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Projeto Escola Verde

PREFÁCIO

É com satisfação que aprecio a cartilha do Projeto Escola Verde.  

O material direcionado a educadores guarda uma característica singular, 
pode ser lido por outros profi ssionais. 

Quem nos tempos de hoje não quer saber mais sobre sustentabilidade? 
Quem não se intriga diante da emoção humana de se sensibilizar com a terra 
e seu esgotamento, sua fi nitude? Vivemos num mundo único sem cópias, cuja 
temática sócio ambiental nos desafi a a cada momento, nos interpela sobre o 
que fazemos nos nossos mundos particulares/coletivos. Reconhecer que nada 
mais é tão importante como a vida que nos cerca nos faz seres em processo 
de melhoria. O grupo que elaborou todo o material quis instrumentalizar os 
educadores para que não se apoiem em projetos prontos, cientes de que na 
formação humana o que vale é a possibilidade da construção de um campo 
conceitual em cada um possa expressar suas refl exões, suas indagações.  O 
que vale para o ensinar, se amplia quando esse ensinar recai sobre  a análise 
do meio ambiente, da sociedade. Os exemplos virão da prática, das histórias 
de acertos que virão da pesquisa-formação. 

Ao tomar a cartilha, espero que a leitura  leve  cada um a inquietações próprias 
sobre nosso discurso e nossa prática em sala de aula.

Prof. Dr. Sonia Regina Mendes

Pró-Reitora Comunitária e de Extensão 

Unigranrio
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Iniciamos este material abordando conceitos de uma metodologia 
construtivista. Tal Metodologia, chamada de Pedagogia da 
Problematização, foi idealizada por Juan Díaz Bordenave com base 
nos ensinamentos de Jean Piaget e Paulo Freire, portanto, valoriza 
os conhecimentos prévios dos educandos, isto é, da realidade vivida 
e da sua cultura.

Jean Piaget – 
Um dos mais 
importantes 
pesquisadores 
de educação e 
pedagogia, Jean 
Piaget nasceu em 
Neuchâtel (Suíça) 

no dia 09 de agosto de 1896 e faleceu 
aos 84 anos em 17 de setembro de 
1980. Seus estudos sobre pedagogia 
revolucionaram a educação, pois 
derrubaram várias teorias tradicionais 
relacionadas à aprendizagem. As 
teorias de Jean Piaget, todas com 
comprovação científi ca, tentam 
explicar como se desenvolve a 
inteligência nos seres humanos. Daí 
a Epistemologia Genética, nome 
atribuído a sua ciência, entendida 
como o estudo dos mecanismos do 
aumento dos conhecimentos.
Fonte: http://www.suapesquisa.com/
piaget/ e http://www.pedagogiaemfoco.
pro.br/per09.htm

Paulo Freire - Paulo 
Reglus Neves Freire 
nasceu em 19 de 
setembro de 1921 
em Recife e faleceu 
aos 76 anos em 2 de 
maio de 1997 em 
São Paulo. Como 

estudioso, ativista social e trabalhador 
cultural, Freire desenvolveu, mais do 
que uma prática de alfabetização, 
uma pedagogia crítico-liberadora. Em 
sua proposta, o ato de conhecimento 
tinha como pressuposto fundamental 
a cultura do educando; não para 
cristalizá-la, mas como ”ponto de 
partida” para que ele avançasse na 
leitura do mundo, compreendendo-
se como sujeito da história. É através 
da relação dialógica era que se 
consolidava a educação como prática 
da liberdade. Freire era um pensador, 
um fi lósofo da educação, um educador 
e, por ser educador, um político.
Fonte: http://www.abec.ch/Portugues/
subsidios-educadores/biografi as/
Biografi a_de_Paulo_Freire.pdf e http://
www.paulofreire.org.br/asp/Index.asp

Juan Díaz 

Bordenave - 
Nascido no 
Paraguai, formado 
em Agronomia 
na Argentina, fez 
seu mestrado 
em Jornalismo 

Agrícola e doutorado em Comunicação 
nos EUA. Atualmente Bordenave 
integra o Conselho Nacional de 
Educação do Paraguai, onde trabalha 
como assessor da Secretaria de 
Informação e Comunicação para o 
Desenvolvimento. Ao lado de Paulo 
Freire, Bordenave foi considerado 
um dos difusores da proposta de 
comunicação participativa.
Fonte: http://www.ideiaeduc.com.br/
default.aspx?pagegrid=&pagecode=63

Metodologia da problematização como instrumentos de ensino

Saiba mais

Construtivismo:
Propõe que o aluno seja 
protagonista do seu aprendizado 
participando ativamente por meio 
de experimentação, pesquisas 
em grupo, estimulo a dúvida e o 
desenvolvimento do raciocínio. 
Logo, os conteúdos não são passados 
passivamente pelos professores.

A educação modela as almas e recria os corações, ela é a alavanca das mudanças. 
Paulo Freire



9

Projeto Escola Verde

Além de a Metodologia da Problematização valorizar os conhecimentos 
prévios dos educandos, ela é uma opção pedagógica e dialógica, 
onde sua teoria propõe um ensino cujos pilares são: a realidade a 
ser considerada como um problema e a busca de solução para os 
problemas detectados, a partir de perguntas relevantes, possibilitando 
assim o desenvolvimento do raciocínio refl exivo e crítico. 

Assim, “nesta pedagogia, a educação é uma atividade em que 
professores e alunos são mediatizados pela realidade que apreendem 
e da qual extraem o conteúdo da aprendizagem, atingem um nível de 
consciência dessa realidade, a fi m de nela atuarem, possibilitando a 
transformação social”. Então, a educação transforma o aluno, enquanto 
este, junto com o seu grupo, tenta transformar a realidade em que 
vivem sendo eles os protagonistas desta transformação. O professor é 
apenas o mediador ou facilitador desta aprendizagem. 

Ao se tornar protagonista do seu aprendizado o educando entende os 
porquês dos problemas adquirindo uma habilidade para problematizar, 
relacionando de forma coerente e sequencial três momentos:

 • Identifi cação de um problema;
 • Busca de explicação;
 • Proposição de soluções.

Mas, então, o que é PROBLEMATIZAR?

Problematizar é propor a situação como problema.

É a ação de refl etir continuamente sobre o que se sabe, buscando o 
porquê das coisas, o para quê delas. 

A Metodologia da Problematização, pensada por Bordenave, 
é comumente utilizada juntamente com o “Método do Arco” 
desenvolvido por Charles Maguerez, que tentou revolver o problema 
da baixa efi cácia no repasse dos conteúdos pelos técnicos rurais, 
nos Cursos de Extensão Rural para agricultores evitando, assim, o 
distanciamento entre a teoria e a prática.

O referido Método possui cinco etapas (Figura 1): 

1. Observação da realidade (problema); 
2. Pontos-chave; 
3. Teorização ou Problematização; 
4. Hipóteses de solução; 
5. Aplicação à realidade (prática).

Charles Maguerez

 Maguerez foi um educador francês que 
trabalhou na África com operários que 
não falavam a sua língua nem eram 
alfabetizados. Ele descobriu um método 
de ensinar que posteriormente foi, 
confi rmado pela Teoria de Piaget.

Maguerez intitulou o Método por ele 
utilizado de “Esquema do Arco”, em 
virtude da forma utilizada para representa-
lo. Posteriormente, Bordenave atualizou 
para “Método do Arco” e o difundiu como 
demonstrado na Figura 1.

Mediatizado

Paulo Freire cunhou esta expressão 
afi rmando que “ninguém educa 
ninguém, ninguém educa a si mesmo, 
os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo”.

Tal expressão indica uma gestão 
democrática no/do ensino, onde a 
sociedade - e tudo que a envolve - 
deve participar do processo. Daí, os 
conteúdos - como ponto de partida da 
aprendizagem - originarem da cultura 
do educando.
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De acordo com o diagrama ao lado, na primeira etapa o 
aluno é levado a “Observar a realidade” com os seus próprios 
olhos e, assim, fazer uma leitura ingênua da realidade, ou 
seja, sem a inserção dos conhecimentos científi cos. 

Após esta observação, na segunda etapa, os alunos indicam 
os “Pontos-chave”, ressaltando o que foi mais importante 
na observação, ou melhor, no problema observado. Estes 
pontos-chave serão as variáveis determinantes da situação. 

Com os pontos defi nidos, passa-se para a terceira etapa, 
“Teorização ou Problematização”, que é quando se discuti 
e pergunta os porquês dos fatos observados e pontuados 
como importantes na segunda etapa. À medida que sua 
realidade é confrontada com a teorização, o educando, 

a partir de seus conhecimentos prévios e do conhecimento científi co 
apresentado pelo professor, constrói um novo conhecimento. 

