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APRESENTAÇÃO 

 

Os trabalhos aqui apresentados foram expostos na 5ª. Mostra Científica da 

Região do Contestado de SC – MOCISC, realizada nos dias 22 e 23 de outubro no 

campus da UnC em Canoinhas, SC. Os resumos resultam das atividades de iniciação 

científica realizadas nas escolas de educação básica da região de abrangência da 

Universidade do Contestado e selecionados em cinco etapas classificatórias. São 

apresentados trabalhos da Educação Infantil, I Ciclo do Ensino Fundamental, II Ciclo 

do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial e Educação de jovens e 

adultos. 

 

Dra Elisete Ana Barp 

Coordenadora da MOCISC 
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Aprendendo com as transformações da natureza 

Brunno C.B.Dos Santos1 
Maria E. J. R. Dos Santos2 

Juliane M.T. Wollmann3 

 

RESUMO: O projeto desenvolvido com os alunos da Educação Infantil de nossa 
escola teve como objetivo possibilitar o conhecimento a respeito do mundo natural em 
especial as suas transformações. Visando compreender e conhecer a metamorfose 
da borboleta, entender o processo de refração que ocorre para o surgimento do arco-
íris e acompanhar a germinação de sementes de feijão, desenvolvemos várias 
atividades que foram deste leituras de histórias, experimentos, observações diárias 
acompanhados de diálogos com a turma e registros sobre os resultados obtidos. Este 
projeto é de fundamental importância, para que os alunos possam ter a oportunidade 
de estudar sobre algumas transformações que ocorrem na natureza. Todos os seres 
vivos passam por constantes mudanças ao longo de suas vidas, que possibilitam sua 
sobrevivência. Observar estas transformações é uma forma de ensinar as crianças 
sobre o que ocorre na natureza. Sabe-se que é importante desde cedo o estudo do 
conhecimento científico pois este ajuda a compreender o mundo e suas 
transformações e, desta forma, as crianças passam a entender melhor o mundo em 
que vivemos e o funcionamento da natureza. É na ciência que temos respostas para 
estas perguntas e também para todos aqueles porquês que as crianças não cansam 
de perguntar.  

 

Palavras-Chave:  Metamorfose. Refração. Germinação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As crianças mostram-se curiosas diante dos fenômenos naturais que 

vivenciam. Diariamente inúmeras indagações nos são formuladas. Assim, devemos 

aproveitar esta curiosidade para proporcionar conhecimento aos pequenos através do 

mundo que nos rodeia. Desta forma buscamos levar os alunos do Pré Escolar da 

Escola Núcleo Gramado a compreender as transformações que ocorrem na natureza, 

contribuindo para o seu Ensino aprendizagem possibilitando a ampliação do repertório 

de conhecimento a respeito do mundo natural. Para abordar os assuntos é importante 

que se realize discussões sobre o assunto, para o professor ter um diagnóstico de que 

                                                           
1Aluno da Escola Núcleo Gramado. E-mail: escolangramado@gmail.com 
2Aluno da Escola Núcleo Gramado. E-mail: escolangramado@gmail.com 
3Professora de Educação Infantil da Escola Núcleo Gramado, Seara 
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os alunos já sabem e possibilitar uma primeira aprendizagem entre eles. É necessário 

que o professor ofereça uma variedade de objetos e matérias que permitam incorporar 

os conteúdos relacionados aos elementos do ambiente, considerando o ambiente 

natural, é necessário que as crianças possam interagir com o meio. É crucial que as 

crianças travem contato com a natureza, despertando sentimentos e exercitando 

todos os sentidos. Que veja e compreenda a natureza como um resultado de inúmeras 

relações de causa e efeitos e possa contribuir para uma religação, um novo despertar, 

para a valorização do todo. (ANDRADE, 2009). Realizando experiências e registrando 

os resultados obtidos, desenvolvendo atividades que busquem e instiguem a 

curiosidade dos alunos na busca de inúmeras respostas que venham sanar as 

indagações ampliando assim seus conhecimentos, foram atividades de grande 

importância na realização deste projeto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As atividades estão sendo desenvolvidas pela Educação Infantil da Escola 

Núcleo Gramado, através de experiências e observação das mesmas, registros, 

contação de histórias, pinturas, jogos. A observações foram realizadas observando-

se na natureza. Assim diariamente acompanhamos a germinação da sementinha do 

feijão plantadas no algodão. O processo da metamorfose da borboleta, foi sendo 

acompanhado pelos alunos nas árvores do terreno escolar desde o início até o final 

do ciclo.  A formação do arco-íris foi observado na própria natureza e representado 

através de luz artificial em sala de aula para uma melhor compreensão da refração do 

arco-íris. Os materiais utilizados foram: livros, tinta guache, água, lanterna, folha 

sulfite, lápis de cor, sementes de feijão, algodão, pote de plástico, copo d’água. Pra a 

introdução dos assuntos realizou-se contação de histórias: para trabalhar o arco-íris 

os alunos ouviram a história do Flicts do Ziraldo e m seguida trabalhamos o disco de 

newton, que representa a composição das cores e observamos o fenômeno do arco-

íris artificialmente. Para falar da germinação do feijão a história escolhida foi O João 

e o Pé de Feijão em seguida realizamos e plantação de sementes em algodão, 

diariamente os alunos observavam e regavam e faziam suas observações, para 
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marcar o dia em que o feijão brotou os alunos fizeram um desenho representando 

esta fase. Para trabalhar a metamorfose das borboletas a história que encantou os 

alunos foi A Borboleta e o Grilo de Gerusa Rodrigues Pinto, depois da história 

buscamos no pátio da escola ovos e casulos para que os educandos pudessem 

observar o seu desenvolvimento até o surgimento da borboleta, que foi solta na 

natureza. As atividades foram realizadas com muito entusiasmo pelos educandos, 

sempre instigando a curiosidade dos mesmos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a realização das atividades podemos observar a importância de trabalhar 

com o tema natureza com as crianças de Educação Infantil. Notou-se a inteira entrega 

dos alunos em busca do conhecimento para aprender sempre mais. Como mostra a 

figura 1: (A) Profe fazendo a contação de história; (B) Alunos observando casulo; (C) 

Alunos observando a germinação do feijão; (D) Registro da germinação; (E) Semente 

desenvolvida;(F) Alunos entendendo o arco-íris. 

 

  

A B 
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CONCLUSÕES 

 

A natureza nos mostra várias transformações, que ocorrem espontaneamente 

que nem sempre são visíveis detalhadamente por nós.  Por meio destas atividades, 

percebemos que os objetivos traçados foram alcançados de forma positiva e de 

maneira interativa e lúdica, permitindo desta forma um grande aproveitamento e 

entendimento por parte dos alunos, onde tiveram a oportunidade de adquirir novos 

conhecimentos, sanando seus porquês, interagindo com o meio e desenvolvendo 

novas habilidades. 

 

 

 

 

 

 

C D 

E F 
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Arte e Conscientização Ambiental 

 

Isabeli de Lemos Zanon4 
Maria Fernanda Maieski Cecilio5 

Lucimari Spies6 
 

RESUMO: O referente projeto estrutura-se a partir do processo de criação de 
produções artísticas contemporâneas com materiais inusitados e com auxilio da 
linguagem da fotografia, incentivando os alunos para a conscientização ambiental 
através da apresentação das imagens fotográficas das obras de arte do artista Vik 
Muniz, com a finalidade do uso de ferramentas tecnológicas no ambiente escolar. A 
pesquisa sobre a reciclagem e a arrecadação de agasalhos, será realizada para a 
desenvoltura das produções artísticas dos alunos, com a intencionalidade de 
fotografá-las, portanto, ao término dos trabalhos artísticos, se efetuará a doação 
desses agasalhos para entidades carentes. A partir desse contexto, relaciona-se um 
dos assuntos que está sendo bastante enfatizado e preocupante nos dias atuais a 
problemática degradação e a poluição do meio ambiente, resultante de atividades 
humanas. Portanto a temática da pesquisa volta-se na realização de leitura de 
imagem e produções artísticas a partir das características do estilo do artista Vik 
Muniz, oportunizando os alunos a compreensão e o reconhecimento em criações 
artísticas contemporâneas, refletindo-se na questão da solidariedade e na educação 
ambiental e focando-se no reaproveitamento de materiais, supostamente 
considerados como lixos. Conforme Hernández, o ensino da arte contribui para a 
formação de sujeitos críticos e criativos, com atitudes autônomas em busca de auto-
realização e transformação da sociedade. Para o embasamento teórico referente a 
linguagem da fotografia utilizou-se Mariotto (2011) e Strickland (2004) e para a leitura 
de imagem e metodologia norteou-se nos pressupostos de Buoro (2001) e Hernandéz 
(2007). 

 

Palavras-chave : Arte. Fotografia. Conscientização ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este projeto constitui-se, a partir da linguagem da fotografia, como recurso 

tecnológico, com o auxilio da câmera digital ou através do celular, possibilitando o 

arquivamento da imagem fotografada. A temática da pesquisa volta-se na realização 

de leitura das imagens das obras de arte de Vik Muniz e ao documentário “Lixo 

                                                           
4Aluna do Ensino Fundamental Anos Iniciais da E.E.F. "Sagrado Coração De Jesus” 
5Aluna do Ensino Fundamental Anos Iniciais da E.E.F. "Sagrado Coração De Jesus” 
6Professora orientadora. Disciplina de Arte na E.E.F. Sagrado Coração de Jesus. 
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Extraordinário,” referente ao processo de criação das obras do artista contemporâneo. 

A desenvoltura das produções artísticas dos alunos foi realizada a partir das 

características do estilo do artista Vik Muniz, dando ênfase à busca de novos olhares 

através do uso de ferramentas tecnológicas, criando-se assim, outras possibilidades 

de aprendizagem através da arte e da solidariedade, a partir da campanha de 

arrecadação de agasalhos e o reaproveitamento de materiais recicláveis no ambiente 

escolar, relacionando-se com as questões ambientais. Portanto, questiona-se a 

importância da separação do lixo seco e orgânico, diferenciando ambos, sabe-se que 

o lixo seco procede do material inorgânico, muitos deles são de procedência 

industrializados, com difícil decomposição na natureza, já o lixo orgânico ou lixo 

úmido, trata-se do material proveniente dos seres vivos, animais e vegetais. 

Objetivando-se, incentivar aos alunos a reciclarem materiais considerados como lixo, 

propondo a transformação desse material em arte, assim como os agasalhos e 

cobertores arrecadados, apresentando estratégias conceituais, para analisar 

criticamente e relacionar as formas visuais dos trabalhos, considerando-se a doação 

dos agasalhos e a reciclagem, como reflexão para conscientização ambiental no 

contexto social, criando-se percepções e interpretação de forma significativa, 

evitando-se a degradação do meio ambiente.  

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

ARTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Em cada momento específico e em cada cultura o homem, vem ampliando o 

seu conhecimento, desenvolvendo a sensibilidade desde os tempos mais remotos até 

os dias atuais.  

As manifestações artísticas transformam-se ao longo do tempo, conforme o 

momento histórico, em cada época a civilização cria produções artísticas, realizando 

percursos de representações através da arte. Portanto a Arte de cada cultura revela 

o modo de pensar, sentir e articular significados e valores que se caracterizam em 
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diferentes tipos, perante a relação entre os indivíduos da sociedade, sendo a Arte um 

conhecimento construído pelo homem através dos tempos. 

Segundo Buoro (2001), a arte, deve cooperar para o desenvolvimento cultural 

dos educandos, possibilitando uma nova compreensão do mundo em que vivem 

através da arte. 

 

Para tanto é necessário realizar um trabalho significativo, compromissado 
com qualidade e melhoria da arte na educação, por meio de um processo 
ativo, que vincule os sujeitos aos objetos de conhecimento levando-os a uma 
construção de sentidos. (BUORO, 2001, p. 38). 

 

Além do conhecimento artístico como experiência estética, o universo da arte 

contém também, outro tipo de conhecimento, gerado pela necessidade de investigar 

o campo artístico como atividade humana. Tal conhecimento delimita o fenômeno 

artístico e contemporâneo7. 

Para a compreensão do processo artístico que estruturam-se e entrelaçam-se 

nas construções artísticas, a arte segundo Buoro (2001), deve ser palco de constantes 

análises, leituras e interpretações, diante das transformações do mundo 

contemporâneo e das inovações crescentes da tecnologia no contexto ambiental.        

Portanto a educação ambiental vem sendo considerada um dos assuntos mais 

importantes para a sociedade, o futuro da humanidade esta relacionado com as 

questões ambientais contemporâneas, bem como, a sustentabilidade para gerações 

futuras. 

Sendo assim, a principal função do trabalho a partir da educação ambiental, 

refere-se diante a contribuição na formação de cidadão consciente e comprometido 

com o meio ambiente local e global. 

 

A educação ambiental deverá ser trabalhada na escola como processo 
educacional em todas as instâncias de formação e disciplinas do currículo, 
ela se integra ao processo educacional como um tema transversal que 
permeia os diferentes conteúdos disciplinares e envolvem a apropriação de 
conteúdos, formação de conceitos e a aquisição de competências para agir 
na realidade de forma transformadora. Deve provocar a sensibilidade, a 

                                                           
7Contemporâneo: No Brasil sob a genérica etiqueta de arte contemporânea, convivem artistas das 

mais variadas gerações, responsáveis por obras que vão desde as de raiz eminentemente moderna 
até as que rompem com esses cânones. Ao primeiro caso pertencem as obras de artistas cujas 
trajetórias tiveram seu ponto de partida nos anos, 50 e 60.(MARTINS, 2009, p.26) 
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produção da consciência do meio ambiente em geral e a compreensão critica 
das questões ambientais decorrentes da utilização pelas sociedades 
humanas no seu percurso histórico. Permite desenvolver nos alunos um 
profundo interesse pelo o meio ambiente e a vontade de participar ativamente 
na sua proteção e melhoramento. (PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA 
CATARINA, 1998, p.51).  

