar a andar, por meio de seu Avatar, percorrendo as florestas de Pandora e
liderando soldados. Até conhecer Neytiri (Zoe Saldana), uma feroz Na'Vi, que
serve de tutora para sua ambientação na civilização alienígena. (disponível em
www.educadores.diaadia.pr.gov.br/ Acessado em 13 de agosto de 2014).

Figura 28 – Dramatização

Fonte: http://cicachinhos.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html

Modalidade: Dramatização

Tempo: 3 h/a
Objetivos:


Desenvolver a apreciação dos alunos pelo lúdico;



Explicar

conceitos

de

sensibilização

quanto

as

doenças

transmitidas pelos animais presentes nos lixões;


Observar a criatividade através do roteiro, cenários, etc feito pelos

próprios educadores.
Justificativa:
O lixo, denominado tecnicamente de resíduos, é o resultado de restos ou
sujeiras das atividades das pessoas em sua vida diária. Esse lixo deixado de
maneira inapropriada pode causar impactos ambientais profundos, onde
existem animais que se alimentam desse lixo e microrganismos que podem
transmitir doenças.
A dramatização proporciona uma oportunidade para que os educandos
consolidem sua aprendizagem de forma criativa. É uma ferramenta cinestésica
que proporciona o entendimento sobre conceitos científicos.
Metodologia:
1º momento: Ler os textos “Riscos e doenças” disponível em
www.ib.usp.br/coletaseletiva/saudecoletiva/doencas.htm acessado em 14 de
outubro

e

“Lixo

e

poluição”

disponível

em

lixoepoluicao.blogspot.com/2011/04/doencas-causadas-pelo-lixo.html,acessado
em 14 de outubro.
2º momento: Discutir sobre os lixões e a presença de animais que
transmitem doenças aos seres humanos.
3º momento: Dividir os cursistas em grupo e propor uma pesquisa sobre
as doenças mais comuns provenientes dos animais que se alimentam nos
lixões, cada grupo receberá apenas uma doença.
4º momento: No laboratório digital, fazer a pesquisa proposta.
5º momento: Escrever o texto das dramatizações.
6º momento: Ensaio das peças teatrais.
7º momento: Apresentação das dramatizações

Figura 29 – Passeio com os Alunos

Fonte:

http://vilamamifera.com/padecernainternet/dia-de-passeio-na-escola-e-dia-que-nao-

consigo-respirar/

Modalidade: Visita Orientada
Tempo: 1 h/a

Objetivos:


Levantar as expectativas e necessidades dos professores em

relação a organização de visitas orientadas;


Esclarecer a principal razão alegada para levar os alunos a

passeios, em especial ao Tratamento de Esgoto


Justificativa:

A ciência é uma das áreas que mais influenciam nas vidas das pessoas,
e afetam as decisões tomadas todos os dias sobre os assuntos que impactam
sua existência. Nesse sentido, são cruciais que os espaços de educação não
se restrinjam somente as salas de aulas, mas o contato direto com os
ambientes não formais onde se possam desenvolver ações que afirmem essa
influência. As visitas orientadas tem o intuito de desenvolver um trabalho
contextualizado, social e historicamente comprometido com a ciência.
Metodologia:
Com o intuito de ajudar os professores a organizar uma visita orientada,
foram elaborados slides para explanação das orientações sobre o assunto em
questão. (Conforme disponibilidade dos cursistas realizar-se-á a visita).

Figura 30 - Dinâmica

Fonte: http://www.raizdedavi.com/2012/07/dinamica-do-circulo-fechado.html

Modalidade: Interpretação de música
Tempo: 1 h/a
Objetivos:


Refletir sobre o uso da música em sala de aula com um

instrumento pedagógico.


Desenvolver a percepção aliando música e dança.



Mostrar que a música possibilita a construção da aprendizagem

de forma lúdica e interdisciplinar.

Justificativa:
A música e a dança são importantes na vida das pessoas, quer seja
adulta ou crianças, pois as mesmas já nascem em ambientes musicais
diversos. Trabalhar música e a dança na sala de aula é continuar o universo
trazido de casa, pois gera diversos elementos para relacionarmos com o
mundo atual.
Metodologia:
1º momento: Explicar aos cursistas que formaremos um círculo e que
ao som das músicas “Herdeiros da pampa pobre”, interpretada por
Engenheiros do Hawaii e “Planeta Azul”, interpretada por Chitãozinho e Xororó,
todos

deverão

movimentar-se.