A partir do novo conhecimento e da consciência que algo precisa ser 
modifi cado na sua realidade, o aluno passa para a quarta etapa onde 
formula as “Hipóteses para solução de problemas”. Estas Hipóteses são 
propostas para soluções dos problemas encontrados para, depois, na 
quinta etapa, “Aplicar à realidade”, ou seja, encontrar um meio capaz de 
controlar ou resolver o problema observado por ele na primeira etapa.

Com suas etapas, o Arco é a base para a aplicação da Metodologia da 
Problematização, porque possui uma lógica bastante próxima do método 
científico, apresentando a mesma base epistemológica que a pesquisa 
científica. Por isso, pode ser utilizado não só na Extensão Rural, como também 
na educação formal, guiando a elaboração de planejamentos de aula, currículos 
de cursos e na preparação de materiais educativos, como vídeo e álbum seriado.

Dessa maneira, será possível o docente, ao se apropriar desta Metodologia, 
trabalhar de maneira interdisciplinar, indo além do plano do conhecimento ou 
da teorização, devendo-se levar em consideração o domínio da intervenção 
no campo da realidade social, isto é, da aplicação à realidade (Figura 2).

Teorização

Pontos Chave Hipóteses de Solução

Observação da
Realidade (Problema)

Aplicação à
Realidade (Prática)

R E A L I D A D E

Figura 1: Método do Arco idealizado por Charlez Maguerez e 
difundido por Juan Díaz Bordenave.

Epistemologia

Origina-se do grego episteme = ciência/ 
conhecimento e logia = estudo. Também 
é chamada de teoria do conhecimento, 
por haver investigação e validação do 
conhecimento através de comprovação 
científi ca.

Figura 2: História em quadrinhos explicitando a necessidade de aplicação dos conteúdos escolares à realidade do educando.
Fonte: http://ryotiras.com/
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a) Aprender a Conhecer - pretende que cada um 
aprenda a compreender o mundo em que vive para 
viver dignamente, desenvolver as suas capacidades 
profi ssionais e para se comunicar.

b) Aprender a Fazer – Tanto o primeiro Pilar (“Aprender a 
conhecer”) como este segundo são intimamente ligados. 
Contudo, o Pilar “Aprender a fazer” está mais associado 
à formação profi ssional levando à refl exão de “como 

Aplicando à realidade do educando, o professor poderá, 

então, colocar em prática os Pilares propostos pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência 

e Cultura (UNESCO). Para a elaboração desses Pilares, a 

UNESCO formou a Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, coordenada pelo político francês Jacques 

Delors, que produziu um relatório com os quatro Pilares 

intitulado “Educação: um tesouro a descobrir”, a saber:

ensinar o aluno a pôr em pratica os seus conhecimentos 
e, também, como adaptar a educação ao trabalho futuro 
quando não se pode prever qual será a sua evolução?”.

c) Aprender a Viver – Este Pilar traz um dos maiores 
desafi os para os educadores, que é ensinar a viver com 
os outros, uma vez que atua no campo das atitudes 
e valores, incluindo o preconceito, os confl itos e 
rivalidades individuais ou da Sociedade. A Comissão 
por meio deste Pilar aposta na educação como veículo 
da paz, da tolerância e da compreensão.

d) Aprender a Ser – Este Pilar afi rma que “a educação 
deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa 
- espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido 
estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo 
ser humano deve ser preparado, especialmente graças 
à educação que recebe na juventude, para elaborar 
pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus 
próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si 
mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida”.

Todos os assuntos supracitados convergem para uma 
única palavra: DIÁLOGO, cujo objetivo maior é contribuir 
para a prática de ensino docente e consequentemente 
para o ensino (Figura 3). Assim, para Freire, o diálogo é 
a mola mestre da educação. Segundo ele: 

O diálogo é a confi rmação conjunta do professor e dos 
alunos no ato comum de conhecer e reconhecer o objeto 
de estudo. Então, em vez de transferir o conhecimento 
estatiticamente, como se fosse fi xa do professor, o 
diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção 
do objeto (Paulo Freire, 1986)

Interdisciplinaridade

Aprender a Conhecer
Aprender a Fazer
Aprender a Ser

Aprender a Viver

Transformação da 
realidade local – 

Metodologia 
Problematizadora

Mudança da
qualidade de vida

EDUCAÇÃO
DIALÓGICA

Figura 3: Educação dialógica e seu ciclo

Fonte: Delors et al, 1996

http://educador.brasilescola.com/
trabalho-docente/pedagogia-
problematizacao.htm

http://www.opas.org.br

http://4pilares.net/text-cont/delors-
pilares.htm

Leitura Complementar



12

Educação, Saúde e Meio Ambiente

1212

Mapa conceitual como ferramenta para o ensino-aprendizagem.

“O Importante não é propriamente o resultado do mapa, mas o exercício mental feito para construí–lo”
(Ítalo Dutra)

Aliado à Metodologia da Problematização sugere-se 
a utilização da técnica de Mapa Conceitual que, por 
ser fl exível, é passível de ser utilizada para diferentes 
fi nalidades, como avaliação de uma atividade, 
análise do currículo escolar ou recurso de ensino-
aprendizagem.

Esta técnica permite ao educador desenvolver 
atividades em que ele seja apenas o mediador ou 
facilitador e não o protagonista do aprendizado 
indo ao encontro dos princípios da Metodologia da 
Problematização e dos ensinamentos de Paulo Freire 
que, direcionados à problematização nas discussões 
com os educandos utilizava-se dos conhecimentos 
prévios dos mesmos.  

Os Mapas Conceituais são representações gráfi cas 
parecidas com diagramas, cujos conceitos que 
possuem relação são ligados por palavras de modo 
hierárquico (Figuras 4, 5 e 6). Contudo, os mapas 
conceituais não são utilizados para classifi car os 
conceitos que serão explorados em sala de aula, mas 
sim ferramentas de relação e hierarquização destes 
conceitos que envolvem a construção do raciocínio. 

Assim, o mapa conceitual deve ser tratado sempre 
como algo em construção, não existindo – portanto 
- “o mapa certo”, que o aluno deverá decorar. Logo, o 
que deverá ser observado pelo educador, serão as 
evidências do aprendizado do conteúdo do aluno, 
com signifi cado e êxito, a partir do mapa conceitual em 
construção, demonstrando – portanto – uma interface 
com um dos quatro Pilares propostos pela UNESCO, 
que é o Pilar ”Aprender a Fazer”.

Figura 4: Mapa conceitual sobre Mapeamento Conceitual
Modifi cado a partir da fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S18

M
CON
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propostos por

Joseph Novak
proposições
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precisam
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ajudam a
compartilhar

mostram

permitem
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podem
a efi

SIGNIFICADO

sentido
semântico

permite
avaliar a

compreensão

são formadas
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relações
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final
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inicial

termo de
ligação

explica a
relação entre

erradas

detectadas

podem
ser

revisadas

corretas

podem
estar

aparecem nas
diferenças de

trab

A Figura 4 demonstra um mapeamento conceitual 
explicando a base teórica do Mapa Conceitual. Estes 
podem ser classifi cados de acordo com a complexidade 
sendo denominados de Simples (Figura 5) ou Estruturais 
(Figura 6) e se são realizados de forma individual ou em 
grupos, este denominado de colaborativo.
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Educação Ambiental

desenvolve

Conhecimento
Compreensão
Habilidades
Motivação

para adquirir

necessários para lidar com

Questões / Problemas Ambientais

Valores
Atitudes

Soluções Sustentáveis

e encontrar

Figura 5: Exemplo de Mapa conceitual simples
Modifi cado a partir da fonte: http://miriamsalles.info/
wp/?tag=mapa-conceitual

BORBOLETAS
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ESCAMAS
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formada também por

que possuem
apresentam

formada por
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é o principal
das quais a

formam as

que podem ser

ajudam

ajuda na identificação do

INSETOS

DIFRAÇÃO DA LUZ

CORES

PIGMENTOS

DESENHOS

ASAS

Figura 6: Exemplo de Mapa conceitual estruturado
Modifi cado a partir da fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fi chaTecnicaAula.html?aula=30963

806-11172010000400009&script=sci_arttext

MAPAS
NCEITUAIS
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ferramentas
de visualização

o

podem
ser
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organizar

mapas conceituais
colaborativos

conhecimento

mapas conceituais
individuaism melhorar

ciência do

ajudam
nabalho em

grupo

aprendizagem
colaborativa

valorizam
as

ajudam a
negociar

podem
ajudar a

idiossincrasias

direcionar
o estudo

“aprender a
aprender”