 

Considera-se a educação ambiental um processo permanente, no qual os 

educandos tomam consciência e ampliam os conhecimentos, valores, habilidades, 

experiências para contribuírem na preservação ambiental. Nas concepções de 

Hernández, relata-se através da arte, principalmente numa dimensão entre diferentes 

campos de conhecimento, o educando desenvolve sua sensibilidade, percepção e 

imaginação, na apropriação e conhecimento das produções da humanidade, da 

natureza, das diferentes manifestações culturais e das suas próprias. 

 

Os objetos artísticos, as imagens na(s) cultura(s), aparecem assim como 
unidades e variáveis formais, mas sim como unidades discursivas abertas 
para serem completas com outros olhares e, portanto, com outros 
significados. (HERNÁNDEZ, 2000, p.107) 

 

Através da arte e da cultura visual o aluno tem possibilidades de torna-se capaz 

de perceber a realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo objetos e formas 

visuais, a partir de constantes exercícios de observações, com auxilio de ferramentas 

tecnológicas contemporâneas, possibilitando aos educandos, novas formas de 

reconhecer o meio ambiente, aprendendo a olhá-lo dentro de um contexto social, 

cultural, artístico, econômico. Portanto, sendo uns dos eixos da pesquisa a 

conscientização ambiental, realiza-se intercâmbios para a construção da pesquisa, 

referente a linguagem da fotografia, sendo assim, busca-se subsídios conceituais para 

a compreensão histórica da fotografia.   

 

OS PRIMÓRDIOS DA FOTOGRAFIA A CONTEMPORANEIDADE 

 

O descobrimento da fotografia resultou do trabalho de diversos estudiosos em 

vários períodos históricos. Primordialmente foi a invenção da câmera obscura. 
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Foi Leonardo da Vinci um dos primeiros artistas a descrevê-la. Givanni Della 
Porta detalhou, em 1558, o fato de que um objeto, posto diante de um orifício, 
tinha a imagem projetada invertida num fundo branco. Mais tarde, para 
melhorar a qualidade da imagem, o orifício foi diminuído, mas esse recurso 
causou alguns danos à visualização, fato resolvido por um físico italiano que 
introduziu uma lente junto ao orifício, resolvendo os problemas de foco e 
nitidez que causavam alguns transtornos aos artistas da época. (MARIOTTO, 
2011, p. 65) 

 

Os inventos científicos na área da ótica e química no início do século XIX 

convergiram na produção de uma nova forma de arte, a fotografia. 

 

Em 1826, o químico francês Nicéphore Niépce (1765 -1833) fez a primeira 
fotografia que sobreviveu uma vista do pátio de sua casa> para obter a 
imagem nublada Niépce deixou uma placa de estanho polido em exposição 
oito horas. Seu colaborador, Louis. J. M. Daguerre (1789 – 1851) inventou 
um processo mais pratico de fotografia, “Natureza Morta”. (STRICKLAND, 
2004, p. 92)  

 

Em 1839, Daguerre tirou a primeira fotografia conhecida de ser humano. Willian 

Henry Fox Talbot (1800 – 1877) um inglês que aperfeiçoou o procedimento da 

fotografia.  

 

Com a invenção dos calotipos ou negativos das fotografias, anunciados em 
1839. Ele tinha começado a fazer experiências prensando folhas, penas e 
pedaços de rendo contra papel preparando que era exposto a luz do sol. Suas 
impressões finais ou imagens projetadas eram manchadas em comparação 
com as de deguerréotipos nítidos, mas eram obtidas com negativos de papel 
e impressões em papel. (STRICKLAND, 2004, p. 92)  

 

Os avanços tecnológicos prosseguiram e em 1851, um processo chamado 

chapa molhada reduziu o tempo de exposição para segundos e produziu impressões 

exatas as de Daguerre e em 1858 a fotografia instantânea substitui o daguerreotipo. 

Já em 1880, as câmeras portáteis de mão e o filme em rolo entraram em cena. A 

palavra fotografia vem do grego phos que significa luz e graphein que significa 

descrever. Sendo assim, fotografia significa o meio que se registra uma imagem com 

auxilio da luz e dos procedimentos fotoquímicos. 

Segundo Marriotto (2011), George Eastman nasceu no Estado de Nova York, 

em 1854 e aos vinte e dois anos, tornou-se negociante fotográfico. Em 1880, ele 

iniciou sua companhia, a Kodak. 



20 

 

 

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

 

Inicialmente utilizou-se a fotografia documental para a narração de histórias em 

sequenciais de imagens, ligando o experimento diretamente com o caráter 

testemunhal, transformando-se em um documentário, o qual deriva do francês 

documentaire. Sendo assim, a foto documental surgiu no final do século XIX, um dos 

elementos precursores para o surgimento do documentário fotográfico, sendo 

publicado em 1877 por John Thomson, também quem contribui para a fotografia 

documental Jacob Riis (1849 – 1914). 

 

Jacob Riis foi reporte da policia em Nova York, experimentando diretamente 
a violência das sórdidas favelas da cidade. Depois de inventado o flash de 
pólvora (equivalente à lâmpada ou flash moderno) passou a contar com o 
elemento surpresa e invadia esconderijos de ladrões, oficinas de 
trabalhadores mal pagos e moradias pobres para documentar as tenebrosas 
condições de vida no Lower East Side (Zona Sudeste) de Monlattan. Riis as 
publicou em chocante detalhe em jornal e num livro, como, Como Vive a Outra 
Metade (1890). Graças assuas imagens se chegou as primeiras leis de 
reforma dos códigos de moradia e leis trabalhistas. (STRICKLAND, 2004, p. 
94)  

 

Portanto, a linguagem da fotografia influenciou muitos fotógrafos, sempre com 

interesses em novos avanços tecnológicos que revolucionou a indústria fotográfica, 

tornando-se uma ferramenta auxiliadora na medicina, na ciência, na arte e na 

educação.  

A fotografia no Brasil concretizou-se através do inventor Hércules Florence que 

durante cinquenta e cinco anos viveu no Brasil. 

 

Nascido em Nice (França), em 1804, estudou artes plásticas. Uma de suas 
pesquisas tratava da possibilidade de reproduzir luz do sol usando uma chapa 
de vidro em um papel sensível, num processo que se chamou de photografie 
(em 1832). Interessante observar que a descoberta aconteceu de forma 
isolada, sem contato com as técnicas desenvolvidas por Niépce e Daguerre. 
(MARIOTTO, 2011, p. 65) 

 

Hércules tornou-se conhecido internacionalmente com a publicação do livro 

1833: “a descoberta isolada da fotografia no Brasil”.  
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FOTOGRAFIA RETRATO 

 

Em 1853 um caricaturista francês chamado Nadar (1820 – 1910), retratou as 

primeiras figuras artísticas de Paris. “Seus retratos de personagens luminares como 

George Sand, Corot, Daumier e Sarah Bernhardt eram mais apenas rígidos retratos 

documentais” (STRICKLAND, 2004, p. 94)  

Nadar também esteve foi um dos precursores em usar luz elétrica nas 

fotografias e inventor da fotografia área, sobrevoando em Paris num balão de ar 

quente. Nadar como outros artistas começaram utilizando a câmara para capturar 

imagens e convertê-las em Litogravuras.  

No entanto, existiu-se na época uma enorme competição entre os fotógrafos 

para conseguir fotografar pessoas ilustres.        

No entanto, focando-se nos objetivos específicos da pesquisa, que se refere 

em utilizar câmera digital como suporte tecnológico para a desenvoltura dos trabalhos 

dos educandos, enfatiza-se a história da fotografia digital.  

 

FOTOGRAFIA DIGITAL E CULTURA VISUAL 

 

Segundo Mariotto, há pouco tempo atrás, fotografar consistia em expor um 

filme de luz, em sequência o filme teria que ser revelado, criando-se o negativo e 

depois as fotos eram reproduzidas em papeis fotográficos. “A revolução tecnológica 

trouxe, entre tantas contribuições da engenharia, a fotografia digital, que deixou de 

lado o uso do filme fotográfico e ainda trouxe maior qualidade no ato de fotografar.” 

(MARIOTTO, 2011, p. 68). 

Fotografar através de câmera digital ou com celular, cria-se possibilidades do 

usuário arquivar, editar, imprimir ou até mesmo enviar por e-mail a partir de um arquivo 

digital, com esses procedimentos elimina-se as revelações de filme.  

 

Uma das vantagens da foto digital é a visualização imediata numa tela LCD, 
fator que contribui para o acesso à qualidade da imagem. As maquinas 
digitais se popularizaram e proporcionaram conforto ao usuário, permitindo 
acesso imediato às imagens fotografadas. A fotografia, indiscutível 
instrumento de registro, mesmo quando não tem elevado caráter artístico, 
tem valor histórico, documental e cientifico. (MARIOTTO, 2011, p. 68) 
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Portanto, Mariotto descreveu que os primeiros fotógrafos necessitavam que os 

objetos fotografados estivessem estáticos por um grande período para que a imagem 

fosse fixada no papel, sendo uma problemática para os fotógrafos quando este 

registro fotográfico era feito com pessoas, porém utilizavam-se cadeiras 

imobilizadoras, verdadeiras torturas.  

A fotografia impulsionou novos avanços tecnológicos, dando-se origem ao 

cinema, ao vídeo e a computação.  

O impacto da fotografia, uma nova forma de arte para o mundo pós-revolução 

Industrial a arte deriva da fotografia. ”Uma nova forma de arte de apropriação usa 

imagens fotográficas em combinações inesperadas, de modo a reinventar a história e 

comentar temas sóciopolíticos.” (STRICKLAND, 2004, p. 190).  

A arte de fotografar por meio digital, tem a possibilidade de transformar a arte 

em saberes estéticos e culturais, diante do mundo contemporâneo, transformações 

das novas formas de compreensão contemporânea a partir da cultura visual.  

 

Sobretudo o aparecimento de uma cultura visual que abarca o todo, 
transformou o modo fundamental a natureza do discurso político, da interação 
social e da identidade cultural. A cultura visual está em expansão da mesma 
maneira que o campo das artes visuais. Este campo inclui as belas artes, a 
televisão, o cinema e o vídeo, a esfera virtual, a fotografia, a moda, a 
publicidade, etc. A crescente penetração dessas formas de cultura visual e 
da liberdade com que estas formas se cruzam os limites tradicionais pode ser 
apreciado na utilização das belas artes nos anúncios publicitários, na imagem 
gerada por computador nos filmes e na exposição de vídeos nos museus. 
(FREEDMAN, apud, HERNÁNDEZ, 2007, p. 51). 

 

Todavia, Hernández (2007), argumenta sobre a relação entre as artes visuais 

e as imagens dos meios da cultura popular, em particular das relacionadas a gênero. 

Consideram-se necessário aprofundar-se nas conexões entre o mundo da arte e a 

cultura popular. Para o autor essas ações de apropriações oferecem possibilidades 

para que relacionem com os aspectos da cultura visual, estabelecendo com isso o 

desafio de se construir novas imagens e de agir em função dessas associações.  

 

A apropriação de um significado preexistente, incorporando-o em uma nova 
narrativa. Isso possibilita, por exemplo, que, ao investigar as representações 
de gênero nas mídias, se possa chegar a estudar o gênero nas imagens das 
artes visuais. (HERNÀNDEZ, 2007, p. 52) 
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A partir desta definição, destaca-se um dos artistas contemporâneos o qual se 

apropria de imagens das obras, da arte acadêmica, reproduzindo-as com materiais 

inusitados, transformando-as em arte contemporânea, através da linguagem da 

fotografia, portanto a proposta da pesquisa será baseada nas imagens das obras do 

artista Vik Muniz, a fotografia transforma a arte.  

 

VIK MUNIZ 

 

Vicente José Muniz, nascido em 1961 em São Paulo, mundialmente ficou 

conhecido como Vik Muniz. Na FAAP em São Paulo, cursou Publicidade e mudou-se 

para Nova York em 1983 e em 1988 lançou-se para o mundo das artes, inspirou-se 

num universo publicitário, através de temáticas cotidianas ou ícones da história, 

desenvolve trabalhos não diferenciando o tratamento em seus temas.  

 

Sua técnica única consiste em compor imagens usando materiais perecíveis 
e inusitados, como lixo, chocolate ou diamantes. Vik expôs seus trabalhos 
nas mais importantes galerias e museus do mundo e trouxe para o Brasil pela 
primeira vez, em 2010, uma ampla exposição retrospectiva de seus vinte 
anos de carreira. (MARIOTTO, 2011, p. 68) 

 

Segundo o artista, a intenção de seus trabalhos, enfatiza-se a partir do diálogo 

entre o material e a imagem. Os trabalhos do artista consistem na complexidade dos 

materiais utilizados na produção artística, registrando-se a imagem de aparência 

realista, reproduzindo com materiais inusitados séries de fotografias, as imagens 

compõem-se pelo desenho, pintura e escultura, através de materiais considerados 

como lixo sobre uma superfície, quando fotografados são destruídos, porém as 

edições limitadas destes trabalhos fotografados são expostos como produto finalizado 

esteticamente contemporâneo, recriação de imagens artisticamente diante dos meios 

de comunicação e do cotidiano, referindo-se na apropriação de imagens, memórias, 

repertórios vivenciados, segundo Vik Muniz as imagens estão dentro de imagens, que 

estão dentro de memórias. 

Diante deste contexto, o artista enfatiza que a imagem fotográfica do seu 

trabalho “Lixo Extraordinário”, centra-se na ideia de despertar a conscientização 
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ambiental e o respeito com os indivíduos, a partir de reflexões, observações, 

realizadas a partir da leitura de imagem.  

 

LEITURA DE IMAGEM NA ARTE 

 

Hernández, destaca que estamos entremeados no mundo das informações 

visuais, de imagens e que precisa-se aprender a lê-las e interpretá-las, para 

compreender e dar sentido ao mundo em que vivemos. Assim, os individuos serão 

capazes de analizar os significados da imagem e os motivos que levaram á sua 

realização, como ela se insere na cultura da época, como é consumida pela sociedade 

e as técnicas utilizadas pelo autor. Na escola, isso significa que o ensino da arte reflete 

uma perspectiva mais profunda, de conhecedor de artistas e estilos, o educando 

passa a ser leitor intérprete e crítico de imagens. 

