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PREFÁCIO
Com honra e alegria aceitei o convite para prefaciar a obra
“Educação, Ambiente e Saúde: o percurso da pesquisa científica
no PARFOR/IFMA” organizada por profissionais do Curso de
Licenciatura em Biologia, no âmbito do Plano Nacional de Formação de professores da Educação Básica – PARFOR – do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Luís Monte Castelo, que têm assumido, com entusiasmo
e profissionalismo, a luta pela qualidade socialmente referenciada da educação pública, da formação de seus professores e das
práticas educativas que desenvolvem nas Instituições de ensino
público de nosso estado.
Essa foi uma tarefa fácil e, ao mesmo tempo, difícil. Fácil
por se tratar da socialização de conhecimentos diversos, relevantes, refletidos e produzidos, compartilhadamente, por docentes
do PARFOR/IFMA e professores de escolas básicas em formação,
aqui expressos de forma fluida, leve, sem perder o rigor acadêmico que a produção científica requer. Por outro lado, difícil pela
complexidade inerente aos objetos que compõem a temática estudada, que suscitam ampliação de olhares, de interpretações e de
concepções acerca desses eixos que trazem desafios ao ensino e
à pesquisa no campo das Ciências e da Biologia: Educação, Ambiente e Saúde.
No percurso da leitura dessa obra, pude confirmar a relevância e a significação que a formação docente no PARFOR alcança no cenário da política educacional e, particularmente, no
Instituto Federal do Maranhão por propiciar condições de aproximação entre a Educação Superior e a Educação Básica, mediante vivências significativas em que se integram ensino, pesquisa
e extensão, tendo em vista a constituição da identidade e o de-
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senvolvimento profissional dos professores. Nesse movimento,
professores formadores e professores em formação vivenciam o
rico exercício de ler criticamente a realidade educacional e social
de seu entorno, ao mesmo tempo, constroem novos subsídios teórico-metodológicos, ampliam e fortalecem o processo formativo
em que se encontram envolvidos.
Organizado em três capítulos, esse livro documenta os resultados de investigações desenvolvidas por Professores Orientadores e Orientandos que aglutinam campos de estudo que dialogam e se intercomplementam. A transversalidade de análises que
se ocupam de fenômenos que recortam o campo da educação, do
ambiente/educação ambiental e da saúde significam não apenas
produções científicas focadas em objetos bem configurados, mas
um convite enfático para assumirmos o desafio de prosseguir, de
persistir e de reinventar constantemente a práxis de formar professores e, portanto, de fazer educação.
No primeiro capítulo, intitulado “As Novas Tecnologias
como Recursos Didáticos: repensando a formação e a prática docente”, os autores Professor Alberico Francisco do Nascimento
e Professoras Ariane Verás e Silva, Hildacely Ferreira da Silva e
Maria Dayse Cardoso Pinto analisam as condições objetivas advindas do uso de recursos tecnológicos nas aulas de Ciências e
de Biologia, tendo como sujeitos os professores licenciados nestas áreas que ministram disciplinas nos Cursos de Licenciaturas
de Biologia, com entrada via E-Nem e por meio do PARFOR, do
IFMA, Campus São Luís/Monte Castelo. Sem desconsiderar as
dificuldades e limites que perpassam as condições de uso dos
materiais em análise, o estudo expressa o reconhecimento do potencial destes para mudanças significativas em que educando e
educador assumem o protagonismo dos processos de ensino e de
aprendizagem em que são partes.
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A segunda parte da obra denominada “Um Retrato Ambiental a partir da Percepção das Comunidades de Municípios da
Ilha de São Luís”, de autoria das Professoras Naiza Maria Castro Nogueira, Tereza Cristina Silva, Yrla Nívea Oliveira Pereira,
Audelita de Mendonça Marques, Claudia Maria Carvalho Sousa
Gomes, Francisca Maria Leal, Heldinélia Chagas, Joanice Nicácio Mesquita da Silva e Raimunda Nonata Morais Melo, tematiza questões ambientais, centrando nos impactos das atividades
antrópicas sobre ecossistemas de municípios pertencentes à Ilha
de São Luís, como o Rio Paciência e os açaizais no município de
São Luís, e os manguezais, além de resíduos sólidos acumulados
em diversos ambientes do município de São José de Ribamar. Ao
mesmo tempo levanta a percepção das comunidades acerca da
degradação do ambiente em que estão inseridas, busca sensibilizá
-las para a minimização de ações que gerem impactos ambientais,
a partir de atividades de educação ambiental que possam incidir
em atitudes de conservação e preservação dos recursos naturais.