Como demonstrado nas Figuras 4, 5 e 6, os conceitos 
ou palavras aparecem em caixas, e a relação de 
signifi cados entre dois termos é indicada por uma linha 
ou seta que os une. Nessa linha ou seta, há (ou deverá 
haver) uma palavra ou frase contendo um verbo 
conjugado de acordo com o sentido que se quer dar.
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Mapa conceitual e aprendizagem 
signifi cativa:
www.if.ufrgs.br/~moreira/
mapasport.pdf

1. Utilizando da metodologia da problematização proponha atividades 
de acordo com as etapas do Método do Arco. 

2. Para avaliar a apreensão dos conteúdos, proponha um Mapa conceitual.

O maior presente

O professor é um semeador cuja habilidade maior é cultivar 
terrenos de todas as espécies por meio de instrumentos, no 
mínimo, peculiares: a palavra, o amor, o afeto, o respeito, a 
dedicação e a esperança. Essas são as ferramentas utilizadas 
no exercício diário do magistério - uma espécie de agricultura 
mágica que possibilita não só o alimento do corpo, mas também 
do espírito. O educador é esse ser real, mas, ao mesmo tempo, 
mítico, porque lança sementes àqueles que serão os homens e 
mulheres do futuro. Sua missão possibilita a transformação, a 
renovação e a vitalidade de novas colheitas e novos frutos. Ser 
um educador/semeador signifi ca proporcionar aos aprendizes 
das salas de aula do mundo os saberes necessários à realização 
dos sonhos e da transcendência.

Assim como os arautos da Era Medieval, o professor é, antes de tudo, 
um portador de boas-novas trazendo consigo mensagens claras: 
Há que se acreditar na educação como fonte de luz para os novos 
amanhãs. Há que se confiar na beleza do seu caminho e no colorido 
dessa trajetória. Há que se fazer do binômio ensino-aprendizado um 
passaporte rumo à viagem repleta de aventuras do conhecimento.

O educador garante às novas gerações a autoconfi ança 
necessária para ousar, para realizar e para concretizar os sonhos 
individuais e coletivos que compõem a história da humanidade. 
Que neste dia 15 de outubro, todos nós, artesãos de sonhos, 
possamos crer: esse é o nosso maior presente. 

Gabriel Chalita
Fonte: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/mor_l.php?t=001

Leitura Complementar Colocando a Mão na Massa

Pensando Sobre



SUSTENTABILIDADE E BIODIVERSIDADE
Professores Dra Mônica Prantera, MSc Wellington Matos, Preceptor Leandro Duarte
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A UNESCO, designada como agência responsável pela promoção 
da referida Década, estabeleceu, no ano de 2002, ações para o 
conhecimento, as competências, as perspectivas para habilitar as 
pessoas de todas as idades a assumirem a responsabilidade pela 
criação e usufruto de um futuro sustentável, considerando como 
preâmbulo a “Carta da Terra”.

Trata-se de uma declaração de princípios éticos fundamentais para a 
construção, no século XXI, de uma sociedade global justa, sustentável 
e pacífi ca.

A missão da Iniciativa da Carta da Terra é promover a transição para 
formas sustentáveis de vida e de uma sociedade global fundamentada 
em um modelo de ética compartilhada, que inclui o respeito e 
o cuidado pela comunidade da vida, a integridade ecológica, a 
democracia e uma cultura de paz (http://www.cartadaterrabrasil.org/
prt/index.html).

Sustentabilidade

Preâmbulo da Carta da Terra

“A capacidade de recuperação da 
comunidade de vida e o bem-estar da 
humanidade dependem da preservação 
de uma biosfera saudável com todos 
seus sistemas ecológicos, uma rica 
variedade de plantas e animais, solos 
férteis, águas puras e ar limpo.”

Saiba mais

“A Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) apresenta como objetivo a 
implementação da Educação para o Desenvolvimento Sustentável em milhares de situações que envolvam a 
integração dos princípios do Desenvolvimento Sustentável numa multiplicidade de enfoques para a aprendizagem.” 

(Assembleia Geral das Nações Unidas/ UNESCO)
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Mas afi nal, o que é sustentabilidade?

Sustentabilidade nada mais é que a utilização 
racional de recursos naturais para satisfazer as 
necessidades atuais de uma empresa/população, 
sem que esse uso comprometa as gerações futuras.

No ambiente urbano das médias e grandes cidades, 
a escola, além de outros meios de comunicação 
é responsável pela educação do indivíduo e 
consequentemente da sociedade, uma vez que há 
o repasse de informações, isso gera um sistema 
dinâmico e abrangente a todos.

A educação ambiental se constitui numa forma 
abrangente de educação, que se propõe atingir 
todos os cidadãos, através de um processo 
pedagógico participativo permanente que procura 
incutir no educando uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental, compreendendo-se como 
crítica a capacidade de captar a gênese e a evolução 
de problemas ambientais.

O relacionamento da humanidade com a natureza, 
que teve início com um mínimo de interferência 
nos ecossistemas, tem hoje culminado numa forte 
pressão exercida sobre os recursos naturais.

Dentro deste contexto, é clara a necessidade 
de mudar o comportamento do homem em 
relação à natureza, no sentido de promover sob 
um modelo de desenvolvimento sustentável 
(processo que assegura uma gestão responsável 
dos recursos do planeta de forma a preservar os 
interesses das gerações futuras e, ao mesmo tempo 
atender as necessidades das gerações atuais), 
a compatibilização de práticas econômicas e 
conservacionistas, com reflexos positivos evidentes 
junto à qualidade de vida de todos.

Estratégias de Ensino para a prática da Educação 
Ambiental: Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e 
dá outras providências.

Um programa de educação ambiental para ser 
efetivo deve promover simultaneamente, o 
desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e 
de habilidades necessárias à preservação e melhoria 
da qualidade ambiental. Utiliza-se como laboratório, 
o metabolismo urbano e seus recursos naturais e 

físicos, iniciando pela escola, expandindo-se pela 
circunvizinhança e sucessivamente até a cidade, a 
região, o país, o continente e o planeta. 

 A aprendizagem será mais efetiva se a atividade 
estiver adaptada às situações da vida real da cidade, 
ou do meio em que vivem aluno e professor.

Os estudantes podem obter informações de sua 
escolha e levá- los para outros grupos. Dependendo 
das circunstâncias e do assunto a ser abordado, 
podem ser distribuídos na escola, aos pais e à 
comunidade.  Forma efetiva de aprendizagem e 
ação social.

Desenvolvimento Socialmente Sustentável.

A chave para o desenvolvimento é a participação, 
a organização, a educação e o fortalecimento das 
pessoas. O desenvolvimento sustentado não é 
centrado na produção, e sim nas pessoas. Deve ser 
apropriado não só aos recursos e ao meio ambiente, 
mas também à cultura, história e sistemas sociais do 
local onde ele ocorre. (Fonte: UNESCO/UNEP/IEEP)

Programas e atividades sócio ambientais que podem 
servir de modelo educacional:

Para Comunidade Florestal - (Vilas de Empresas 
Florestais)

São programas de educação ambiental, 
especialmente aqueles que se destinam às 
comunidades internas e externas e às instituições 
florestais, devem centrar-se no tema florestas e na 
interdependência da sociedade com as mesmas.

A atividade florestal deverá participar cada vez mais 
no desenvolvimento do país, não apenas pelo lado 
econômico, como geradora de divisas, mas também 
do lado social, como componente indispensável à 
manutenção da qualidade de vida.  

Ambas as formações, naturais e implantadas, 
possuem uma importância ecológica e sócio- 
econômica de grande relevância para a sociedade. 
Esta importância justifica a implantação de 
programas de educação ambiental que, no mínimo, 
despertem as pessoas para sua significância.
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 • Meta a ser atingida: O mais importante é saber 
relacionar as fl orestas com o cotidiano das 
pessoas, seja demonstrando que móveis, materiais 
de construção, papel, fósforos e outros elementos 
são produtos originariamente fl orestais ou, 
evidenciando que o microclima, a presença de 
pássaros, a água de consumo e o lazer são seus 
produtos indiretos.

 • Ações Diretas para e Prática da Educação 
Ambiental: Visitas a Museus, criadouro científico 
de animais silvestres, passeios em trilhas 
ecológicas/desenhos (normalmente as trilhas 
são interpretativas; apresentam percursos 
nos quais existem pontos determinados para 
interpretação com auxílio de placas, setas e 
outros indicadores, ou então pode-se utilizar a 
interpretação na qual monitores estimulam as 
crianças à curiosidade a medida que eventos, 
locais e fatos se sucedem. Feitos através da 
observação direta em relação ao ambiente, 
os desenhos tornam-se instrumentos eficazes 
para indicar os temas que mais estimulam a 
percepção ambiental do observador.