 

Na educação escolar, é necessario realizar essa empreitada a partir de um 
cruzamento de olhares. Os do passado e os do presente, que se refletem e 
se projetam nas imagens dos objeto e tema de pesquisa ( sempre em grupo 
e em relação) da época ou da sociedade, para organizar os diferentes olhares 
a partir de conceitos-chaves (EFLAND, apud, HERNÁNDEZ, 2000, p. 128). 

 

Desta forma, destaca-se a leitura visual em torno de propiciar a sensibilidade, 

o conhecimento, à percepção estética, transformando-se o olhar do observador, em 

olhares mais detalhadores e críticos diante aos estímulos visuais“. A expressão cultura 

visual refere-se a uma diversidade de práticas e interpretações críticas em torno das 

relações entre as posições subjetivas e as práticas culturais e sociais do olhar” 

(HERNÁNDEZ, 2007, p. 22).Sendo assim, toda imagem reflete concepções críticas, 

entre tanto, diante de outros olhares, a partir das representações visuais em diversas 

culturas, possibilitam novas concepções criticas. Partindo das premissas de novas 

concepções, refere-se sobre a abordagem metodológica. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada foi a partir de leitura das imagens das obras fotográficas 

do artista Vik Muniz e com referências ao documentário “Lixo Extraordinário”, 

formulando relações entre as questões do problema, possibilitando-se a 

interpretatividade e criticidade através das concepções metodológicas de Hernández. 

“A análise crítica das experiências culturais e textos do cotidiano.”  

Para Hernàndez (2007, p. 64) A arte e os elementos da cultura visual são, 

portanto objetos que levam a refletir sobre as formas de pensamento da cultura pela 

qual foi produzida.  

 

A aprendizagem a partir da cultura visual na atualidade permite a utilização 
de algumas metodologias de análise diferentes das do passado. O que se 
pode exemplificar, por exemplo, pelo surgimento de novas e recentes 
imagens em tecnologias e experiências culturas (HERNÀNDEZ, 2007, p.49).  

 

Portanto, a metodologia deste projeto centra-se, no uso de ferramentas 

tecnológicas, especificamente a câmera digital como recurso na desenvoltura dos 

trabalhos, focando-se na pesquisa sobre a reciclagem do lixo, conscientizando os 

alunos para a iniciativa de separar os resíduos sólidos e orgânicos, todavia aderindo 

à reciclagem. Sendo assim, os alunos do ensino fundamental dos quintos anos, 

visualizaram as imagens fotográficas das obras de arte de Vik Muniz e ao 

documentário “Lixo Extraordinário,” referindo-se ao processo de criação do artista, no 

entanto iniciou-se a campanha de doação de agasalhos na escola, com os quais serão 

desenvolvidas as produções artísticas e fotografadas, após o registro, os agasalhos 

serão doados. Relatando através do procedimento da pesquisa a importância da 

reciclagem do lixo, materiais que serão coletados pelos educandos, os quais serão 

reaproveitados em suas múltiplas possibilidades no desenvolvimento artístico, a fim 

de contribuir para o desenvolvimento da conscientização ambiental. Conforme o 

procedimento dos trabalhos aborda-se ao processo criativo8 através da análise dos 

dados. 

                                                           
8Processo criativo: o que vem a ser o percurso criador específico do fazer de práticas artísticas? È o 

estudo da criação e invenção em arte como um processo que pode oferecer a compreensão sobre o 
percurso que envolve projetos. (MARTINS, 2009, p.192). 
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APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

O desenvolvimento da pesquisa consiste em um conjunto de métodos, diante 

da coleta de informações, dos procedimentos e da análise, sendo assim, a 

disseminação das informações, possibilitando-se em ações das quais os resultados 

nos proporcionam novos ensinamentos. ”Sejam quais forem às técnicas utilizadas, os 

grupos de observação compostos de pesquisadores e de participantes comuns 

procuram a informação que é julgada necessária para o andamento da pesquisa [...] 

(THIOLLENT, 2003, p. 64). 

Tratando-se de novos aprimoramentos, o projeto foi desenvolvido no ensino 

fundamental com alunos dos quintos anos, utilizando a leitura das imagens das obras 

fotográficas do artista Vik Muniz e ao documentário “Lixo Extraordinário”. 

 

Figura 1: Documentário “Lixo Extraordinário” e Exposição das imagens fotográficas das obras de arte 
de Vik Muniz – Museu Inimá de Paula 

 
Assistindo ao documentário os alunos descobriram, que o artista Vik Muniz 

reconstrói imagens realistas, a partir de materiais inusitados, o documentário foi 

produzido por Lucy Walker, a qual acompanhou o trabalho do artista em um dos 

maiores aterros sanitários, o Jardim de Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Vik 
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Muniz fotografou neste aterro, alguns dos catadores de materiais recicláveis, 

retratando-os, com intenção de demonstrar a dignidade e desespero desses 

personagens, num processo revelador diante da transformação da arte e da alquimia 

do espírito humano, segundo o artista a palavra “extraordinário” foi escolhido para 

qualificar o substantivo “lixo”.   

O artista após o término da obra de arte, ele expõe a fotografia tirada da 

imagem da obra concluída e não a imagem da obra original, a peça original serve 

como uma espécie de matriz, segundo o artista, ele encontrou melhores resultados 

ao ver fotografias de suas obras, pois utilizar-se dos retratos fotográficos, exploram-

se imagens preexistentes, inspiradas numa cultura governada pela mídia e pela 

tecnologia, refletindo-se na consciência a respeito da memória. 

 

Figura 2: “Alunos visualizando as imagens das obras de arte de Vik Muniz” 

 
Fonte: Acervo da escola 

 

Portanto, além de assistir ao documentário, os alunos também visualizaram 

outras imagens fotográficas do trabalho de Vik Muniz.  

Sendo assim, optou-se em realizar um trabalho de ação, diante das 

informações obtidas, originando-se em produções artísticas, referindo-se ao 

reaproveitamento, a reciclagem e a solidariedade, tento como foco da pesquisa o uso 

da linguagem da fotografia e das imagens das obras do artista. 

Dessa forma, os alunos realizaram uma coleta de materiais recicláveis para a 

desenvoltura das atividades artísticas, como forma de sensibilização e aprendizagem 

que devemos separar o lixo, ou seja, contextualizando as atividades, o que é lixo 
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orgânico, portanto é todo o lixo que pode ser transformado em adubo. E o lixo seco, 

se tratando de todos os materiais industrializados que podem ser reaproveitados e 

como se faz a seleção ou separação dos mesmos (vidro, plástico, papel, metal entre 

outros) e no caso de materiais não reaproveitavéis, como o lixo tóxico, sendo as pilhas, 

baterias de celulares entre outros, esses materiais devem ser levados para os postos 

de recolhimento. 

 

Figura 3: Lixo seco e lixo úmido 

 
Fonte: www.residencialpuntadeleste.com.br/coleta-seletiva 

O artista plástico Vik Muniz, além de utilizar o lixo para confeccionar o trabalho 

artístico, ele também usou componentes inusitados como açúcar, chocolate, folhas de 

revistas, gel para cabelo, diamantes, molho de tomate, sucatas, entre outros. Vik 

Muniz fez trabalhos, como a cópia da Mona Lisa, utilizando a manteiga de amendoim 

e geleia como matéria prima em suas obras de arte. O artista também se dedicou em 
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realizar trabalhos de maior porte. Alguns deles foram a série Imagens das Nuvens, a 

partir da fumaça de um avião, e outras feitas na terra, a partir de lixo, os quais 

podemos visualizar na imagem da figura  número quatro.   

Figura 4: “Imagens fotográficas das obras de Vik Muniz com materiais inusitados” Flora e Fauna (com 
metais) Retratos – Ava Gadner (com Diamantes) e Marylin (com Sangue Cenográfico).Suggar 
Children – (crianças de açúcar). Produção para abertura da Novela Passione (com lixo) e séries de 
“Cartões Postais de Lugar Nenhum.” 

 
Fonte: foto= Vik/ Muniz/divulgação. 

Após a visualização e contextualização sobre as imagens, referente ao trabalho 

do artista com materiais inusitados e perecíveis, questionou-se sobre o lixo orgânico 

e de que forma, podemos reutiliza-lo e separar o lixo orgânico, quando se decompõe 

da o mal cheiro atraindo bichos, devemos ter o máximo de cuidados com o lixo 

orgânico de maneira responsável. Sendo assim, os alunos desenvolveram produções 

artísticas com referência nas imagens fotográficas do trabalho do artista. 
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Figura 5: “Imagens fotográficas das produções artísticas dos alunos com materiais inusitados”  

 
Fonte: Acervo da escola 

 

 

Para a confecção desta atividade, sugeriu-se para que os alunos reutilizassem, 

borra de café, erva de chimarrão, já utilizada, sendo lixo orgânico e entre outros 

materiais. Observa-se nas produções artísticas dos alunos imagens criativas e com 

características ao estilo do artista. Os alunos utilizaram diversos materiais inusitados, 

sal, café, ervas, folhas de revistas, grãos, terra, palha de milho, jornal, pó de gelatina, 

chocolate derretido, sabão, entre outros. 
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Em sequência, iniciou-se o processo do trabalho artístico a partir do 

reaproveitamento de materiais coletados, ou seja, matéria prima reciclavéis, portanto 

esses materiais foram arrecadados de forma espontânea, e não como exigência, pois 

estamos trabalhando com a sensibilização e conscientização ambiental e não para 

um consumismo de produtos para a realização de trabalhos escolares, então, os 

alunos que consomem determinados produtos já guardam as embalagens limpas, 

entre outros materiais que foram utilizados para desenvoltura da produção artística. 

 

Figura 6: Matéria prima, para a desenvoltura da produção artística einicio de produção artística 
(reciclando a superfície que será realizada o trabalho artístico) 

 
Fonte: Acervo da escola 

 

Materiais reciclavéis que foram reaproveitados e as alunas do quinto ano, 

reciclando e pintando a superfície que será utilizada para a desenvoltura do trabalho 

artístico.   

 

 

 

 

Figura 7: Imagens fotográficas – Arte e reciclagem – produção artística 
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Fonte: Acervo da escola 

 

Na imagem acima, visualiza a aluna pintando a partir da temática flora e fauna, 

em sequência, observam-se as imagens das produções artísticas com materiais 

recicláveis.  

 

Figura 8: Imagens fotográficas–Arte e reciclagem – produção artística 
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Fonte: Acervo da escola 

 

Olhares a partir da linguagem da fotografia, através da seleção de materiais, 

realizou-se todo o processo artístico a partir de moedas antigas, tampinhas de 

garrafas pet, lacres de latas, CDS usados, jornal entre outros, focando-se no objetivo 

do projeto, os alunos fotografaram as produções artísticas. 

Procedendo-se com as atividades, realiza-se a leitura das imagens das séries 

de “Cartões Postais de Lugar Nenhum”, segundo a referência da figura número três.  

Este trabalho foi realizado a partir da imagem fotográfica dos rostos dos alunos, 

no entanto, foram utilizadas folhas de revistas velhas, juntamente com pitadas de 

criatividades, com os quais foram tecendo imagens coloridas com pedacinhos de 

recortes das folhas, através do reaproveitamento desse material.  
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Figura 9: Imagens fotográficas – Arte e reciclagem – produção artísticas 

 
Fonte: Acervo da escola 

 

Sabe-se, que o artista Vik Muniz, atualmente se destaca na arte 

contemporânea mundial, segundo a história,da arte, o artista veio de uma família 

pobre, sendo assim, ele resolveu fazer algo para contribuir á sociedade, surgindo à 

ideia de transformar o lixo em arte. Vik Muniz realizou grandiosas obras de arte, com 

as quais, foi realizado o documentário “Lixo Extraordinário,” trabalhando com os 

catadores de lixo e transformando seus retratos em grandes obras de arte, no entanto, 

o dinheiro arrecadado, com a venda das imagens fotográficas das obras de arte, foi 

doado para a associação de catadores do local, transformando a vida dessas pessoas 

para melhor.“ Lixo Extraordinário,” um documentário de reflexão, sobre o consumismo, 

a pobreza, a felicidade e a solidariedade, devolvendo a dignidade dessas pessoas que 

muitas vezes passam despercebidos e invisíveis diante dos olhos da sociedade, mas 

que realizam um grandioso trabalho ao país.  

Diante deste contexto, motivou-se os alunos para a arrecadação, ou seja, 

doações de peças de roupas, cobertores, para realizar e finalizar o trabalho a partir 

da solidariedade, inspirado no trabalho de Vik Muniz. Após a coleta dos agasalhos 

desenvolveu-se a confecções das produções artísticas. 
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Figura 10: Imagens fotográficas – Produções artísticas com peças roupas e cobertores 

 
Fonte: Acervo da escola 

 

Dessa forma, conforme o procedimento da pesquisa aborda-se ao processo 

criativo, desenvolvendo-se as atividades artísticas, através da doação de roupas de 

forma critica e consciente, os alunos sensibilizados com o amor ao próximo, 

trabalhando com os valores. Portanto, através da ludicidade na desenvoltura das 

produções artísticas, a partir de materiais inusitados, diferente, sendo agasalhos e 

cobertores e vivenciando experiências estéticas, reflexos da criticidade, desenvolvida 
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diante do trabalho de artes, processos com infinitas possibilidades de leitura, diante 

da imagem.  

 

As possibilidades da fotografia, das mídias e de novas tecnologias, as 
descobertas na própria produção artística revolucionaram constantemente a 
linguagem da arte, transcendem o caráter mimético, analógico, e exigem uma 
nova sensibilidade do olhar. (MARTINS, 2009, p. 23) 

 

Sendo assim, os alunos fotografaram as imagens das produções artísticas, 

registrando as possíveis leituras e inesgotáveis reflexões, diante de uma produção 

artística. Em seguida foram realizadas as doações dos agasalhos e cobertores para 

entidades carentes. 