(Observar

se

tem

número

ímpar

de

participantes).
2º momento: Quando a música silenciar, cada um deverá dar a mão
para seu colega da direita.
3º momento: O que ficar sozinho deverá pronunciar uma palavra da
música, que será anotado pelo professor numa folha e colado no mural.
4º momento: Quando restar somente uma dupla, essa se tornará
campeã.
5º momento: Ler as palavras pronunciadas e a partir dessas, abordar
sobre as questões ecológicas e que planeta que queremos deixar para as
próximas gerações.

FICHA TÉCNICA
Herdeiros da Pampa Pobre
Composição: Gaúcho da Fronteira / Venê Darte
Interpretação: Engenheiros do Hawaii
Álbum: Várias Variáveis
Faixa: 02
Ano: 1991
Gravadora: BMG

FICHA TÉCNICA
Planeta Azul

Composição: Chitãozinho e Xororó
Interpretação: Chitãozinho e Xororó
Álbum: Planeta Azul
Faixa: 07
Ano: 1991
Gravadora: Philips

Figura 31 - Artesanato

Fonte:
http://www.portaldeartesanato.com.br/vendo/produtos/detalhe/2081/trio+de+carinhas+de+joani
nhas

Modalidade: Reciclagem
Tempo: 4 h/a

Objetivos:


Mostrar que a reciclagem é um meio de extrema importância para

a preservação ambiental.


Incentivar o uso de materiais reciclados para confecção de

artesanato, que pode tornar-se uma atividade lucrativa.
Justificativa:
O simples ato de reciclar tem origem em diversos problemas enfrentados
pela civilização humana. Ao perceber este problema e dificuldade em
restabelecê-los, o ser humano criou o processo de reciclagem como medida
social, e de prevenção contra o desgaste do meio ambiente. Reciclagem,
portanto, é o reaproveitamento de materiais. O processo de transformar uma
coisa em outra diferente da que lhe originou é chamado de reutilização ou
reaproveitamento.
Quando reciclamos, aquilo que antes era lixo pode ser transformado em
novos produtos, conservando, assim, a matéria-prima e protegendo o ambiente
para nossa vida presente e futura.
Metodologia:
1º momento: pedir no encontro anterior que os cursistas tragam objetos
que possam ser reutilizados e materiais tais como: tesouras, fios, cola, cola
quente, entre outros.
2º momento: explanar para os cursistas sobre a reciclagem e sua
utilização. Enfatizar sobre o uso da reciclagem e o artesanato.
3º momento: mostrar imagens de artesanato confeccionado a partir de
produtos recicláveis.
4º momento: instigar para que cada participante utilize seu material e
produza peças decorativas, as quais serão expostas na Feira Interdisciplinar de
Ciências.

Figura 32 - Dinâmica

Fonte:

http://www.certificadosweb.com.br/recursos-humanos/curso-nocoes-basicas-

dinamicas-de-grupo-60-horas

Modalidade: Dinâmica
Tempo: 3 h/a
Objetivos:


Demonstrar que cada pessoa com suas especificidades fazem

parte da biodiversidade.


Aliar teoria e prática através de uma dinâmica de grupo.



Elaborar cartazes de sensibilização quanto aos resíduos sólidos

escolar.
Justificativa:

Quando optamos por uma concepção de educação que valoriza a teoria
e a prática, temos a dinâmica de grupo como ponto de partida que permite aliar
o trabalho coletivo como um caminho para intervir na realidade.
Metodologia:
1º)

momento: Um espelho estará colado no fundo de um chapéu,

previamente.
2º) momento: O professor escolhe um dos participantes e pergunta se
ela tira o chapéu para a pessoa que vê e por que, qual ação faz diariamente
para salvar o planeta Terra, sem dizer o nome da pessoa.
3º) momento: O professor deve simular a troca da foto do chapéu, antes
de chamar o próximo participante.
4º) momento: Após todos os cursistas participaram da brincadeira, fazer
a interligação do ser humano como parte integrante da biodiversidade.
5º) momento: Explanar o tema “Biodiversidade” salientando os resíduos
sólidos de maneira que os cursistas interajam com o professor, opinando,
dando exemplos, debatendo.
6º) momento: Distribuir aos participantes encartes contendo diversos
animais, para que sejam formados grupos aleatórios.
7º) momento: Entregar aos grupos participantes cartolinas, revistas,
jornais e pedir que façam um cartaz com dicas para preservação do ambiente
escolar no que tange aos resíduos sólidos.
8º) momento: Colar os cartazes pelo colégio João XXIII para que
possam ser visualizados por todas as pessoas que fazem parte do referido
colégio.

Figura 33 - Paródia

Fonte: https://pequenopolis.wordpress.com/

Modalidade: Paródia
Tempo: 3 h/a
Objetivos:


Desenvolver a criatividade, interpretação, leitura, raciocínio lógico

e o trabalho em grupo.