 • Parcerias com Secretarias de Educação de Municípios: 
formando Clubes de Ciências do Ambiente, com o 
objetivo de executar projetos interdisciplinares que 
visem solucionar problemas ambientais locais (agir 
localmente, pensar globalmente).

Os temas mais trabalhados são reciclagem do lixo, agricultura 
orgânica, arborização urbana e preservação do ambiente. 

 • Atividades com a comunidade e campanhas de 
conscientização ambiental: com o intuito de 
incrementar a participação da comunidade nos 
aspectos relativos ao conhecimento e melhoria 
de seu próprio ambiente, são organizadas e 
incentivadas diversas atividades que envolvem 
a comunidade da região, como caminhadas 
rústicas pela região.

 • Programas de orientação ambiental: a empresa 
desenvolve ainda outros programas para 
orientação ambiental como, por exemplo, fi chas 
de visualização dos animais silvestres, orientação 
à comunidade para atendimento aos aspectos 
legais de caça e pesca, produção e distribuição 
de cadernos, calendários e cartões com motivos 
ambientalistas. 

Além destas ações, promover atividades educativas 
para as crianças nas escolas e ofi cinas de trabalhos para 
as mulheres, sempre com o objetivo de demonstrar 
que se bem aproveitados e preservados, os recursos 
do meio ambiente só trazem benefícios para a 
comunidade. (http://www.ecodesenvolvimento.org.
br/glossario-de-termos/).
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“Pensando Sobre” 
Educação para a Sustentabilidade

A educação para a sustentabilidade deve incluir 
programas específi cos de educação que contenham 
temas como: o respeito aos direitos fundamentais no 
mundo do trabalho, a valorização da diversidade, o 
combate ao preconceito, a transparência das atividades 
e as boas práticas de governança corporativa, a 
necessidade de preservação do meio ambiente, 
otimização do uso de recursos naturais, o consumo 
consciente, medidas para mitigar mudanças climáticas 
e evitar a poluição.

Seleção de termos que se referem a iniciativas e 
eventos que podem ser utilizados na abordagem do 
ensino ambiental/sustentável.

Agenda 21

Documento consolidado como diretriz para a mudança 
de rumos no desenvolvimento global para o século 21. 
Foi formulado como um grande plano de ação, por 
esforço de múltiplos atores, e divulgada para adesão 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro, em 1992, conhecida como ECO-92.

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

do Clima

Objetiva a estabilização das concentrações de gases de 
efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma 
interferência antrópica perigosa no sistema climático. Esse 
nível deverá ser alcançado num prazo sufi ciente que permita 
aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do 
clima, que assegure que a produção de alimentos não seja 
ameaçada e que permita ao desenvolvimento econômico 
prosseguir de maneira sustentável. Em dezembro de 1997 
aprovou em sua conferência anual, realizada em Quioto, no 
Japão, o então chamado “Protocolo de Kyoto”.

Convenção da Biodiversidade

A Convenção sobre Biodiversidade foi assinada por 168 
países e ratifi cada por 153. Diz o Art.16, inciso III: Cada 
parte contratante deve adotar medidas legislativas, 
administrativas ou políticas, conforme o caso, para que 
as partes contratantes, em particular as que são países 
em desenvolvimento, que provem recursos genéticos, 
tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize 
esses recursos e sua transferência, de acordo com o 
direito internacional.

Desenvolvimento Sustentável

Desenvolvimento capaz de suprir o atendimento das 
necessidades das presentes gerações sem comprometer 
o atendimento das necessidades das gerações futuras. 
É o desenvolvimento que não esgota os recursos para 
o futuro. Essa defi nição surgiu na Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD, 
(Estocolmo, 1972).

Aquecimento global

Aumento da temperatura média da Terra. As pesquisas 
recentes indicam que a queima de combustíveis fósseis, 
a queimada de fl orestas e a poluição industrial lançam 
gases que intensifi cam o efeito estufa, provocando 
mudanças climáticas e o aquecimento global.

Efeito estufa

Fenômeno natural pelo qual alguns gases presentes na 
atmosfera funcionam como um escudo de proteção para 
a Terra. Deixa passar a luz solar, mas aprisiona o calor, 
formando uma espécie de estufa. Na atmosfera terrestre, 
gases como o CFC, o metano e o gás carbônico funcionam 
como se fossem vidro a luz do sol passa por ele, aquece a 
superfície do planeta, mas parte do calor que deveria ser 
devolvida à atmosfera fi ca presa, acarretando o aumento 
térmico do ambiente.
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Relação de alguns eventos ou iniciativas nacionais e regionais e seus símbolos

http://www.objetivosdomilenio.org.br/objetivos/

http://www.ibge.gov.br/7a12/especiais/objetivos_do_
milenio/index.htm

Fundação concorre ao Greenbest 2012: Para o 
Greenbest 2012, a Fundação, que foi fi nalista da 
primeira edição do prêmio, está concorrendo em 
duas categorias: “alimentação”, com o movimento 
Gastronomia Responsável (LINK) e “ONG”, pelos 
trabalhos desenvolvidos em seus 21 anos de atuação. 

http://fundacao.grupoboticario.com.br/

http://www.gespublica.gov.br/blog-de-gestao/
governo-premia-iniciativas-sustentaveis (18/02/2011)

http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/blog-da-
redacao/rio20-e-tema-principal-do-sustentvel-2011/ 
: Coca-Cola lança projeto de reciclagem para 
Olimpíadas Londres 2012 (Compromisso de reciclar 
todos os frascos plásticos transparentes (os seus e os 
da concorrência) que serão coletados nas Olimpíadas 
de Londres em 2012 e nos Jogos Paraolímpicos. De 
acordo com a Coca-Cola, todo esse investimento tem 
o intuito de ajudar a reduzir em um terço a emissão de 
gás carbônico de sua distribuição.
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Eventos Estaduais

Rio de Janeiro – O Brasil está em quarto lugar entre 
120 países com maior número de empreendimentos 
que podem receber o Selo Verde, nome pelo qual é 
conhecido o Leadership in Energy and Environmental 
Design (Leed), um protocolo de avaliação e certifi cação 
internacional de edifícios ecologicamente sustentáveis. 
Mesmo assim, apenas 1% do que é construído no país 
se encaixa no conceito de sustentabilidade ambiental. 

De acordo com o gerente de Relações Institucionais 
e Governamentais da Green Building Council (GBC) 
Brasil, Felipe Faria, o país está à frente de nações como 
Canadá e Índia em número de certifi cados verdes e a 
demanda de mercado por construções sustentáveis 
não para de crescer. Mas os desafi os nessa área ainda 
são grandes, segundo Fábio, sobretudo devido ao 
preconceito e à falta de informação.

Cidade do Rio e Estado de São Paulo também querem 
reduzir emissões em 20%:

O prefeito Eduardo Paes sancionou a Lei nº 5.248/2011, 
que instituiu a Política Municipal sobre Mudança do 
Clima e Desenvolvimento Sustentável. A Lei Aspásia 
Camargo, nome da sua autora, estabelece metas 
gradativas para a redução das emissões de gases de 
efeito estufa no município, sendo 8%, em 2012; 16%, 
em 2016; e 20%, em 2020, com base no inventário de 
2005 (Figuras 7 e 8). A legislação leva em conta os 
princípios da prevenção, mitigação e adaptação.

Figura 8 - Exemplo de empreendimento com selo verde.

Foto: Green Building Council; http://www.cartacapital.com.
br/edicao-da-semana/ (Fev.2012)

Para atingir as metas estabelecidas, a lei busca fomentar 
o desenvolvimento de projetos de Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL); o incentivo ao 
estudo e a pequisa de tecnologias sustentáveis; o 
estabelecimento de um programa de ecoefi ciência; 
a gestão e o uso racional dos recursos naturais; a 
gestão dos resíduos sólidos; o planejamento do setor 
de transporte e de mobilidade urbana; e a criação de 
incentivos para a geração de energia descentralizada, 
a partir de fontes renováveis; e a criação de incentivos 
fi scais e fi nanceiros para pesquisas relacionadas à 
efi ciência energética e ao uso de energias renováveis 
em sistemas de conversão de energias.