Parafraseando Vik Muniz, encontra-se as imagens das produções artísticas, 

dentro das imagens fotográficas das produções artísticas, que encontram-se dentro 

de memórias. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o mundo contemporâneo está diante de várias transformações 

ocasionadas pelo desenvolvimento tecnológico, fenômenos entre as produções 

artísticas que compõem a cultura visual, estruturadas através da comunicação frente 

as novas tecnologias. A partir dessa abordagem, objetivou-se na utilização da câmera 

fotográfica (digital) como suporte de apoio no processo do desenvolvimento do 

trabalho, o qual trilhou-se através de leitura das imagens das obras fotográficas do 

artista Vik Muniz  e em relação ao documentário “Lixo Extraordinário”, refletindo-se 

sobre a importância da conscientização ambiental. 

Porém, essa temática permeia nas imagens fotográficas do artista, assim como 

nos resultados das produções artísticas dos alunos, promovendo a reflexão perante o 

trabalho desenvolvido com a intencionalidade de promover a criticidade diante de 

novos olhares.  

Todavia, considera-se a educação ambiental um dos temas mais urgentes e 

importantes para a sociedade contemporânea, que se exige participação, 

responsabilidade diante as práticas sociais.  
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Sob esse contexto e diante do trabalho desenvolvido, reflete-se que a 

reciclagem de lixo protege o meio ambiente, relaciona-se a reciclagem como ato de 

reduzir, reutilizar e reciclar.     

Portanto, através da linguagem da fotografia, a arte retrata as infinitas 

possibilidades de análise diante da “Arte com solidariedade e reciclagem”, abrindo-se 

espaços a novas interpretações referente a conscientização ambiental.   
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Águamática  

 

Gabriel Ligoski 9 
Guilherme Augusto Valtrin 10 

Evani Mariano de França Salvador 11 

 

RESUMO: A água potável é indispensável em nossa vida, hoje é considerado um 
recurso finito, estudos mostram que em 2050 uma pessoa terá cento e cinquenta e 
cinco litros para seu consumo diário, atualmente no Brasil a média é cento e oitenta e 
sete litros por pessoa, o Canadá seiscentos litros, nos países Africanos a população 
tem menos de vinte litros para seu consumo diário. Este trabalho tem por objetivo 
conscientizar as pessoas sobre a importância de consumir a água de tal forma que 
ainda exista água e alimentos para as próximas gerações. Para tanto realizamos 
pesquisas bibliográficas na internet para encontrar um jeito de reduzir o seu consumo 
e alertar as pessoas que consumimos uma água grande quantidade de água 
indiretamente através de produtos industrializados, construímos maquetes para 
demonstrar como captar água da chuva e como armazena-la. A partir deste trabalho 
concluímos que as pessoas não sabem como economizar água e a importância disso, 
produtos industrializados de origem animal e vegetal utilizam  grande quantidade de 
água na sua produção, não precisamos deixar de fazer nossas atividades diária, mas 
podemos escolher aquelas que agridem menos nosso planeta,  a  razão da guerra no 
mundo será por água, a população carente será a que menos terá acesso aos 
alimentos e a água, os países ricos poderão pagar o preço do descuido, enquanto que 
os países pobres não terão dinheiro para pagar por nosso descaso com a água.  
 
Palavras-Chave : Falta. Pegada Hídrica. Economia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um líquido precioso, é indispensável a nossa vida, tudo o que fazemos 

precisamos dela de forma direta ou indiretamente. Quanto custa aquilo que você 

compra na loja ou no supermercado? Com certeza muito além do preço que está na 

etiqueta. A globalização e a busca por crescimento econômico transformou a 

humanidade num agente da sua própria extinção, pois não valoriza seus recursos 

naturais como a água e suas florestas, é o que mantém nossa terra viva, tudo pode 

ser feito em troca de dinheiro e poder. Temos no Brasil, a maior concentração de água 
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doce superficial do mundo, porém, 40 milhões de brasileiros não têm acesso aos 

sistemas de abastecimentos público, no mundo, esse numero aumenta para 2,6 

bilhões, 5 milhões de pessoas por ano, ficam doentes  em função da   má qualidade 

da água. As crianças são as mais atingidas. No planeta 4,2 mil morrem por dia, três a 

cada minuto. Em dez anos, o Brasil registrou mais de 700 mil internações de doenças 

relacionadas à falta de saneamento, a cada um real investido em saneamento, o 

governo deixa de gastar cinco em serviços de saúde. Pequenos atos em nossa rotina 

diária ajudam economizar uma grande quantidade de água e o dinheiro gasto na fatura 

e  estaremos conservando este recurso. Existe o consumo de água que não vemos, 

mas é de nossa responsabilidade também, cerca de oitenta por cento da água 

disponível no planeta é usado para a produção dos alimentos, sendo que do total da 

água utilizada nessa produção, oitenta por cento é para agropecuária, treze por cento 

uso doméstico e a indústria utiliza sete por cento. Podemos contribuir na redução 

escolhendo produtos que sejam produzidos por empresas que produzem de forma 

sustentável, ao produzir um quilo de manteiga é gasto dezoito mil litros de água 

podemos substituir a manteiga do nosso café por outro alimento que gaste menos 

água.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Antes de iniciar este trabalho, a professora ensinou no laboratório de 

matemática como fazer um projeto, resumo simples, e o resumo estendido, orientou 

que todos deveriam ter um caderno de bordo, descobrimos que gráfico as tabelas 

devem ter título e fonte, que o objetivo deve ser claro e não devemos fugir dele. Nosso 

trabalho foi apresentado em sala de aula, a professora orientou o que devia ser 

mudado, a nota terceiro bimestre foi sobre nossa apresentação, pesquisa, capricho 

dos cartazes, gráficos e tabelas, panfleto e caderno de bordo, depois que se 

transformou em um projeto para a feira, todos os alunos escolherão um tema, 

apresentamos e a professora fez sugestões dos conteúdos matemáticos. Neste 

momento vimos a uma razão para nos preocuparmos com água. Participamos da feira 

da escola no dia 15 Agosto e concorremos com 78 projetos, nesse dia se classificarão 
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12 projetos para participar da feira regional e mais alguns ficarão na fila de espera. 

Para tanto realizamos pesquisas teóricas na internet, em livros até aqui estávamos 

ocupados em aprender a como reter água da chuva, aprendemos construir alguns 

tipos de cisternas com materiais reciclados, garrafas pet, pneus velhos, lonas e coleta 

nas calhas das casas, calculamos quanto de água é gasto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para economizar água não precisamos mudar tudo em nossa vida, pequenas 

atitudes de todos é que mudam o mundo, reduzir o tempo do banha de dez para cinco 

minutos, escovar os dentes com a torneira desligada, diminuir o tamanho da caixa da 

descarga do banheiro, coletar a água da chuva para regar as plantas, lavar o carro e 

as calçadas, colocar aerador na torneira da pia reduz muito o consumo ao lavar a 

louça, que deve ser ensaboada com a torneira fechada, as roupas devem ser lavadas 

grande quantidade  a água da máquina pode ser utilizada  para lavar as calçadas.   

 

  
Fonte: http://consumocalculado.blogspot.com.br 

 

Resolvemos fazer nossa parte e começar a conscientizar na nossa escola,  

somos mil cento e cinquenta e quatro  pessoas, se cada um for ao banheiro uma vez 

ao dia gastaríamos dez mil trezentos e trinta seis litros de água pois a descarga da 

escola é de nove litros, a  escola  tem vinte e oito banheiros se mudássemos a caixa 

da descarga para seis litros o consumo seria de seis mil novecentos e vinte e quatro 

litros de água, se  considerarmos que oitenta por cento da descarga na escola é de  

dejetos líquidos,  e usar uma  um modelo de descarga “dual”  seis  e três litros , a 

quantidade de litros consumidos seria de quatro mil cento e cinquenta e cinco. 
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Também podemos reduzir a nosso consumo de água de outra forma, descobrimos 

que nossa calça jeans ou nosso tênis ou  carne do nosso churrasco são vilãs no 

consumo indireto de água, nunca imaginamos que precisava de tanta água para que 

esses produtos chegasses a nossa casa, ficamos assustados que para produzir  um 

quilo de carne bovina é necessário dezessete mil e cem  litros de água e manteiga um 

quilo consome dezoito mil litros, uma calça jeans oito mil litros. 

 

 
Fonte: http://designontherocks.blog.br 

 

CONCLUSÕES 

 

Muita gente nos pergunta por que estamos nos preocupando com a água, pois 

ela é sempre a mesma há milhões de anos. A água potável no mundo não acabará, o 

que está acabando é a qualidade da água que temos disponível para o nosso 

consumo. No Brasil algumas regiões já sofrem com a falta dela. A maior parte da água 

é imprópria para o nosso consumo, aproximadamente noventa e sete por cento água 

disponível em nosso planeta é salgada, e está encontra-se mares e oceanos. A água 

doce representa apenas três por cento, a maior parte está nas calotas polares, sendo 

que apenas zero vírgula três desta disponível e de fácil acesso em lagos, rios e lençóis 

subterrâneos com pouca profundidade. Se cada pessoa mudar a sua rotina, podemos 

economizar uma grande quantidade significativa de água, o que irá ajudá-lo a 

economizar dinheiro e a conservar esse recurso para os nossos filhos. Coisas 

pequenas como escovar os dentes com a torneira fechada, escolher alimentos que 

utilizam quantidades menores de água na sua produção e que realmente são 

necessários ajudarão a salvar a nossa água potável. 
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AIDS: um olhar atento sobre as doenças sexualmente transmissíveis 
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RESUMO: O aumento de casos de AIDS em Canoinhas e região aponta para a 
necessidade de dar mais atenção e importância à conscientização a cerca desse 
assunto. Tanto a AIDS como as demais doenças sexualmente transmissíveis expõem 
pessoas desavisadas a sérios riscos de saúde. A conscientização de jovens 
estudantes sobre os perigos dessas doenças, sobretudo a AIDS, pode ser uma ação 
aliada no seu combate e na diminuição de índices desfavoráveis à saúde. 
Procedimentos como pesquisa, levantamento de dados, palestra e divulgação de 
resultados servem para motivar jovens na superação de preconceitos sobre o tema e 
no esclarecimento de dúvidas que venham a existir.  

 

Palavras-Chave:  Doença. Pesquisa. Conscientização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende demonstrar a necessidade de um olhar atento 

sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Mesmo com os avanços científicos, 

tem-se notado um crescente aumento no número de casos de HIV/AIDS em 

Canoinhas e região. Sabe-se, no entanto, que é no período da adolescência, que é 

também a fase da iniciação sexual, que os jovens devem buscar informações de como 

se proteger contra essas doenças. Segundo dados do Ministério da Saúde, a epidemia 

do HIV/AIDS no Brasil é um fenômeno de grande magnitude e extensão. Entre 1980 

e junho de 2006 foram identificados 550 mil novos casos. Tanto o HIV/AIDS, como as 

outras doenças sexualmente transmissíveis são doenças sérias e de difícil tratamento, 

no caso da AIDS ainda não tem cura definitiva. Este trabalho teve por objetivo 

promover atividades para a conscientização dos jovens estudantes sobre os riscos 

das doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV/AIDS. Para tal foram 

utilizados alguns procedimentos como: pesquisa, formulação e aplicação de 

questionário investigativo; coleta de dados junto à Secretária Municipal de Saúde; 

entrevista com profissional da saúde; construção de gráficos; organização de palestra 
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e exposição de material informativo. O desenvolvimento desse trabalho aponta para 

a necessidade de uma conscientização mais reforçada e estendida a um número 

populacional maior.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os procedimentos metodológicos necessários à execução do projeto foram 

iniciados com a pesquisa bibliográfica, leitura e reflexão dos textos relacionados com 

as doenças sexualmente transmissíveis, dando ênfase à doença AIDS. Na sequência 

foi elaborado um questionário investigativo que serviu de roteiro para uma pesquisa 

de campo, visando o levantamento de dados, entrevistando profissionais da 

Secretaria Municipal de Saúde e do Ambulatório Epidemiológico. Para tabular os 

dados coletados foram utilizados tabelas e gráficos para posterior análise. Finalizando 

o trabalho foi organizada uma palestra com uma profissional da saúde na qual foram 

divulgados e expostos vários materiais informativos sobre o assunto tratado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da pesquisa de campo, realizada na Secretaria Municipal de Saúde, 

foram levantados os números de casos de AIDS no município de Canoinhas e nos 

demais municípios da região, que serviram para construir o gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Número de casos de paciente com AIDS de Canoinhas e região no ano de 2015. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, (2015) 

 

Percebeu-se que em quase todos os municípios há casos de AIDS, que 

segundo informações obtidas na entrevista, são devidamente diagnosticados e se 

encontram em tratamento. Ainda, foi possível constatar que há um aumento de casos 

de AIDS nos municípios de Canoinhas e Três Barras. Conforme mostra o quadro a 

seguir.  

 

Quadro 1 – Número de casos de AIDS em Canoinhas e Três Barras nos anos de 2013 e 2015. 
 Canoinhas  Três Barras  

2013 53 39 
2015 57 41 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2105. 
 

Os dados desse quadro servem para mostrar que a conscientização é 

fundamental para que novos casos não venham a surgir, pois mesmo com toda a 

comunicação e campanhas realizadas, o crescimento de casos de AIDS continua 

ocorrendo. Sobre as demais doenças sexualmente transmissíveis não foi possível 

compilar dados que indiquem o número de casos tratados em Canoinhas ou demais 

municípios da região. Entretanto, tanto na entrevista, quanto na palestra realizada por 

uma profissional da saúde houve o relato de que são vários casos que ocorrem 

constantemente e que, a conscientização e o conhecimento sobre o assunto é a 

melhor forma de prevenção.  