Conhecer diferentes ritmos musicais.



Reconhecer a música como fonte de prazer e lazer.

Justificativa:
A paródia tem como elemento principal, a comédia, ou seja, a partir da
estrutura de um poema, música, filme, obras de arte ou qualquer gênero que
tenha um enredo que possa ser modificado. Mantém-se o esqueleto, isto é,
características que remetam à produção original, mas modifica-se o sentido.
Visa estimular nos estudantes o gosto pela leitura de forma lúdica e prazerosa.
Metodologia:
1º momento: Elucidar para os cursistas um breve resumo sobre o que é
paródia.
2º momento: Passar a paródia “Ai se te pego” disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=uzklVQemMII acessado em 14 de outubro
de 2014, exemplificando o significado da paródia.
3º momento: Pedir aos cursistas que formem trios e que criem paródias
a partir de música escolhida pelo trio.
4º momento: Apresentação das paródias para o grande grupo.
5º momento: Após a apresentação cada trio, serão gratificados com um
brinde surpresa.

Figura 34 – Material de Limpeza

Fonte:
http://www.belasantacatarina.com.br/produto/limpeza_e_cosmeticos/56/produtos_de_limpeza

Modalidade: Atividade Experimental
Tempo: 5 h/a
Objetivos:


Agregar atividades experimentais com um item de elevado

consumo nas escolas.



Proporcionar economia de recursos pela fabricação interna do

detergente.
Justificativa:
Atualmente observamos as rápidas transformações pelas quais
está passando o mundo, e a escola não fica longe desse processo. Sendo
assim, precisamos desenvolver conhecimentos práticos, contextualizados, que
respondam às necessidades da vida contemporânea levando em consideração
o meio ambiente e o impacto ambiental causado. Adotamos o conceito de
Lavoisier que diz “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se
transforma”, e com sabão de coco, limão, amoníaco e água, farão um
detergente ecologicamente correto.
Metodologia:
1º) momento: Elucidar os professores sobre “Detergentes”.
2º) momento: Propor a fabricação de detergentes biodegradáveis,
como meio de diminuição de impactos ambientais.
3º) momento: deixar a mistura do detergente pré-preparada com
24 horas de antecedência.
4º) momento: Proceder com a fabricação final do produto.

Figura 35 – Prefeito Álvaro Felipe Valério

Fonte: Álvaro Felipe Valério

Modalidade: Palestra
Tempo: 2 h/a
Objetivos:


Refletir através de uma palestra sobre as reais dificuldades da

execução de um plano gestor de resíduos sólidos.
Justificativa:
Meio ambiente consiste num processo que envolve as esferas sociais,
culturais, políticas, econômicas, científicas e éticas do homem, que permeia
mudança de comportamento por meio da sensibilização e do desenvolvimento
do senso crítico de forma a incorporar atitudes ambientalmente sustentáveis.

Metodologia:
Convidar o engenheiro florestal Álvaro Felipe Valério, prefeito municipal,
para ministrar uma palestra para os professores, cujo tema versa no plano
gestor de resíduos sólidos no município de Clevelândia.

Figura 36 – Feira de Ciências

Fonte: http://civiantenados.blogspot.com.br/2012/08/ii-feira-de-ciencias-do-colegio.html

Modalidade: Interdisciplinaridade
Tempo: 5 h/a
Objetivos:


Criar possibilidades dos alunos se superarem intelectualmente,

promovendo o seu desenvolvimento cognitivo, após a implementação didática
pedagógica.


Desenvolver sentido lúdico e existencial em relação ao estudo e

pesquisa interdisciplinar.
Justificativa:
As Feiras de ciências organizadas dentro de escolas de Ensino
Fundamental e Médio são importantíssimas para motivar o aprendizado do
aluno e para divulgar temas científicos, atuais ou não, para a comunidade
escolar, visando à interdisciplinaridade. É um processo para que o professor
possa notar a alfabetização cientifica.
Metodologia:
1º momento: Durante a realização da Formação Continuada junto aos
professores, salientar que a Feira de Ciências é parte final para obtenção da
certificação.
2º momento: Redigir e distribuir o regulamento da Feira Interdisciplinar
de Ciências.
3º momento: Fazer a divulgação do evento através das mídias
disponíveis para os cidadãos clevelandenses.
4º momento: Convidar as autoridades clevelandenses, bem como o
núcleo regional de educação imprensa local
5º momento: Montar o croqui de distribuição das salas.
6º momento: Verificar com os professores os materiais que irão
precisar.
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