Para atingir a meta de 8%, o prefeito Eduardo Paes 
assinou seis decretos e fi rmou um contrato com a 
Coppe-UFRJ para a realização de um novo inventário 
de emissões de CO2.O projeto também estabelece um 
indicativo de 16% para 2016, e outro de 20% para 2020.

O maior reveillon 2012 do mundo (Figura 9) acontecerá na 
praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Lá, um fantástico 
show de fogos dá as boas vindas ao novo ano. E, pensando 
em uma forma de conscientizar as pessoas, o tema 
sustentabilidade foi posto em pauta para a festa.

Figura 7: http://empresaverde.blogspot.com/2011/02/rio-
sustentavel-lei-defi ne-diretrizes.html 

Figura 9 - A sustentabilidade do Rock in Rio 2011: http://
sampasul.net/2/ambiente/a-sustentabilidade-do-rock-in-rio-2011
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O que é Rio+20? Em junho, o Brasil sediará a Rio+20, 

conferência da ONU que reunirá líderes do mundo todo 

para discutir meios de transformar o planeta em um lugar 

melhor para se viver (Figura 10). O evento será realizado 

no Rio de Janeiro, 20 anos depois da Eco92, que teve como 

protagonista uma menina de apenas 12 anos. O evento 

rendeu a criação de vários documentos importantes - como 

a Agenda 21, a Carta da Terra e as Convenções do Clima e 

da Diversidade Biológica -, além de ter consagrado uma 

menina de - acredite! -, apenas, 12 anos.

Decretos

O primeiro decreto estabelece a meta de redução 
dos gases do efeito estufa no Rio. O segundo decreto 
pretende criar o Fórum Carioca de Mudanças 
Climáticas e Desenvolvimento Sustentável, que vai 
envolver poder público, sociedade civil e acadêmicos. 
Outro decreto lança o Plano de Gestão de Resíduos e 
o quarto cria um programa de redução de emissão de 
gases do efeito estufa no setor de transportes.

Ainda serão estabelecidos programas de adaptação 
do sistema de saúde e Defesa Civil para minimizar os 
impactos das mudanças de clima, e de ecoefi ciência 
e sustentabilidade da prefeitura, para economia de 
água, energia, gás e combustíveis.

 O prefeito assinou ainda um Protocolo de Intenções com 
Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Fundação 
Brasileira de Desenvolvimento Sustentável (FBDS) e Rio 
Como Vamos. A partir deste protocolo será estabelecida 
uma estratégia integrada de obtenção das metas.

Estado de São Paulo

São Paulo também sancionou, no início de novembro, 
uma lei para reduzir em 20% a emissão de gases de 
efeito estufa no estado até 2020. 

São distintas metas de redução de emissões e uma 
de redução da tendência das emissões. A meta de 
20% estabelecida por São Paulo pode parecer menor 
do que a que está sendo cogitada pelo Governo 
Federal para o país (em 40%), mas a meta do estado 
“vai muito além”. 

O Governo Federal está trabalhando com uma queda 
baseada na tendência do crescimento das emissões 
no futuro, enquanto São Paulo trabalha na redução 
dos dados referentes a 2005. “Uma coisa é desacelerar, 
outra é reduzir de forma absoluta.”

A intenção do governo é incluir a redução da emissão 
de carbono nos critérios de licenciamento ambiental 
para projetos no estado.

Figura 10
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Biodiversidade

O que é biodiversidade?

O temo biodiversidade resulta da união das palavras biologia 
(bio=vida) e diversidade (grande variedade). De forma mais ampla 
pode ser entendido como a diversidade de espécies no mundo, ou 
seja, todas as espécies que habitam o planeta Terra.

O termo biodiversidade (Biodiversity) foi criado pelo entomologista 
Edward Osborne Wilson num relatório apresentado ao primeiro 
Fórum Americano sobre a diversidade biológica, em 1986 organizado 
pelo Conselho Nacional de Pesquisas dos EUA (National Research 
Council, NRC). Esse termo logo foi amplamente difundido e virou um 
sinônimo do termo Diversidade biológica, que foi criado por Thomas 
Lovejoy em 1980.

Hoje ainda existe discussão acerca do uso destes termos, mas podemos 
dividir sua utilização em três níveis: 

 • Diversidade de Espécies: variedade de espécies no planeta.

 • Diversidade Genética: variedade de genes das espécies encontrada 
no planeta.

 • Diversidade Ecossistêmica: a diversidade no nível hierárquico mais 
avançado – este inclui as duas primeiras diversidades.

Quantas espécies existem?

Ainda não é possível determinar com precisão o número 
de espécies no planeta. Apenas podemos estimar, 
e os valores mais prováveis vão de 10 a 50 milhões 
de espécies. Destas somente 1,5 milhões receberam 
nome, ou seja, foram classifi cadas. O trabalho de 
catalogar as espécies é lento e depende das pesquisas 
independentes de biólogos (Figura 11) e outros 
pesquisadores em todo o mundo. Em contra partida a 
velocidade da destruição da natureza é tão grande que 
muitas espécies serão extintas antes mesmo de serem 
identifi cadas pela ciência. 

O Brasil é um dos países com maior biodiversidade no 
mundo. Sua diversidade é tão grande que é chamada 
de “megadiversidade”. Isso porque cerca de 20% das 
espécies encontradas no mundo vivem aqui, e muitas 
ainda não foram descritas pela ciência.

Edward 

Osborne Wilson  
é um 
entomologista 
americano 
especialista em 

formigas, e famoso por seus trabalhos  
em ecologia e evolução.
Fonte: http://harvardpress.typepad.

Saiba mais

Figura 11: Alunos do Curso de Ciências Biológicas 
catalogando espécies vegetais costeira numa praia em 
Ubatuba, SP. Trabalhos de levantamento de espécies em 
campo contribuem para o levantamento da biodiversidade.
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Figura 12: Floresta Amazônica. Uma das regiões com maior 
diversidade do planeta.

Figura 13: Milhares de famílias vivem em casas fl utuantes nas 
margens dos rios da maior fl oresta tropical do planeta. Estas 
dependem diretamente do recurso naturais para sobreviver.

Ameaças a Biodiversidade

As maiores ameaças a biodiversidade são a caça 
descontrolada, a poluição e o desmatamento. Este 
último representa segundo o WWF (Fundo Mundial 
para a Natureza) a maior ameaça à biodiversidade no 
Brasil. Segundo E. O. Wilson, a taxa de extinção é tão 
grande que 20% de todas as espécies deverão ser 
atingidas até o ano 2022.

Todos os anos milhares de hectares de fl oresta tropicais 
são destruídos no Brasil. Elas dão lugar a áreas para 
a pecuária e agricultura. Este dois setores ajudam a 
impulsionar a economia brasileira, fazendo com que o 
governo evite tomar medidas que reduzam a expansão 
das áreas agrícolas sobre as fl orestas.

Na tentativa de conter a destruição das áreas 
naturais foram criadas as chamas Unidades de 
Conservação (UC). Existem vários tipos de UC´s, 
todas com o objetivo de preservar e/ou conservar 
uma determinada área. Entretanto a alteração do 
homem no planeta atingiu uma escala tão grande 
que as UC´s não representam mais refúgio seguro 
para as espécies que nelas vivem. A poluição do ar, 
por exemplo, não respeita as divisas destas áreas e 
podem afetar animais e plantas que nelas vivem. O 
aquecimento global é outro grande problema. Suas 
alterações no clima da Terra são de larga escala, ou 
seja, podem afetar potencialmente todas as áreas 
no planeta.  

A distribuição da biodiversidade no planeta não é 
homogênea. Cerca de 60% de toda a diversidade 
biológica encontra-se numa área de cerca de 1,5% 
da superfície do planeta (Figura 12).  Muitas dessas 
áreas com altíssima diversidade já sofreram impactos 
das atividades humanas o que acaba por representar 
uma grande ameaça a sua conservação. Com base 
nisso foram criados os chamados Hot Spot (pontos 
quentes), que são áreas com grande diversidade e 
sujeitas a extrema ameaça. Para ser um Hot spot uma 
área deve apresentar cerca de 70% da sua vegetação 
nativa alterada, além de apresentar um grande número 
de espécies endêmicas. 

Somente a conscientização sobre a importância da 
biodiversidade fará com que a o população pressione 
os governantes para a sua preservação (Figura 13).

Espécie endemica é aquela que apresenta uma ocorrência 
geográfi ca restrita a um unico lugar.

Saiba mais
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O que são animais silvestres?

Diferente dos animais domesticados como cães e gatos, 
os animais silvestres são retirados diretamente da 
natureza. Dessa forma tem difi culdade para sobreviver 
em cativeiro. Araras, papagaios, micos são bons exemplos 
de animais silvestres.
 