Canoinhas= 57

Três Barras= 41

Major Vieira= 1

Papanduva= 3

Irineópolis= 3

Timbó Grande= 2
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CONCLUSÕES 

 

A partir desse trabalho, concluiu-se que a promoção de atividades para a 

conscientização dos jovens estudantes sobre os riscos das doenças sexualmente 

transmissíveis, entre elas o HIV/AIDS é uma boa forma de esclarecer sobre esse 

assunto. Ao realizarem a pesquisa bibliográfica, investigarem dados junto à Secretaria 

Municipal de Saúde e realizarem entrevista com profissional da saúde, os alunos se 

sentiram motivados a discutirem mais sobre o tema, superando preconceitos e tirando 

suas dúvidas. A apresentação dos gráficos construídos e a palestra com profissional 

da saúde serviram para conscientizar outros alunos da escola, que também foram 

alertados sobre a situação atual das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS 

em nossa região, assim como também do aumento que ocorreu dos casos de AIDS 

nos município de Canoinhas e Três Barras. 
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RESUMO: A presente pesquisa teve início em 2014, na Fase I, com o tema Ervas 
Medicinais: do folclore à ciência cuja apresentação exitosa dos resultados parciais 
conferiu-lhe a premiação na 4ª MOCISC – Mostra Científica da Região do Contestado 
de Santa Catarina. A Fase II encontra-se em andamento no ano de 2015, na qual, 
aborda-se a problemática da produção de amostragem botânica de plantas medicinais 
cultivadas na área urbana de Mafra-SC, circunscrita ao raio escolar de atendimento 
do Centro de Educação Municipal “Anjo da Guarda”. Sendo assim, para esse estudo 
sistemático envolvendo plantas medicinais o objetivo geral da pesquisa é realizar a 
produção de material testemunho ou exsicatas visando à documentação de plantas 
medicinais existentes na região delimitada. O destino final da amostragem botânica 
será o Herbário de Mafra-SC – HMSC situado na UnC – Campus Mafra, o qual fará o 
trabalho de identificação das plantas com a nomenclatura científica. Portanto, nessa 
Fase II ampliou-se a pesquisa bibliográfica sobre o tema e fez-se a produção de 
mapas conceituais. Utilizou-se na pesquisa de campo de: oficinas práticas de 
herborização no HMSC, da distribuição de questionários estruturados e entrevistas 
para a comunidade escolar, bem como, da observação de plantas in loco 
(averiguação) e coletas de material botânico em fase reprodutiva. A produção final de 
exsicatas está em andamento sob acompanhamento do HMSC. Nessa Fase II, ainda 
será realizada socialização junto à comunidade escolar, dos resultados já obtidos e 
dos novos objetivos pretendidos. O resultado final esperado será o mapeamento da 
flora medicinal cultivada pela comunidade. 
 

Palavras-Chave:  Plantas medicinais. Amostragem botânica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas pela humanidade foi por muito tempo fundamentado na tradição 

cultural, transmitida de geração em geração, principalmente em busca de cura e 

prevenção de doenças. Dessa forma, foi desenvolvida a primeira fase da pesquisa  
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junto à comunidade escolar do Centro de Educação Municipal “Anjo da Guarda”, em 

Mafra, para saber se as pessoas, na faixa etária de 11 a 50 anos ainda cultivavam 

plantas medicinais e/ou faziam uso das ervas medicinais no cotidiano, bem como, 

para aprender a identificar plantas cultivadas nos quintais dos familiares dos 

pesquisadores. Com o pleno êxito da  Fase I da pesquisa, deu-se continuidade aos 

estudos sobre as plantas medicinais com interesse em alcançar qualidade técnica na 

amostragem botânica e concomitantemente realizar o mapeamento da flora medicinal 

cultivada na abrangência da comunidade escolar. Por ser uma pesquisa de iniciação 

científica atingirá uma pequena proporção geográfica estudada, mas é um primeiro 

passo de relevância social, para se saber quais plantas medicinais são cultivadas na 

região e que são de interesse do Sistema Único de Saúde – SUS, uma vez que há 

programas de saúde pública que  incentivam o uso de plantas medicinais, porém, no 

município de Mafra ainda não são implementados. Na Fase I da pesquisa constatou-

se que 61% das pessoas entrevistadas cultivavam e/ou faziam uso de ervas 

medicinais, sob forma de chás, por infusão e decocção. As pessoas de mais idade 

demonstraram ter mais conhecimento sobre plantas, enumeraram usos e as citaram 

em maior número. Quando usaram ervas medicinais para buscar alívio sintomático de 

doenças que as afligiam, as pessoas afirmaram perceber efeitos positivos, entretanto, 

a contradição revelou-se quando questionadas se faziam uso de medicamentos 

fitoterápicos e 73% afirmaram não o fazer. Por decorrência, no ano de 2015, a 

pesquisa direciona-se para a socialização dos resultados obtidos nessa primeira fase 

para que, os pesquisadores auxiliados por profissionais da área da Botânica e da 

Saúde, estes possam contribuir esclarecendo dúvidas da comunidade quanto ao uso 

de fitoterápicos, desde a planta fresca aos cuidados com a aquisição de ervas 

medicinais no comércio da cidade. Essa socialização também objetiva firmar parcerias 

com as equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF que atendem a pequenos 

grupos específicos de pessoas da comunidade, os quais, poderão ser beneficiados 

com as informações já obtidas na presente pesquisa.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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A pesquisa bibliográfica instigou o entendimento de que plantas medicinais são 

objetos de estudo de várias áreas da ciência, principalmente de profissionais ligados 

à saúde e às ciências biológicas, com vasta divulgação de artigos científicos. Por 

conseguinte foram organizados mapas conceituais por meio do Programa Cmap 

Tools, como estratégia de estudo e organização do conhecimento sistematizado pela 

pesquisa. Outra fonte de estudo foi a aquisição do livro Plantas Medicinais no Brasil – 

Nativas e Exóticas de LORENZI, H.; ABREU MATOS, F.J. (2008) pois o conteúdo 

didaticamente apresentado e muito bem ilustrado facilita a pesquisa para os 

pesquisadores de iniciação à botânica e está sendo útil nos momentos de observação 

em campo das plantas e para dirimir dúvidas quando encontram mais de um nome 

popular atribuído à mesma planta no momento da coleta de exemplares. Na pesquisa 

de campo vários recursos estarão sendo utilizados: a participação nas oficinas 

práticas sobre herborização e produção de exsicatas acompanhadas pela equipe 

técnica do HMSC. Estas oficinas, além de atividades práticas ofereceram a 

possibilidade de os pesquisadores utilizarem a Estufa por Circulação de Ar para a 

secagem de material botânico coletado quando o mesmo não é viável pelo 

procedimento padrão adotado pela equipe, ou seja, secagem ao ar livre, alternando-

se exposição ao sol, em média de 5 a 6 horas e reserva à sombra ao longo do dia, em 

prensas de madeira confeccionadas por eles mesmos. Este procedimento exige 

cuidados diários com os exemplares botânicos, quanto à observação da umidade nas 

folhas de jornal bem como, no manuseio de cada peça submetida ao processo de 

secagem.  Ainda em relação à plantas pesquisadas a triagem foi feita utilizando-se da 

Listagem dos Fitoterápicos regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, pela Resolução RDC nº 14 de 31 de março de 2010. Desta fonte, 

foram elencadas as sugestões de plantas cultivadas a serem assinaladas no 

questionário estruturado entregue às pessoas da comunidade. O tipo de entrevista foi 

escolhido conforme os objetivos específicos: as duas entrevistas semi-estruturadas 

foram feitas com os curadores do Herbário de Mafra e do Museu Botânico de Curitiba, 

visavam obter informações sobre a estrutura e funcionamento de ambas instituições. 

As cinco outras do tipo não estruturada foram elaboradas mediante o fluxo da 

conversa no momento de visitação in loco ou pelos contatos telefônicos estabelecidos 
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para agendar as visitas. Até o presente momento nenhum entrevistado permitiu gravar 

a conversa, por isso, utilizou-se das anotações feitas no Diário de Campo de cada 

coleta. Os dados coletados nos questionários foram sistematizados em tabelas e 

gráficos. Os dados das entrevistas foram citados e descritos na análise e discussão 

dos resultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sabendo-se que 61% das pessoas entrevistadas na Fase I cultivavam plantas 

medicinais em quintais partiu-se dessa premissa para se ampliar o campo de coleta 

das amostragens botânicas, utilizando-se inicialmente do questionário estruturado e 

da entrevista, para posteriormente, em visita de campo, se permitido, procederem à 

coleta de material botânico. Foram distribuídos 180 questionários às famílias que 

possuíssem quintal em casa ou de familiar próximo (avós ou tios), dos quais 

retornaram 30% respondidos. Destes, 54% informaram sobre as plantas que cultivam 

e permitiram à equipe de pesquisadores fazer coleta de exemplares, informaram 

endereço e contato telefônico para agendar visita. Porém, outros 20% preencheram 

os dados informando as plantas cultivadas, mas não permitiram a coleta. São dados 

significativos que demonstraram aos pesquisadores que as hipóteses nulas podem 

trazer resultados diferentes dos esperados. Neste caso constrangeu a expectativa de 

que poderiam facilmente fazer coletas na comunidade. Não foi solicitado aos 

questionados justificativa para a decisão tomada. Das possibilidades criadas para 

ampliar a coleta de amostras botânicas em diferentes domicílios foram selecionadas: 

1º) famílias que citaram cultivar maior número de plantas; 2º) famílias que citaram ter 

plantas menos comuns; 3º) famílias que citaram cultivar as mesmas plantas e em 

menor variedade. Passo seguinte está sendo executado: estabelecer o contato 

telefônico e agendar as visitas. Foi organizado materiais necessários à coleta de 

campo, entretanto, devido à equipe não ter adquirido um GPS portátil com barômetro 

e altímetro, foi pesquisada a localização dos pontos de coleta utilizando-se os 

aplicativos Google Earth e Google Maps, para precisar a localização geográfica 

(latitude e longitude) das plantas coletadas.  Dos contatos afirmativos sobre a coleta, 
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obtiveram os seguintes resultados parciais: duas famílias agendaram visita entretanto 

as plantas que citaram haviam morrido com o inverno, precisa aguardar a brotação; 

uma família afirmou que as plantas citadas estão em fase de crescimento inicial e não 

possuem vários exemplares. Em duas famílias, até o presente momento, a coleta foi 

exitosa: além de vários exemplares serem colhidos com os devidos cuidados os 

pesquisadores entrevistaram duas pessoas idosas (avós de alunos) que descrevera 

usos de várias plantas medicinais cultivadas, porém somente algumas puderam ser 

coletadas porque estavam em fase reprodutiva. Haverá novas visitas conforme ficou 

combinado para acompanhar floração. Dessas coletas os pesquisadores ganharam 

mudas de plantas para iniciarem uma horta medicinal em casa e, desta forma, 

acompanharem o crescimento e evolução vegetativa das plantas as quais já passou 

a época reprodutiva no atual ano, e, outras que são raras na florescência, por 

exemplo, o capim-limão. A iniciativa foi aceita e já procederam ao plantio das mesmas. 

Destas coletas já iniciadas o material botânico encontra-se na fase de secagem e o 

processo continua sendo observado cuidadosamente para posterior finalização com 

a montagem das exsicatas. Quanto ao aprendizado inicial de montagem das exsicatas 

foi realizada a primeira etapa de socialização dos resultados parciais com 

apresentação em sala de aula para os alunos da turma do 7º ano do turno matutino 

das etapas de coleta e montagem de exsicatas, utilizando-se de texto instrucional 

criado por eles, com ilustrações fotográficas para melhor exposição. Outra etapa está 

prevista para apresentação aos pais de alunos no mês de outubro.  

 

CONCLUSÕES 

 

Por se tratar de um processo de amostragem botânica envolvendo as plantas 

medicinais há resultados esperados: a montagem final de exsicatas após a fase da 

herborização, em que o material botânico será submetido  a verificação de qualidade 

pela equipe do HMSC; outro momento a ser consolidado é o da exposição aos pais e 

comunidade envolvida nas coletas bem como para as exposições juntamente com as 

equipes de ESF. Estas atividades estão previstas para o mês de outubro por conta de 
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adaptações aos agendamentos dos profissionais da saúde bem como da preparação 

final das exsicatas que farão parte das exposições. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução histórica dos 
recursos energéticos e a crescente demanda dos mesmos em atender as 
necessidades da humanidade. Em consequência disso o ser humano depende da 
natureza à qual pertence, buscando nos seus recursos naturais as alternativas 
energéticas capazes de fornecer a energia elétrica para manter e ampliar seu 
progresso social e tecnológico. Além de que, visa combinar e harmonizar 
preocupações ambientais, promovendo o desenvolvimento sustentável. Compreender 
o processo de geração, transmissão, distribuição e consumo da eletricidade faz parte 
do trabalho desenvolvido. A sua importância despertou o interesse dos alunos para 
um estudo mais específico e detalhado de todo o processo que envolve a geração da 
energia elétrica até a sua distribuição e utilização em nossas casas. Nossas vidas são 
literalmente movidas por diferentes fontes energéticas, isso fez com que os alunos 
buscassem analisar cada fonte, suas vantagens e desvantagens para compreender 
qual é a melhor alternativa a ser implantada para garantir o abastecimento às pessoas 
e as futuras gerações que habitarão nosso Planeta, usando de forma sustentável os 
recursos naturais.  

 

Palavras-Chave:  Eletricidade. Recursos naturais. Sustentabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos mais remotos, o homem tem usado a inteligência para criar 

mecanismos que reduzam o esforço e aumentem seu conforto. Mecanismos estes 

que só existem graças à energia elétrica e que revolucionaram por completo o modo 

de vida humano em todos os aspectos, melhorando de tal forma a qualidade de vida. 