Fonte: http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/
questoes_ambientais/animais_silvestres/

Saiba maisO comercio ilegal dos animais também representa um 
grande risco para a rica fauna brasileira. O Brasil está 
entre os maiores exportadores de animais silvestres 
obtidos ilegalmente. Esse comércio gera mais de 1 
bilhão de dólares por ano e segundo o WWF é uma das 
maiores ameaças a biodiversidade

O papel da biodiversidade na nossa vida

A espécie humana é hoje a que mais consome os 
recursos do planeta. Usamos cerca de 40.000 espécies 
de seres vivos todos os dias. Isso inclui matérias primas, 
alimentos, medicamentos, roupas e outros. Assim 
a redução da biodiversidade representa um risco 
iminente para a humanidade. Esse risco é maior para as 
populações carentes dos países em desenvolvimento, 
onde ainda é fácil encontrar pessoas que vivem 
da pesca e caça para sobreviver.  Muitas também 
utilizam as plantas como forma barata de conseguir 
medicamentos (Figura 14).

O que podemos fazer para ajudar a preservar? 

A preocupação com o meio ambiente deve ser de 
todos. Em todo o mundo buscam-se medidas em prol 
da conservação. Nos países ricos todos concordam 
que os remanescentes de fl oresta nativa devem ser 
preservados. Entretanto muitas dessas áreas estão em 
países em desenvolvimento, cuja economia depende 
dos recursos naturais. Estes por sua vez alegam que os 
países ricos já esgotaram seus recursos e agora querem 
fazer preservação à custa deles. Em meio a essa 
discussão os mais sensatos dizem que os países pobres 
precisam receber incentivos para preservar suas áreas 
naturais, utilizando seus recursos de forma sustentável.

 A escala das ações parece ser a chave dos problemas 
ambientais do planeta, e podem ser também sua 
solução.  Uma pessoa jogando lixo no chão pode 
parecer pouco, e não representar um risco imediato 
para a natureza. Mas se pensarmos em escala, veremos 
que se todos os moradores de uma cidade jogarem 
lixo no chão, as ruas logo fi carão cheias de lixo. Mas se 
todos fi zerem a sua parte o impacto positivo também 
será grande. Se ninguém jogar lixo no chão a cidade 
com certeza fi cará mais limpa, assim como se ninguém 
comprar animais silvestres com certeza à caça ilegal 
vai acabar. A solução para problemas que parecerem 
complicados esta em ações individuais.

Conservação vs Preservação?

A defi nição exata deste dois termos ainda gera 
discussões. Mas de forma geral a conservação está 
ligada ao uso sustentavel dos recursos, para que estes 
possam sere explorados por um longo período.  A 
preservação refere-se a proteção integral, ou seja, sem 
uso dos recursos. Assim a conservação depende da 
participação humana, enquanto que a preservação 
depende mais da ausência desta.

Figura 14: Índio da Amazônia ao lado de um couro e crânio 
de Jacaré. As populações nativas precisam dos recursos da 
fl oresta para sobreviver.
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Cada um pode fazer sua parte na preservação. Algumas atitudes são 
específi cas, atingindo apenas algumas pessoas. Os agricultores, por 
exemplo, podem usar menos agrotóxicos nas lavouras, enquanto 
um pescador pode evitar pescar na época da reprodução dos peixes. 
Entretanto há coisas que todos podem fazer. Não jogar lixo na rua, não 
comprar animais silvestres, reutilizar as sacolas etc. Essas atitudes podem 
parecer simples, mas sua importância está na sua escala (Figura 15). Se 
cada um fi zer a sua parte os benefícios para o planeta serão enormes.

Uma boa proposta para proteção da biodiversidade é Convenção Sobre 
Diversidade Biológica (CDB). Ela estabelece normas e princípios para 
o uso e proteção da biodiversidade. O Brasil assinou a CBD em 1992, 
durante a ECO-92, junto com outros 175 países. O cumprimento das 
normas propostas representaria um grande avanço para a proteção do 
meio ambiente, entretanto países importantes como os Estados Unidos 
não ratifi caram o tratado, assim não são obrigados a cumpri-lo. 

Sugestões para trabalhar com os alunos: 

 • Busca por símbolos que relacionem aos 
conceitos em sustentabilidade e biodiversidade 
comentados, de forma que o aluno estabeleça 
uma relação com seus hábitos do cotidiano, que 
estejam ocorrendo no seu estado, município, 
bairro, casa ou família. 

 • Separação em grupos para verifi car a capacidade 
inicial dos alunos no reconhecimento e associação 
dos símbolos com as atitudes ou propostas 
sustentáveis e de conservação da biodiversidade. 

 • Promover, em seguida, a discussão, visando a 
elaboração de propostas de mudanças para, 
em diferentes níveis hierárquicos, caminhar no 
sentido da sustentabilidade, assim como da 
preservação das espécies. 

Ao fi nal da dinâmica proposta, deverá ser promovida 
uma participação mais individualizada do aluno, 
de modo a possibilitar ao aluno perceber a sua 
importância no processo de melhoria da qualidade 
de vida no seu cotidiano, assim como para o planeta 
como um todo.

ECO-92?

Assim fi cou conhecida a segunda 
Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(CNUMAD), realizada entre 3 e 14 
de junho de 1992 no Rio de Janeiro. 
Conciliar o desenvolvimento e a 
conservação foi seu principal objetivo.

Pergunte ao seus alunos o que eles 
podem fazer no dia a dia para ajudar a 
preservar a biodiversidade.

Discutindo

Figura 15: Foto de um desmatamento na Amazônia 
publicada no Jornal Inglês The Telegraph. Cada vez mais os 
países ricos se interessam pela diversidade existente nos 
países em desenvolvimento como o Brasil. 

Fonte: http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/
climatechange/8175045/Amazon-deforestation-at-record-
low-level.html



ENSINO DE SAÚDE NA ESCOLA
Professor Dr. Sergian V. Cardozo, Preceptora Janaina Braga



28

Educação, Saúde e Meio Ambiente

Faz parte do universo escolar o contexto do ensino de saúde. Quem 
não se lembra de, ao freqüentar os bancos escolares, de disciplinas 
como higiene e saúde, saúde pública, saúde e sociedade e outras 
matérias que muitas vezes pensamos se não seria mais “proveitoso” 
gastar tal carga horária com “temas mais interessantes”. Na realidade, 
achamos por conseqüência de anos de estudo e debate sem 
resultados palpáveis, que discutir saúde pode ser muito exaustivo e 
com poucas ações práticas.

Para ensinarmos saúde precisamos ter consciência do significado 
da palavra. A definição mais citada é o conceito adotado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS-1948): “Saúde é o estado 
de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doença.”

A partir desta defi nição podemos perceber que vários fatores 
infl uenciam o estado de saúde de um indivíduo ou coletividade.

A escola tem um papel fundamental no processo de promoção e 
incentivo a proteção da saúde. Estimula através de suas práticas, o 
bem-estar físico, mental e social. É fato que as atividades na escola 
colaboram para o desenvolvimento da consciência sanitária do aluno, 
da sua relação com o meio ambiente. Porém como o ministério da 
educação cita em texto sobre ensino: “A escola, sozinha, não levará 
os alunos a adquirirem saúde. Pode e deve, entretanto, fornecer 
elementos que os capacitem para uma vida saudável.”

O que devemos ensinar?

Hoje vivemos o momento da contextualização na educação. Não há 
como desvincular a realidade do cotidiano do aluno, sua interação 
social e o ambiente das exemplifi cações em sala de aula.

Ensinar a partir das situações do cotidiano aproxima da realidade e 
oferece a possibilidade de interagir com novos conceitos.

Saúde pública

No ensino de Ciências é freqüente a abordagem de temas relacionados 
à saúde pública. As doenças que acometem a população possuem 
vínculo estreito com as condições de vida e o ambiente que esta 
população ocupa.

Entretanto, com o intenso processo de urbanização mundial que 
vem ocorrendo de maneira cada vez mais acelerada, as cidades 
passaram a ser o foco das atenções do mundo contemporâneo. 
Dentro de alguns poucos anos, mais da metade da população 
mundial vai viver em cidades. Uma urbanização sem precedentes 
em nossa história, que com seus desdobramentos físicos, sociais 

A idéia de contextualização entrou 
em pauta com a reforma do ensino 
médio, a partir da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), de 1996, 
que orienta para a compreensão dos 
conhecimentos para uso cotidiano. 
Tem origem nas diretrizes que estão 
defi nidas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), que são guias para 
orientar a escola e os professores na 
aplicação do novo modelo. De acordo 
com esses documentos, orienta-se 
para uma organização curricular que, 
entre outras coisas, trate os conteúdos 
de ensino de modo contextualizado, 
aproveitando sempre as relações 
entre conteúdos e contexto para dar 
signifi cado ao aprendido, estimular o 
protagonismo do aluno e estimulá-lo a 
ter autonomia intelectual.