Atualmente a demanda energética apresenta um crescimento impetuoso para atender 

os anseios de 7 bilhões de pessoas, além de ampliar e sustentar o progresso social e 

tecnológico. No mundo atual, é difícil imaginar o mundo na ausência de energia 

elétrica.  A vida sem ela é como imaginar o planeta sem chuva, ou seja, quase 

impossível de sobreviver. Para se ter consciência, usa-se a mesma nas simples 
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atividades do dia a dia como assistir à televisão até as mais complexas, como o 

funcionamento de uma indústria. Se ficássemos um dia sem energia, por exemplo, o 

mundo entraria em caos, visto que a vida de muitas pessoas precisa de equipamentos 

que funcionam através de energia elétrica, ou seja, transforma a energia elétrica que 

chega até eles em outra forma de energia, podendo ser estas, energia térmica, 

luminosa, energia mecânica ou sonora.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido com os alunos do 9 ano do ensino fundamental, 

em função do anseio de esclarecer os diferentes tipos de geração de energia elétrica, 

bem como o seu funcionamento. Para isso foi utilizado como material de pesquisa 

livros, artigos científicos, internet, além de observações de campo. Para melhor 

entendimento do trabalho, foi construída uma maquete ilustrativa das principais 

formas de geração de energia elétrica.  Nessa maquete foram ilustradas as cinco 

principais fontes de energia elétrica: Usina Hidrelétrica, Termoelétrica, Termonuclear, 

Eólica e Solar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O resultado refletiu de forma positiva, conseguimos atingir os objetivos 

esperados, os alunos entenderam e conseguiram assimilar o quão importante é o uso 

da energia elétrica para a sociedade moderna. Sendo que se entende que um 

processo significativo de ensino aprendizagem acontece bem melhor quando se 

trabalha em conjunto, por isso esse trabalho foi realizado com toda turma. Na figura 1 

observa-se o trabalho dos alunos na montagem da maquete, com as principais formas 

de energia. O trabalho em grupo favorece o processo ensino-aprendizagem, além de 

despertar nos alunos o espírito de grupo, o trabalhar em conjunto, ajudar os colegas 

e ser ajudado. Conforme aborda Macedo (2000), ”assim, o trabalho em equipe supõe 

necessariamente a cooperação entre o todo e as partes, exigindo um compromisso 

constante de cada um dos elementos”. 
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Figura 1 – Organização da maquete sobre as formas de energia 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Com o trabalho desenvolvido foi possível associar teoria e prática no 

aprendizado das diferentes fontes de energia. A geração ou produção consiste 

basicamente na utilização dos recursos da natureza, para que esses sejam 

convertidos em energia elétrica. No Brasil, destacam-se as usinas hidrelétricas que 

representam o maior potencial energético do país, em função da grande quantidade 

de rios. A Itaipu Binacional é a maior usina hidrelétrica em potencial instalada do país 

e a segunda no mundo, ficando atrás apenas da chinesa Três Gargantas.  Verificamos 

também, que as cinco principais fontes de energia são: hidrelétrica, termoelétrica, 

termonuclear, eólica e solar, apresentam vantagens e desvantagens com relação ao 

seu uso. Entre as desvantagens estão os impactos ambientais, poluição, chuva ácida, 

destruição da camada de ozônio, aquecimento da Terra – por causa da intensificação 

do efeito estufa – e destruição da fauna e flora são alguns dos efeitos dos processos 

atualmente disponíveis para a geração de energia. A atual crise de energia elétrica 
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("falta de eletricidade") foi provocada por um crescimento da "oferta" menor que a 

necessária para atender ao crescimento da "demanda". O progresso dos países está 

diretamente ligado à energia elétrica, visto que ela é o coração do mundo moderno, 

ou seja, vital e indispensável para as relações humanas. A utilização de novas fontes 

de energia limpas e renováveis será a forma de obtenção de energia no futuro, caberá 

ao homem decidir seu destino, dependendo de sua escolha, o planeta agradecerá. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do último Manual de Saúde Mental – DSM-5, que é um guia de 

classificação diagnóstica, todos os distúrbios do autismo, incluindo o transtorno 

autista, transtorno desintegrativo da infância, transtorno generalizado do 

desenvolvimento não especificado (PDD-NOS) e Síndrome de Asperger, fundiram-se 

em um único diagnóstico chamado Transtornos do Espectro Autista – TEA. O TEA 

pode ser associado com deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora 

e de atenção e, às vezes, as pessoas com autismo têm problemas de saúde física, 

tais como sono e distúrbios gastrointestinais e podem apresentar outras condições 

como síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia ou dispraxia. Na 

adolescência podem desenvolver ansiedade e depressão. Algumas pessoas com TEA 

podem ter dificuldades de aprendizagem em diversos estágios da vida, desde estudar 

na escola, até aprender atividades da vida diária, como, por exemplo, tomar banho ou 

preparar a própria refeição. Algumas poderão levar uma vida relativamente “normal”, 

enquanto outras poderão precisar de apoio especializado ao longo de toda a vida. O 

autismo é uma condição permanente, a criança nasce com autismo e torna-se um 

adulto com autismo. Assim como qualquer ser humano, cada pessoa com autismo é 

única e todas podem aprender. O objetivo deste trabalho é mostrar para todas as 

pessoas que o autismo não é o que aparenta ser, pois a pessoa com autismo pode 

surpreender em muitos aspectos. Para isso, foi desenvolvido nas turmas do 8º ano 1 

e do 2º ano 3 da Escola de Educação Básica Irmã Irene, um trabalho de 

conscientização com os estudantes para que os mesmos passassem a interagir e 

                                                           
22 Categoria: Ensino Fundamental; Modalidade: Saúde; Instituição: Escola de Educação Básica Irmã 

Irene 
23 Estudante do 9º ano do Ensino Fundamental, eduarda-1512@hotmail.com  
24 Estudante do 8º ano do Ensino Fundamental, eebii@sed.sc.gov.br 
25 Professor Orientador, Escola de Educação Básica Irmã Irene, flavio-britto@uol.com.br 
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acolher os alunos autistas nas atividades do dia a dia escolar. Ao final, observou-se 

que os alunos de ambas as turmas passaram a ver os colegas autistas de forma 

diferenciada, percebendo que a inclusão dos mesmos é possível, contribuindo de 

forma significativa para o aprendizado e a socialização dos mesmos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi executado em três etapas. Num primeiro momento foi 

realizada a pesquisa bibliográfica e eletrônica a respeito do tema abordado, com a 

finalidade de obter embasamento teórico para a compreensão da patologia estudada. 

Para isso foram consultadas diversas publicações e sites da internet. A segunda etapa 

do trabalho consistiu em um levantamento junto aos estudantes da Escola de 

Educação Básica Irmã Irene para verificar se os mesmos possuem conhecimento 

sobre o Autismo, bem como as formas de convivência com indivíduos portadores da 

doença. O levantamento foi realizado com estudantes do 8º ano 1, Ensino 

Fundamental; e do 2º ano 3, do Ensino Médio Inovador. Tais turmas foram escolhidas 

para a aplicação dos questionários por possuírem pelo menos um estudante portador 

da doença acompanhado do seu segundo professor. A terceira etapa foi caracterizada 

pela tabulação dos dados coletados na coleta de dados com a sua representação 

através de gráficos. A partir da tabulação e organização dos dados coletados foi 

definida a ação a ser desenvolvida junto aos alunos das salas onde a pesquisa foi 

realizada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta parte consta uma discussão detalhada dos dados obtidos na fase 

experimental e de levantamento de dados. Explicita os dados coletados e os analisa 

a luz da teoria. Trata-se da parte inédita do trabalho. Os autores devem apresentar os 

resultados da pesquisa e discutí-los no sentido de relacionar as variáveis analisadas 

com os objetivos do estudo. NOTA: A comparação dos resultados com os dados 

apresentados por outros autores não caracteriza a discussão dos mesmos. Para a 
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apresentação dos resultados geralmente são utilizados tabelas ou figuras/ilustração 

(desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, 

plantas, quadros, retratos e outras figuras). As tabelas ou ilustrações devem ser 

inseridas centralizadas ao corpo do texto, conforme vão sendo comentadas, sendo 

sua legenda autoexplicativa, sem necessidade de recorrer ao texto para sua 

compreensão (deve responder O que, onde e quando?). A legenda deve: estar 

localizada acima da mesma; numeradas sequencialmente; ser escrita em fonte Times 

New Roman, negrito, tamanho 10 e com espaçamento simples entre linhas. Já sua 

fonte deve ser informada na parte inferior.  

 

Tabela 1 - Valores de precipitação anual e de perdas anuais de água e solo em Cambissolo Húmico 
submetido a diferentes sistemas de uso e manejo do solo (média de 14 anos de cultivo). 

    Tratamentos Precipitação Perda de água Perda de solo 

 ---------------------- mm --------------------- Mg ha-1 

Solo sem cultivo 1.372 568 a ± 9,1† 92,18 a ± 1,09 
Preparo convencional 1.372 368 b ± 1,1 7,21 b ± 0,25 
Cultivo mínimo 1.372 223 c ± 13,2 1,90 c ± 0,22 
Semeadura direta 1.372 126 d ± 11,9 0,78 c ± 0,03 
    

Valor F  738** 12.300** 

 Fonte: As autoras (2014) 
 

Figura 1- Percentual de perdas de água e solo em Cambissolo Húmico submetido a diferentes 
sistemas de uso e manejo do solo (média de 14 anos de cultivo). 

 
Fonte: Silva (2003) 

 

No decorrer da discussão pode-se utilizar de aporte teórico para melhor 

analisar os dados coletados. As citações de autores, no texto, devem ser em caixa 

alta apenas quando estiver entre parênteses e da seguinte forma: Segundo Hamson 
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e Lynch (1998), a atividade investigativa destaca a essência do projeto. Essência esta 

que consiste na arte de proporcionar ao estudante pesquisador a oportunidade de 

desenvolver pesquisa sobre algum tema que é de seu interesse.  Dessa forma, 

possibilita levá-los a apreciar as estratégias variadas para a solução de um problema 

de seu contexto, a aprender a traduzir as relações entre as variáveis do problema em 

equações, a exercitar a habilidade de traduzir os resultados e modelos em linguagens 

adequadas para a compreensão geral e a desenvolver competências na expressão 

escrita e oral de seus resultados. “A pesquisa em sala de aula precisa do envolvimento 

ativo e reflexivo permanente de seus participantes. A partir do questionamento é 

fundamental pôr em movimento todo um conjunto de ações, de construção de 

argumentos que possibilitem superar o estado atual e atingir novos patamares do ser, 

do fazer e do conhecer” (MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 2012, p. 15). Para dois 

autores, usar “e”. Havendo mais de três autores, citar o sobrenome do primeiro, 

seguido de et al. Ex.: Hamson e Lynch (1998) afirmam que ... ou  (HAMSON; LYNCH, 

1998). Hagg et al. (1992) ou (HAAG et al., 1992). Mais de um artigo dos mesmos 

autores, no mesmo ano, devem ser discriminados com letras minúsculas: Haag et al. 

(1992a).  

 

CONCLUSÕES 

 

Nesta etapa os autores buscam responder a questão elaborada para a 

pesquisa, confirmando ou não a hipótese do trabalho e estando de acordo com o 

objetivo. Os autores devem ficar atentos para que as Conclusões não sejam um 

resumo dos principais resultados. Redigir com o verbo no presente do indicativo. 
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Avaliação do rio caçador 

 

Jaqueline Mocellin26 

Rian Paludo27 
Ricardo L. Gabiatt28 

 

RESUMO: A água do rio Caçador, que corta o município de Seara serve para o 
abastecimento urbano dessa cidade. A preocupação com o os recursos hídricos 
demonstram a necessidade de se avaliar os rios através de métodos diversificados e 
diversificar os métodos de avaliação rápida de sua qualidade ambiental. Os protocolos 
de avaliação rápida (PAR) são adequados para fornecer dados básicos para o 
funcionamento dos rios e contribuir para o monitoramento e gerenciamento dos 
recursos hídricos. Foi aplicado um PAR composto por 11 parâmetros, que avaliaram 
três estações de observação no rio Caçador. Cada estação foi composta pelo trecho 
de rio observado (10 metros) e sua margem correspondente. A primeira estação 
localiza-se na região próxima às nascentes do rio, a segunda no início do perímetro 
urbano e a terceira na região central da cidade. De acordo com critérios de pontuação 
pré-determinados, as áreas da nascente e do início do perímetro urbano obtiveram 
105 pontos, recebendo classificação ambiental de “Ótimo”.  A área do início do 
perímetro urbano recebeu 70 pontos, classificando-se como “bom”, enquanto que o 
trecho da cidade com 20 pontos foi classificado como “ruim” . A estação 1, por estar 
localizada em uma área com trechos de vegetação nas duas margens apresenta 
valores máximos em 10 parâmetros. Com os resultados obtidos, é possível afirmar 
que o PAR é uma ferramenta que pode contribuir no desenvolvimento da Educação 
Ambiental para alunos do Ensino Fundamental.  
 

Palavras-Chave : Rio Caçador. Qualidade Ambiental. Avaliação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Rio Caçador (figura 1) tem sua nascente no município de Seara-SC, e sua 

foz em Itá-SC, fazendo parte da bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Este rio atravessa 

o perímetro urbano do município de Seara e suas águas servem para o abastecimento 

da cidade. A preocupação com o estado de degradação dos recursos hídricos 

demonstra a necessidade de se avaliar os rios através de métodos diversificados, para 

que se tenha um diagnóstico da qualidade ambiental. Uma ferramenta possível de ser 

                                                           
26Alunos da Escola Núcleo São Rafael 
27Alunos da Escola Núcleo São Rafael 
28Professor de Ciências da Escola Núcleo São Rafael. E-mail: ricardogabiattibio@gmail.com 
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utilizada para enriquecer estudos dos recursos hídricos são os Protocolos de 

Avaliação Rápida de Rios (PARs). Esses protocolos fornecem dados básicos para o 

funcionamento dos rios, contribuindo assim para o monitoramento e gerenciamento 

dos recursos hídricos. Objetivou-se com esse trabalho fazer uma avaliação da 

qualidade ambiental de um trecho do Rio Caçador a partir da aplicação de um 

protocolo de avaliação rápida (PAR), modificado para alunos da 7ª série do Ensino 

Fundamental. 

 

Figura 1. Localização da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Caçador.  

 
Fonte: Gabiatti, (2014) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho se desenvolveu no mês de agosto de 2015, na Escola 

Núcleo São Rafael, interior do município de Seara, envolvendo alunos da 7ª Série do 

Ensino Fundamental. Foi aplicado no rio Caçador um PAR, adaptado de Guimarães 

et al. (2012) composto por 11 parâmetros (quadro 1), em três estações de observação. 

Cada estação foi composta pelo trecho de rio observado (10 metros) e suas margens 

correspondentes. A primeira estação localiza-se na região próxima às nascentes do 

rio, a segunda no início do perímetro urbano e a terceira na região central da cidade. 

Os parâmetros apresentam pontuações pré-determinadas de 0,5 e 10 pontos. Ao final 

da avaliação, os pontos acumulados foram somados e a estação foi classificada de 

acordo com a pontuação em: Ruim (0 a 30 pontos), Boa ou Regular (31 a 70 pontos) 
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e Ótimas (71 a 110 pontos). Os dados foram organizados em tabelas e gráficos do 

Excel (2013).  

 

Quadro 1. Parâmetros utilizados no PAR. 
Parâmetro Descrição 

1 Características do fundo do rio 
2 Sedimentos no fundo do rio 
3 Ocupação das margens do rio 
4 Erosão 
5 Lixo 
6 Alterações no canal do riacho 
7 Canalização de esgoto doméstico ou industrial 
8 Oleosidade da água 
9 Briófitas nas margens 

10 Animais aquáticos 
11 Odor da água 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estação 1 (área da nascente) 105 pontos, recebeu classificação ambiental de 

‘Ótimo”.  A área do início do perímetro urbano recebeu 70 pontos, classificando-se 

como “bom”, enquanto que o trecho da cidade com 20 pontos foi classificado como 

“ruim” (quadro 2). A estação 1, localizada em uma área  com trechos de vegetação 

nas duas margens apresenta valores máximos em 10 parâmetros. A distribuição da 

pontuação (figura 2) indica atividades antrópicas na região da estação 2, como 

moradias e instalação rurais, resultando numa pontuação abaixo de 71. Não se 

observou traços de tubulação de esgotos nem cheiro na água nessa estação. 

 

Quadro 2. Pontuação obtida no PAR em cada estação de observação 
Estação de observação  Pontuação  

1 - Área da nascente 105 
2 - Início do perímetro urbano 70 
3 - Centro da cidade 20 

 

A oleosidade foi observada na água da área urbana, sendo que essa pode ser 

decorrente de esgotos domésticos provenientes do percurso do rio até o ponto 

observado. Foi possível observar ainda na área urbana, espuma na correnteza, o que 

reforça a ideia de lançamento desse tipo de esgoto. Outro fator importante a ser 
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observado foram as alterações no canal do riacho, pois enquanto que na estação 1 

não se observou, nas outras duas estações foi possível observar em alguns trechos 

do rio áreas cimentadas ou pontes. Esse resultado é reforçado pela existência de 

briófitas nas estações 1 e 2. Essas plantas são indicadores de ambiente ainda 

preservados, pois as mesmas se desenvolvem preferencialmente em lugares não 

contaminados por esgotos domésticos e industriais. A presença de lixo foi observada 

nas três estações, sendo na área urbana mais visível.  

 

Figura 2. Distribuição da pontuação obtida nas três estações de observação. 

 
 

CONCLUSÕES 

 

A utilização do PAR pode ser uma ferramenta importante no desenvolvimento 

da Educação Ambiental para alunos do Ensino Fundamental.  Com a aplicação do 

PAR, fortaleceu-se a ideia da existência de fatores antrópicos que interferem na 

qualidade ambiental do Rio Caçador. Recomenda-se que sejam feitos estudos mais 

específicos, levando–se em conta aspectos bioquímicos e bioindicadores para se 

apurar de forma mais precisa a qualidade desse curso da água.  

 

 

REFERÊNCIAS 

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P
on

tu
aç

ão
 

Parâmetros

Área da nascente Início do perímetro urbano Centro da cidade



68 

 

 

 

GABIATTI, S. Genotoxicidade das águas do Rio Caçador , Seara–Santa Catarina. 
2014. Trabalho de Conclusão de Curso. Concórdia: Universidade do Contestado. 
Curso de ciências biológicas. 
 
GUIMARÃES, A. et al. Adequação de um protocolo de avaliação rápida de rios para 
ser usado por estudantes do ensino fundamental. Revista Ambiente & Água  - An 
Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 7, n. 3, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Aviomática 

 

Karoline Baptista Saito29 
Rayan Victor De Domenico Passos30 

Evani M. F. Salvador31 
 

RESUMO: O avião é o meio de transporte mais seguro atualmente, apesar de um 
tráfego aéreo cada vez mais intenso, das dificuldades de muitas companhias, da 
ameaça constante do terrorismo, a frequência dos acidentes com voos comerciais é 
considerado baixo, uma vez que a tecnologia do setor evolui muito.  O Brasil possui 
quatro CINDACTA (Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle do Espaço 
Aéreo), que mantém seguro e confiável o fluxo do tráfego aéreo, hoje a fabricação de 
aviões está estável e segura e as aeronaves passam por rigorosos processos de 
fiscalização. Com este trabalho pretendemos informar e provar para as pessoas quão 
seguro é viajar de avião. Para tanto foram realizadas pesquisas teóricas na internet, 
em livros e através de perguntas para familiares que trabalham no ramo da 
aeronáutica. Os resultados apontaram que o risco de envolvimento de um avião num 
acidente é de um em três milhões, segundo dados da Agência Nacional de Aviação 
Civil. Isso significa que, se uma pessoa voar diariamente, ela levaria cerca de oito mil 
anos para sofrer um acidente. O mérito principal é da tecnologia, que ao longo dos 
anos evolui muito e colabora para que a aviação seja um meio de transporte mais 
seguro e confiável. Assim, as viagens de avião estão sendo cada vez mais comuns 
ao redor do mundo. Uma pesquisa divulgada pela revista Newsweek mostrou que o 
transporte aéreo registra uma média de 0,01 morte a cada 100 milhões de milhas 
viajadas, enquanto os trens  0,04 morte e os carros, 0,94.  

 

Palavras-Chave:  Voos. Acidentes. Viagens. Segurança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas décadas de 1910 e 1920, o projetista também era piloto de teste, em 1930, 

ocorreu um processo de especialização por áreas e na década de 50, as autoridades 

passaram a se preocupar com a segurança durante os pousos, momento em que 

ocorre o maior número de acidentes. A partir de 1960, o computador começa a 

revolucionar a aviação mundial. Nos anos 70, a Boeing começa a questionar se os 

pilotos estariam preparados para operar a tecnologia envolvendo as operações 
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aéreas. A partir de então, se começam os investimentos em recursos humanos na 

área. A falha humana, combinada com as condições meteorológicas adversas, 

somadas a problemas técnicos são responsáveis por 75% dos acidentes aéreos. 

Falha humana motivada por condições adversas cerca de 20% e 5% por dificuldades 

operacionais com o equipamento. As chances de sobrevivência em acidente em um 

voo comercial em uma queda, é quase inexistente. Nos pousos de emergência, 

problemas na decolagem ou descida, dependendo do tipo de aeronave e do local do 

acidente, o problema se agrava consideravelmente.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Antes de iniciar este trabalho, a professora do laboratório de matemática nos 

ensinou como fazer um projeto (resumo simples, e o resumo estendido). Orientou que 

todos deveriam ter um caderno de bordo. Descobrimos que o gráfico e as tabelas 

devem ter título e fonte, que o objetivo deve ser claro e que não devemos fugir dele. 

Nosso trabalho foi apresentado em sala de aula, onde professora orientou o que devia 

ser mudado. Pesquisa, capricho dos cartazes, gráficos e tabelas, panfleto e caderno 

de bordo. Depois que se transformou em um projeto para a feira, todos os alunos 

escolheram um tema. Apresentamos e a professora fez sugestões dos conteúdos 

matemáticos. Neste momento vimos o porquê de se estudar os tipos de gráficos e 

tabelas. Aprendemos a usar o “Excel” para construir tabelas e gráficos. Estudamos 

também: fuso horário, empuxo, força motora, vetores (sentido e direção do voo), 

milhas terrestres e marítimas, necessários para viagens internacionais. Participamos 

da feira da escola no dia 15 Agosto e concorremos com 78 projetos, nesse dia se 

classificaram doze projetos para participar da feira regional, além de outros que 

ficaram na fila de espera. As pesquisas que realizamos na internet, em livros, e com 

familiares que atuam no ramo da aeronáutica, como o piloto comercial e de carga da 

empresa “Azul”, foram muito reveladoras e contundentes. A pesquisa de campo 

ajudou muito na construção da maquete, com a qual explicamos o que mantém um 

avião no ar, os tipos de acidentes. Como ocorre o controle dos voos, combustíveis 

utilizados, como funcionam as cartas e rotas aéreas. Com computador conectado a 
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internet, mostramos os voos que acontecem no país em tempo real além das 

principais rotas no Brasil e no mundo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apontaram que o avião é o meio de transporte mais seguro, 

sendo que nas fatalidades e catástrofes o número de mortes é maior pela quantidade 

de pessoas transportada de uma única vez. É muito mais arriscado viajar de carro do 

que de avião, pois o número de pessoas que sobrevivem a acidentes aéreos é 

bastante alto. As estatísticas mostram que possivelmente, precisaríamos voar todos 

os dias durante oito mil anos para morrermos em um acidente aéreo. 

 

 
 

Foram analisados 1.843 acidentes aéreos entre 1950 a 2006 que apontou  as 

causas dos acidentes aéreos, excluindo voos militares, privados e charters sendo que 

53% ocorre por erro do piloto, 21%, falhas estruturais, 11% clima/tempo, 8% Outros 

erros humanos, como imperícia no carregamento, na manutenção, contaminação de 

combustível ou erro de comunicação; 6% por sabotagem como bombas, sequestros, 

abatimentos e 1%:Outras causas. Ocorreu 36 acidentes a menos em 2014 em relação 

a 2012, também diminuiu as vítimas fatais. Muitos usuários ainda têm verdadeiro 

pavor de avião, e a imprensa continua anunciando os acidentes aéreos como o 

monstro da história, as empresas de seguro ainda não encontraram a forma adequada 

de explorar a segurança de voos e o potencial do mercado nacional, infelizmente o 

custo da utilização do meio aéreo ainda é extremamente caro. Apesar de ser o 
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transporte mais seguro, ainda há maneiras de aumentar sua chance de sobreviver 

tomando alguns cuidados durante o voo. O primeiro cuidado está no momento em que 

escolhemos a poltrona. Pesquisas apontam que o fundo do avião é o lugar mais 

seguro, pois se o avião cair, o impacto será menor o normal que parte da frente seja 

a primeira parte a tocar o solo. Assentos mais seguros estão próximos às asas, porque 

a quantidade de fusilagem é maior, além disso, quanto maior o avião, maior são seus 

cuidados. 

 

 
Fonte: Painel Político 

 

Escolha companhias aéreas de países desenvolvidos. Países como África, 

antiga União Soviética e Ásia possuem uma frota aérea sucateada. 

 

 
Fonte: http://blog.nunofacha.com/author/admin/page/6/ 

 

CONCLUSÕES 

 

O avião é meio de transporte mais seguro do mundo, é muito mais seguro que 

viajar de automóvel, navios ou ferrovia, decorre, com certeza, da aplicação de severos 

requisitos, impostos ao longo do “Ciclo de vida da aeronave”, apesar das turbulências 
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serem assustadora é impossível que ela derrube uma aeronave. Para ser um piloto, 

precisamos antes ser bilíngue e principalmente matemático, é preciso entender de 

geografia muito usada em voos panorâmicos, para calcular as rotas e hora de chegada 

usamos regra de três e teoremas de Pitágoras, quando a viagem é internacional o 

piloto precisa calcular a hora de chegada considerando o fuso horário. Descobrimos 

que a matemática deve ser levada a sério, assim como as demais disciplinas, todas 

elas muito importante para realizar nosso sonho, de ser piloto e comissária de bordo. 
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Transforme-se em um consumidor consciente 
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RESUMO: Por acreditarmos na força que a Arte tem para promover a mudança de 
atitudes e de aprendizagem é que nós educandos buscamos desenvolver um projeto 
capaz de transformar ações. O que nos chama a atenção foi a influência que a 
propaganda tem sobre jovens, crianças, adolescentes e a própria família. Os meios 
de comunicação apresentam imagens muito favoráveis que influenciam o desejo de 
consumir. O projeto foi realizado com todos os alunos do 8° ano da EEB. Léia Matilde 
Gerber, tendo como objetivo proporcionar uma compreensão ampla aos colegas da 
comunidade escolar sobre os cuidados que devemos ter com o consumismo 
exagerado que as propagandas nos induzem no dia a dia, pois nos provocam, nos 
instigam e reduzem a mente. Nos mostra que aprendemos a consumir de forma 
consciente e muitas vezes desenvolvemos critérios e valores distorcidos que trazem 
problemas direcionados à ética, saúde e convivência social: “A valorização do ter em 
detrimento do ser”. Sendo que no primeiro momento buscamos o entendimento do 
que foi movimento Pop-Arte com produções artísticas; pintura na madeira, pesquisa 
de campo, montagem de mural das Produções e elaboração de uma peça teatral. 
Portanto, constatamos que não devemos comprar produtos demasiadamente porque 
acabamos virando robôs do consumismo e quando percebemos estamos acabados 
em dívidas. Assim deixamos a seguinte mensagem: Transforme-se em um 
Consumidor consciente.  