Fonte: DIEB-Dicionário interativo da 
Educação Brasileira.

Pensando Sobre
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e econômicos, está tendo um impacto importante na saúde da 
população. Hoje, com os grandes tormentos da poluição, da 
ineficiência do sistema de saneamento básico e de educação 
sanitária, as cidades deixaram de assegurar uma boa qualidade de 
vida e tornaram-se ambientes insalubres.

Observa-se também em nosso meio, ainda que mais recentemente, 
uma maior aproximação entre as preocupações com questões 
relacionadas às condições de saúde da população e o meio ambiente, 
principalmente o meio ambiente urbano onde essa população vive.

Contudo, a seguir será apresentada uma seleção de importantes 
doenças relacionadas à saúde pública, que são justamente aquelas 
ligadas, principalmente, com a condição socioeconômica da 
população acometida.

Dengue

A dengue, cuja manifestação mais grave é a dengue hemorrágica, é 
considerada uma doença infecciosa em intensa expansão no mundo. 
Cerca de três bilhões de pessoas encontram-se em risco de contrair 
o vírus e anualmente são registrados 50-100 milhões de casos de 
dengue clássica e cerca de 500 mil internações por febre hemorrágica, 
chegando a uma mortalidade de 5% nestes casos. A dengue confi gura-
se como um problema de saúde pública, gerando gastos anuais de 
milhões de dólares.

O vírus da dengue é numericamente o mais importante arbovírus 
humano e pertence à família Flaviridae; possui quatro sorotipos 
diferentes (DENV 1, 2, 3 e 4) transmitidos no ambiente urbano pelo 
mosquito Aedes aegypti. 

Este vetor está amplamente associado às atividades antrópicas, 
que disponibilizam sítios de ovoposição artifi ciais e permitem a 
manutenção de sua infestação. Os centros urbanos confi guram-
se como favorecedores da dispersão e aumento da densidade do 
mosquito, já que o espaço social organizado infl uencia a interação 
entre o vetor, vírus e homem.

Diversos fatores de risco estão relacionados com presença da 
doença e do vetor, dentre eles, pode-se citar como principais: 
crescimento populacional, migrações, viagens aéreas, urbanização 
inadequada, mau funcionamento dos sistemas de saúde e 
densidade populacional.

As epidemias de dengue incidem nos meses mais quentes do 
ano, período do climax reprodutivo do Aedes aegypti. A taxa de 
metabolismo do vetor aumenta nos meses quentes, abreviando seu 
ciclo evolutivo em até oito dias, ou prolongando-o até 22 dias nos 
meses frios. Também a replicação e maturação do vírus no inseto 
(período extrínseco) são aceleradas com o aumento da temperatura.

Arbovírus:

É um vírus que é essencialmente 
transmitido por artrópodes, como por 
exemplo, os mosquitos.

Vetor:

São seres vivos que servem como 
intermediários da transmissão de 
doenças. Eles carregam o vírus, bactéria 
ou parasita sem se prejudicarem por 
eles e fazem a transmissão deles para 
outros seres. Geralmente os vetores 
são artrópodes (insetos e aracnídeos) 
ou roedores.

http://www.combateadengue.com.
br/0-que-e-dengue

Leitura Complementar
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A utilização de reportagens em sala de aula evidencia o tema 
levando o aluno a uma observação dos acontecimentos atuais. O 
cotidiano é inserido ao contexto da aula estimulando a percepção 
dos acontecimentos, tendência das avaliações para o ingresso às 
universidades como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

A partir de jornais, internet ou revistas, estimular os alunos a 
procurarem reportagens sobre o tema e utilizar esse material 
colhido para fazer uma pesquisa sobre o texto em busca de 
informações e discutir sobre o assunto.

Segue abaixo exemplos de reportagens da internet:

O Estado do Rio de Janeiro notifi cou 1.270 casos de dengue 
desde o dia 1º de janeiro, de acordo com o boletim da Secretaria 
Estadual de Saúde, divulgado nesta terça-feira. Neste período, 
nenhuma morte foi registrada.

Exames realizados pela Fiocruz em amostras de sangue 
confi rmaram a presença do vírus tipo 4 da dengue na cidade de 
Niterói, na região metropolitana do Rio.

Somente no município do Rio de Janeiro, foram notifi cados 532 
casos, segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de 
Saúde também nesta terça-feira.

A maioria dos casos ocorreu na região da Leopoldina, que, na 
classifi cação da prefeitura, abrange Penha, Ilha do Governador, 
Ramos, Bonsucesso, Olaria, Manguinhos, Penha Circular, Brás de 

Pina, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, Jardim América, 
Complexo do Alemão e Maré, na zona norte do Rio. Depois, 
aparecem o centro e a região de Madureira, na zona norte.

No dia 31 de outubro de 2011, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Niterói já havia notifi cado 11 casos de dengue do tipo 4 na cidade.

Dengue tipo 4

A dengue tipo 4 não era registrada no Brasil há 28 anos, mas 
voltou a circular em agosto de 2010, primeiramente na região 
Amazônica. Isso serviu de alerta para as autoridades de saúde, 
pois boa parte da população brasileira, em especial crianças e 
jovens, não tem imunidade contra esse vírus.

Outro vírus que retornou ao Estado foi o tipo 1, que não era 
detectado desde meados da década de 1980, mas reapareceu 
em 2010 em diversas regiões do Estado. Com isso, jovens, 
crianças e adolescentes, que nasceram após esse período, não 
têm imunidade ao vírus, fi cando mais suscetíveis à doença.

No ano passado, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde, Jarbas Barbosa, afi rmou que a circulação no Brasil do 
subtipo 4 do vírus da dengue e o retorno do subtipo 1 podem 
aumentar o número de casos graves da doença neste verão, 
período que historicamente o Brasil (e principalmente o Rio de 
Janeiro) registra a maior quantidade de casos.

Fonte: R7

Colocando a Mão na Massa

Espiroqueta: são bactérias em forma de saca-rolhas 
que tendem a se mover com um movimento ondulante 
semelhante ao de uma hélice.

Zoonose: são doenças de animais transmissíveis ao 
homem, bem como aquelas transmitidas do homem 
para os animais. Os agentes que desencadeiam essas 
afecções podem ser microorganismos diversos, como 
bactérias, fungos, vírus, helmintos e rickettsias.

Reservatório: são animais que são transmissores 
(podendo estar doentes ou não, ou estar se 
recuperando da doença, domésticos ou silvestres), 
que mantém o microorganismo em seu organismo e o 
eliminam para o meio ambiente.

Leptospirose

A leptospirose, enfermidade causada por uma bactéria 
patogênica do tipo espiroqueta pertencente ao gênero 
Leptospira, é uma das zoonoses mais difundidas no mundo, 
considerada um importante problema de saúde pública. 
Pode ser adquirida pelo contato com reservatórios animais 
ou ambientes contaminados por sua urina, principalmente 
se houver a presença de portas de entrada desta bactéria 
na pele, tais como, arranhões e feridas.

Nos países temperados, a leptospirose humana ocorre 
predominantemente de forma esporádica, principalmente 
em grupos ocupacionais particularmente expostos, como 
agricultores, fazendeiros, magarefes, tratadores de animais, 
veterinários, militares e outras profi ssões que tenham 
contato com ratos ou água contaminada. Atividades 
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concentração em doses infectantes efi cazes da Leptospira 
no solo e à potencialização desses fatores por chuvas/
enchentes, justifi ca a realização de análises espaço-
temporais que procurem englobar aspectos físicos, 
ambientais e sociais associados aos casos.

Toxoplasmose

A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial, 
causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Os felídeos 
são os hospedeiros defi nitivos e eliminam os oocistos 
do parasita nas fezes, contaminando o meio ambiente. 
O homem e os outros animais homeotérmicos são 
os hospedeiros intermediários. O homem adquire a 
infecção toxoplásmica principalmente pela ingestão de 
cistos teciduais em carne crua ou mal cozida de animais 
infectados, pela ingestão de oocistos esporulados 
presentes no meio ambiente (água, solo, alimentos) ou 
de forma congênita, via transplacentária. 

A contaminação de reservatórios de água com oocistos 
eliminados por felídeos infectados pode levar à ocorrência 
de surtos ou epidemias. Somente sistemas de tratamento 
de água completos e que prezam pela qualidade da água, 
desde a captação até a distribuição, são capazes de reter 
a maioria dos oocistos de T. gondii e de outros coccídeos 
nas etapas de coagulação, sedimentação e fi ltração. 
A desinfecção com cloro, normalmente realizada nas 
estações de tratamento de água, não inativa os oocistos 
de coccídeos e cistos de Giardia sp, se fazendo necessário 
lançar mão de outros métodos de controle microbiano.  

A descrição de surtos de toxoplasmose não é frequente 
e, na maioria dos casos, está associada a pequenos 
grupos (principalmente gestantes e imunossuprimidos). 
Os sinais clínicos geralmente são brandos ou 
inaparentes, devido à baixa patogenicidade da cepa e 
dose infectante ou à pronta resposta imunológica do 
hospedeiro, difi cultando a notifi cação dos casos.

recreativas que se encontram associadas à transmissão de 
leptospirose incluem natação, caça, canoagem e passeios 
por trilhas em locais com acúmulo de água.

Observou-se aumento da notifi cação nos últimos anos 
em várias regiões do mundo, especialmente no Brasil. 
Cerca de 10 mil casos são notifi cados por ano em todas 
as grandes metrópoles do mundo. Com a ocorrência de 
grandes epidemias urbanas na América Latina, detectam-se 
alterações no padrão epidemiológico da doença, no entanto 
a ocorrência de surtos de leptospirose após enchentes não é 
um fenômeno novo e nem restrito a regiões tropicais.

O intenso e desordenado processo de urbanização criou 
ambientes físicos e sociais extremamente insalubres. 
A falta de saneamento básico nas grandes cidades, 
principalmente nas favelas, e a freqüente exposição 
à contaminação ambiental durante as fortes chuvas e 
enchentes são considerados os fatores fundamentais 
para a ocorrência das epidemias de leptospirose em 
área urbana. Além disso, a alta densidade demográfi ca 
contribui para o aspecto explosivo das epidemias, 
gerado em grandes contingentes submetidos 
simultaneamente a condições ambientais propícias.

No Brasil, durante o período de 1985 a 1997, foram 
notifi cados 35.403 casos da doença, variando de 1.594 
em 1987 a 5.576 em 1997, com 3.821 óbitos registrados. 
A taxa de letalidade média foi de 12,5%. Além disso, 
nas apresentações clínicas graves, como a síndrome de 
Weil e síndrome hemorrágica pulmonar, recentemente 
descrita, a letalidade pode exceder 50,0%.

Ainda assim, a leptospirose não vem recebendo a 
devida prioridade. Poucos trabalhos apresentam 
propostas preventivas capazes de diminuir o impacto da 
doença, seja em situação endêmica ou em enchentes. 
São ainda mais raros estudos que contribuem para a 
compreensão do perfi l da população atingida em cada 
uma das situações epidemiológicas que fogem ao 
tradicional grupo ocupacional de risco. 

A vigilância epidemiológica da leptospirose tem como 
objetivos principais: (1) manter um conhecimento 
atualizado do comportamento da doença, obtendo-se 
um diagnóstico da situação epidemiológica; (2) selecionar, 
priorizar e orientar as medidas de controle adequadas a 
serem adotadas; e (3) prever mudanças no comportamento 
epidemiológico da doença diante da adoção de medidas 
de controle. Considerando a situação ambiental necessária 
à proliferação de ratos, seu reservatório principal, à 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/
leptospirose_oquefazer.pdf

Leitura Complementar

http://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/
toxoplasmose/

Leitura Complementar



32

Educação, Saúde e Meio Ambiente

QUANDO FALAMOS EM HIGIENE com os alunos...

Existem várias explicações históricas, sociais, 
psicológicas e outras para a “resistência” das crianças 
ao hábito das boas práticas de higiene. De fato se 
pensarmos bem, se na infância não tivermos a 
presença familiar no aspecto de incentivar essas 
boas práticas, certamente no futuro não teremos 
esses hábitos implantados. O comprometimento 
da escola e dos educadores na abordagem do tema 
higiene com os alunos a chave para o sucesso para 
uma sociedade mais saudável.

Segundo os professores e consultores do governo 
federal Ivan Dutra e João Monlevade, a qualidade do 
saneamento básico infl ui diretamente na qualidade 
do aprendizado.

(...) “A qualidade da educação é profundamente 
ligada à disponibilidade de água potável, por conta 
da importância da higiene. As doenças consomem 
energia das crianças e, conseqüentemente, diminuem 
fortemente sua capacidade de aprendizagem” (...)

“São muitos os lugares do mundo nos quais os alunos 
faltam às aulas ou saem da escola por causa dessas 
doenças que vêm na água que bebem. As mãos sujas 
por falta d’água também causam problemas do mesmo 
tipo. Crianças são as principais vítimas das baixas 
condições de higiene em um mundo onde centenas de 
milhões de pessoas lutam pela sobrevivência.”

Essas informações estão contidas em um excelente 
material produzido pelo governo federal disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/
higiene.pdf, onde os autores fazem uma abordagem 
histórica sobre a higiene e centralizam a discussão na 
higiene e segurança nas escolas.

Alguns conceitos são importantes para entendermos higiene:

Assepsia: é o conjunto de medidas/técnicas que é 
utilizado para impedir a penetração de microorganismos 
num ambiente, mantendo este ambiente livre da maioria 
dos microrganismos.

Antissepsia: é a eliminação da maioria dos microrganismos 
de superfícies vivas, não sendo efi caz na destruição de 
esporos bacterianos. Para tal fi m utilizamos produtos 
químicos conhecidos como antissépticos.

Desinfecção: é a eliminação da maioria dos microrganismos 
de superfícies mortas ou inanimadas. Os esporos bacterianos 
também não são necessariamente destruídos. Utiliza-se 
neste procedimento produtos químicos desinfetantes.

Esterilização: é o processo de destruição de todas as formas 
de vida microbiana, mediante a aplicação de agentes físicos 
e/ou químicos. Efi caz na eliminação de esporos bacterianos.

Pensando Sobre

Alguns sites e blogs são uma excelente fonte de 
inspiração para trabalhar com tirinhas de histórias em 
quadrinhos! Os alunos vão adorar!

www.piquiri.blogspot.com 
www.portaldoprofessor.mec.com.br 

Leitura Complementar
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Atividade 1

Partindo do princípio de que estar saudável contribui 
para o aprendizado dos alunos, ensinar conteúdos que 
estimulem os hábitos de higiene nos alunos é fundamental 
para o sucesso escolar. O envolvimento do educador no 
processo da melhoria na relação do aluno com o ambiente 
e a consciência de seu próprio corpo faz a diferença no 
resultado positivo na tarefa de educar. 

Na prática escolar, convivendo com um grande universo 
de alunos o professor se depara com situações em que se 
observa um grande descuido e/ou desconhecimento dos 
hábitos básicos de higiene na rotina das crianças que pode 
ter origem em fatores sócio-econômicos.

Observe as tirinhas abaixo quanto aos hábitos de higiene.

O que podemos discutir a partir desta tirinha?

Como exemplo, produção de materiais a partir de inserção de 
personagens contribui para a eficácia da mensagem desejada:

Atividade 2

A partir das informações contidas na fi gura abaixo, várias 
questões podem surgir sobre o assunto. Buscar fatos 
em reportagens e internet estimula a participação e 
enriquece atividade.

Atividades que incluem personagens conhecidos ou 
produzidos pelos próprios alunos são recebidas com 
prazer por eles, pois através da visualização da situação 
ocorre o entendimento das conseqüências de forma 
divertida. Aplicar a atividade de tirinhas é uma forma 
agradável de dar forma a um projeto interdisciplinar.

Enfi m, esperamos com este trabalho contribuir com 
algumas refl exões e sugestões para atividades prazerosas 
para todos os envolvidos nessa viajem do conhecimento.

Colocando a mão na massa

Colocando a mão na massa
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Considerações Finais

As inter-relações, a complexidade e o aspecto multicausal dos problemas de saúde nas áreas urbanas, requerem 
estratégias inovadoras tanto para identifi cação, quanto para a redução da exposição a fatores de risco típicos do meio 
ambiente urbano, principalmente entre os grupos populacionais pobres, os mais susceptíveis como vimos. Porém, 
a combinação de riscos socioeconômicos e ambientais elevados, experimentados por esses grupos, pressupõe uma 
abordagem mais apropriada com ênfase na equidade, buscando trabalhar esses temas nas escolas de forma que os 
mesmos interajam entre si e coadunem em um aprendizado com uma visão holística.
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