 

Palavras-chave: Pop arte. Consumidor. Propaganda. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este projeto visa a transformação das ações de nós educandos diante do 

consumismo exagerado, onde a ideia de pesquisa surgiu na aula de Arte quando 

trabalhávamos a Pop-Arte: “O homem influenciado pela propaganda.” As questões de 

pesquisa foram as seguintes: Você já pensou sobre a influência da propaganda em 

sua vida? Já imaginou que os comerciais de TV podem provocar um comportamento 

muito consumista levando a compra de tudo o que vemos? Logo vimos que algumas 

pesquisas mostram que as crianças e jovens chegam a ficar 5 horas por dia vendo 

televisão o qual é o principal meio de entrada da propaganda em sua casa. 

                                                           
32Aluno do 8º ano da E.E.B. Léia Matilde Gerber. 
33Aluno do 8º ano da E.E.B. Léia Matilde Gerber. 
34Professor Orientador: E-mail: Carlize2408@hotmail.com 
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Acreditando assim na força que a arte tem para promover mudança de ações 

desenvolvemos este projeto, mostrando que os meios de comunicação apresentam 

imagens muito favoráveis, atrativas que nos induzem ao consumismo exagerado, e 

que muitas vezes desenvolvemos critérios e valores distorcidos que nos trazem 

problemas direcionados a ética, saúde e convivência social.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Projeto foi realizado com todos os alunos do 8º ano da E.E.B. LÉIA MATILDE 

GERBER, sendo que no primeiro momento buscamos o entendimento do que foi o 

Movimento Pop Arte com a produção de desenhos com o tema: “O homem induzido 

pelas Propagandas”, após pesquisa com toda Comunidade Escolar sobre a Influência 

das Propagandas em nós, o poder que a Publicidade gera em nossa mente, 

observando propagandas, que levam nossas crianças e adolescentes ao 

Consumismo exagerado. Trabalhamos com a experiência da caixa, Produção 

Artística, pintura na Madeira, Pesquisa de Campo, Apresentação peça teatral, 

utilizando os seguintes recursos: Madeira, Folha A4, Tinta, Caixa, Lanterna, Rótulos 

em geral.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Constatamos que o consumismo vem crescendo cada vez mais, pois segundo 

pesquisas as dimensões é que assustam. Em 2006 pessoas do mundo inteiro 

gastaram U$ 30,5 trilhões em bens e serviços. Outro fator que nos chamou a atenção 

foi o consumismo infantil onde pesquisas constataram que 83% das crianças são 

influenciadas pela publicidade como também 72% são influenciados por produtos 

associados à personagens famosos, 42% sofrem influência por amigo e 35% são 

influenciadas por embalagens coloridas e atrativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Aprendemos que não devemos comprar produtos demasiadamente, porém 

acabamos virando robôs do consumismo e quando percebemos estamos acabados 

em dívidas, destruindo muitas vezes várias famílias. Portanto: devemos consumir com 

consciência. 
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Erva-mate uma alternativa sustentável  
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RESUMO: o projeto “Erva-mate uma alternativa sustentável” desenvolvido com os 
alunos do 9º ano da EEB Domingos Magarinos estuda o plantio, colheita e renda da 
erva-mate para agricultura familiar bem como o consumo das famílias, analisando se 
esta prática realmente pode ser sustentável no futuro. A erva-mate (Ilex 
paraguariensis), também chamada mate ou congonha, é uma árvore da família das 
aquifoliáceas, originária da região subtropical da América do Sul. É consumida como 
chá (quente ou gelado), chimarrão ou tereré no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no 
Uruguai, na Bolívia e no Chile. Os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul são os grandes produtores do Brasil. O Chimarrão tido como a bebida que 
estimula a amizade e a fraternidade. 
 

Palavras-Chave: Erva-mate. Sustentabilidade. Renda. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a necessidade de se dar um novo significado a vida do campo e buscar 

nele sustentabilidade para as famílias da agricultura familiar que desenvolvemos o 

projeto “Erva-mate uma alternativa sustentável”, por esta preparar uma das principais 

bebidas presentes nos lares das famílias que vivem no oeste catarinense, o 

“chimarrão”, que é uma herança deixada pelos nossos antepassados que estimula a 

fraternidade, a amizade, o amor e a união. Segundo Barros 2014, a erva-mate (Ilex 

paraguariensis), também chamada mate ou congonha, é uma árvore da família das 

aquifoliáceas, originária da região subtropical da América do Sul. É consumida como 

chá (quente ou gelado), sendo os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul os grandes produtores do Brasil. Com o estudo trabalhamos fatos do cotidiano 

do educando que na sua maioria são filhos de pequenos agricultores que buscam na 

agricultura, alternativas para permanecer no campo. Para tal nos questionamos: O 

plantio de erva-mate pode ser uma boa opção de renda para pequenas propriedades 

rurais? O projeto nos leva a analisar o consumo, o plantio e renda da erva-mate para 

                                                           
35Alunas do 9º ano EF da Escola de Educação Básica Domingos Magarinos 
36Alunas do 9º ano EF da Escola de Educação Básica Domingos Magarinos 
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a agricultura familiar e para isso realizamos pesquisas com as famílias de nossos 

alunos para tabularmos dados, realizamos visitas a propriedades que plantam erva-

mate, acompanhamos o plantio, o corte e venda da mesma. Verificamos os custos de 

uma cuia de chimarrão e os gastos mês de uma família com erva-mate, pesquisamos 

a venda de erva-mate nos mercados de nossa cidade, estudamos a história do 

chimarrão, benefícios a saúde, os estados brasileiros produtores, o preço da erva-

mate nos últimos cinco anos e calculamos os lucros que uma propriedade pode obter 

com esta atividade agrícola.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para elaboração do projeto, observamos a realidade onde moramos 

comunidade de Tamanduá interior do município de Concórdia que na sua maioria são 

agricultores familiares que buscam agregar renda a suas propriedades. Percebendo 

que o plantio de erva-mate (Ilex paraguariensis) está presente em grande parte das 

propriedades. Para dar início ao nosso estudo aplicamos um questionário com as 

famílias de nossos alunos para termos dados concretos de quantos plantam erva-

mate, se consideram uma atividade lucrativa, se tomam chimarrão e quanto 

consomem de erva por mês, a partir destes dados podemos começar a entender 

melhor como está acontecendo esta atividade agrícola em nossa comunidade. Para 

entendermos melhor esta árvore que norteia nosso trabalho realizamos pesquisa 

bibliográfica, consultamos dados do IBGE sobre plantio, colheita e consumo da erva-

mate, assim como a história, benefícios à saúde, países e estados produtores, para 

termos maior conhecimento sobre o assunto, foi desenvolvido um trabalho 

multidisciplinar. Num segundo momento, com os dados das pesquisas feitos, 

analisamos uma propriedade da nossa comunidade, que tipo de cultura plantava e 

qual era a área destinada ao plantio de erva-mate. Com o croqui da propriedade, 

imagens do Google e visitas a campo, calculamos os hectares que a propriedade 

possui para plantação de erva-mate (área mais acidentada e com pedras). Em contato 

com a EPAGRI, eles nos orientaram de como deve ser feito o plantio, o distanciamento 

entre plantas, tipo de adubação, cuidados, bem como as podas e o tempo estimado 
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para a colheita, assim como os lucros e despesas com o plantio. Na disciplina de artes, 

juntamente com a de geografia, realizamos uma maquete com base no croqui da 

propriedade citada acima. Acompanhamos a colheita da erva-mate e venda. 

Entendendo melhor este processo, foi realizada entrevista com os cortadores de erva-

mate e feito um memorial de vida, desenvolvido na aula de Língua Portuguesa. Com 

a análise de plantação feita, pesquisamos com os supermercados para ver a quantia 

de erva mate, com base nas pesquisas feitas com os alunos, é que calculamos o preço 

de uma cuia de chimarrão e os gastos que as famílias terão por mês. Analisando todos 

os dados coletados, buscamos entender se o plantio da erva-mate é um bom negócio 

para a sustentabilidade da agricultura familiar agora e no futuro.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para apresentarmos nossa proposta de trabalho para a escola realizamos com 

os educandos de 1º a 9º anos do Ensino Fundamental uma contação de história sobre 

a origem do chimarrão, bem como sua história e benefícios que ele traz à saúde. 

 

   
 

A extração e cultivo da erva-mate são uma tradição antiga. Os primeiros a 

utilizarem a planta, fazendo uma infusão com as folhas, foram os índios Guaranis e 

Quínchua, que habitavam a região das bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, 

na época da chegada dos colonizadores espanhóis. Por ser uma planta capaz de 

combater doenças, como anemia, diabetes e depressão, e possuir um grande valor 

nutricional, a erva-mate era considerada desde a época dos indígenas como um 

néctar dos deuses. (SPETHMANN, 2010). Em nível mundial, a produção de erva-mate 

está presente, Brasil com 860 mil toneladas (IBGE, 2013) na Argentina com 690 mil 
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toneladas (INYM – Instituto Nacional do Mate, 2013), e Paraguai 85 mil toneladas 

(MAG – Ministério da Agricultura e Pecuária, 2013). No Brasil, de acordo com dados 

do PAM (Pesquisa Agrícola Municipal), em 2013 foram produzidas 515.451 toneladas 

de erva-mate verde numa área colhida de 67.397 hectares, resultando numa 

produtividade média de 7.648 kg/ha. Na continuidade de nossos estudos aplicamos 

uma pesquisa a 68 famílias de nossos alunos em que foi observado que 94% 

pertencem a agricultura familiar: 

 

 
 

Com os 94 % que pertencem a agricultura familiar questionamos se acham 

rentável o plantio de erva-mate na agricultura familiar. Destes, 95 % acham lucrativo 

o plantio e apenas 5% não acham. 

 

 
 

94%

6%

Sua família pertence a agricultura familiar?

SIM NÃO

95%

5%

Acham que o plantio é lucrativo?

SIM NÃO



81 

 

 

Com base nos dados arrecadados na pesquisa analisamos uma propriedade 

de agricultura familiar.  A propriedade tem uma área total de 112.991,00m², sendo que 

desta, 48.162,00m² é de área muito acidentada, onde o cultivo de algumas culturas 

(milho, soja) se tornam inviáveis, pois o acesso é difícil, com muita pedra, não sendo 

possível o trabalho com maquinários agrícolas, resultando numa área que pode ser 

destinada ao plantio de erva mate, por esta ser uma planta nativa e se adaptar bem e 

este tipo região. 

 

 
 

 

 

 

 

Cálculo do Plantio 
Área Total 48.162 m² (4,8 ha) 

Distância entre as fileiras 2 m 
Distância entre plantas 1,5 m 
Total de plantas por ha 3.000 plantas 

Total plantado em 4,8 ha 14.448 plantas 
 

Calculamos o plantio nesta propriedade segundo orientações da EPAGRI SC, 

foram realizados dois cálculos:  um cálculo se o plantio fosse feito por empreiteira e o 

segundo se realizado pela família. 

Custos para plantio Empreiteira 

Contrato de empreiteira: R$ 3,50 a muda plantada 
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14,448 plantas= R$ 50.500  

Roçadas até colheita= 1 por ano 

Cada roçada= R$ 1.500 

8 anos= R$ 12.000  

Custos para adubação  

Saco de adubo de 50 kg= R$ 73,50 

1000 plantas= 1 saco  

14.448= R$ 1.000 

Na hora do plantio é feito uma aplicação de 50g e no desenvolver da planta é 

feito mais duas aplicações. 

Total de despesas= em torno de R$ 64.500 

Plantio feito pela família  

Cada muda= R$ 1,30  

14,448 plantas= R$ 18.700  

3 adubações= R$ 3.000 

Total de despesas= em torno de R$ 21.700 

Obs.: 50g de adubo químico pode ser substituído por 2 kg de esterco.  

 

Com estes dados observamos que se a família realizar o plantio da erva-mate 

suas despesas serão consideravelmente menores. 

Após analisarmos o plantio, fizemos o mesmo com a produção de uma árvore 

de erva-mate. A erva-mate precisa aproximadamente oito anos para estar pronta para 

uma boa produção, mas antes disso deve passar por várias podas, uma poda no 

primeiro ano de plantio, uma no segundo ano e uma no terceiro ano, após, a poda 

deve ser feita a cada dois anos. 
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Projeção de produção (oito anos): 

1 arroba= 15 kg 

1 arroba = R$ 9,00  

1 árvore com 8 anos= 2 arrobas 

2 arrobas = 30kg  

2 arrobas = R$ 18,00 

Total de arrobas colhidas= 28.800 arrobas 

14.448 árvores de 8 anos= R$ 260.000 

 

O tempo de espera para uma boa colheita parece longo, mas os resultados são 

interessantes. 

Pesquisamos também o desempenho do preço da arroba ao longo dos anos. 

Segundo proprietários de ervateiras: “Tivemos uma alta no preço em 2014, pois a 

exportação de erva aumentou bem como o consumo de produtos naturais, como chás, 

os ervais estavam abandonados, com o aumento do preço, os agricultores voltaram a 

cuidar melhor da erva-mate e com isso aumentou a produção nas propriedades e o 

preço caiu um pouco, mas deve permanecer neste valor” (Almir Kalsing). 

 

 

 

Desempenho do preço da arroba ao longo dos anos  
Ano Preço arroba Saldo bruto 
2011 R$ 3,50 R$ 100.800,00 

2013/2014 R$ 18,00 R$ 518.400,00 
2015 R$ 9,00 R$ 259.200,00 

 

Em conversa com ervateiros e donos de supermercados, acreditasse que o 

preço da erva-mate deva permanecer neste patamar de R$ 8,00 a 10,00, pois, a erva-

mate somente baixou o preço para o produtor, no mercado o preço é o mesmo 

praticado em 2014, quando a arroba era vendida a R$ 18,00. 

Analisando melhor os dados coletados percebemos que: 

Uma arroba equivale a 5,25kg de erva-mate empacotada (dados coletados com 

proprietário de ervateira).  Uma árvore de oito anos produz em média 10 kg de erva 