No terceiro capítulo do livro, com o título “Saúde: particularidades do município de São José de Ribamar” suas autoras,
as Professoras Tereza Cristina Silva, Yrla Nívea Oliveira Pereira,
Maria de Lourdes Rocha Dutra e Mary Lourdes Santos Machado,
evidenciam particularidades das comunidades de São José de Ribamar sobre temas relacionados à saúde, como o uso de plantas
medicinais e a dengue que tem se apresentado como problema
endêmico. As informações coletadas propiciam compreensão
desses fenômenos na realidade local, a partir das peculiaridades
que lhes caracterizam.
Os estudos aqui apresentados, mais do que a visibilidade
dos sujeitos que se debruçaram a produzir esse material, revelam
o potencial de um processo formativo que se apoia no trabalho
cooperativo e interdisciplinar, valorizando os saberes e fazeres
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daqueles que já estão em exercício docente nas salas de aulas, mas
que buscam continuar aprendendo, numa tentativa de aprimorar
e ampliar os conhecimentos teóricos e práticos como possibilidade de ressignificação da prática educativa e das condições de vida.
Acredito que o exercício reflexivo e crítico propiciado por
essas pesquisas possa se constituir subsídios para a reflexão e
avaliação da formação docente, por meio do PARFOR, no IFMA
e, ao mesmo tempo, suscitar a elaboração de novas investigações
que revelem pistas para novas ações que venham contribuir para
o aprimoramento não só da prática formativa docente no âmbito
deste programa, mas das licenciaturas em geral, com impactos na
prática educativa institucional como um todo.
Na condição de Coordenadora Institucional do PARFOR,
no IFMA, estou orgulhosa dessa produção acadêmica que aqui
prefacio. Como aprendente permanente que me assumo, tive a
oportunidade de me deliciar e de aprender com a leitura de cada
artigo que compõe esta obra. Não tenho dúvida de que outros
leitores também se beneficiarão com as análises e experiências
veiculadas por essas pesquisas, pois nelas encontrarão esclarecimentos e referências importantes que poderão lhes instigar a
outros olhares e questionamentos.
Profª Dra. Eliane Maria Pinto Pedrosa
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INTRODUÇÃO
O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR) tem como objetivo induzir e fomentar a
oferta de Educação Superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede pública de Educação Básica, para que
estes profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96 e contribuam para a melhoria da qualidade da Educação Básica no País.
Trata-se de uma ação conjunta do Ministério de Educação
(MEC) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com as Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que visa consolidar
a formação acadêmica dos professores da Educação Básica. De
acordo com o site do PARFOR, até 2014, foram implantadas 2.428
turmas, em 451 municípios, localizados em 24 unidades da federação. Nesse período, o PARFOR atendeu professores oriundos
de 3.294 municípios brasileiros. Em 2015, havia 51.008 professores da Educação Básica frequentando os cursos do PARFOR e
12.103 professores já haviam concluído sua formação.
O Termo de Adesão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) ao PARFOR foi celebrado em 28 de maio de 2009, passando a ofertar vagas para os Cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Biologia, Física, Matemática
e Química, na modalidade presencial, objetivando a formação e a
qualificação de professores da Educação Básica, das redes estadual e municipal, na capital e em diferentes municípios maranhenses, onde o IFMA está sediado.
O IFMA tem sua história marcada pela tradição no âmbito
educacional. Funcionando há mais de 100 anos, passou pelos modelos de Escola Técnica, de CEFET e atualmente de Instituto Fe-
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deral. Neste último modelo institucional, assumido desde 2008,
está consolidado, conforme dados de 2015, em 26 campi (três em
fase de implantação), três núcleos avançados, três campi avançados e um Centro de Vocação Tecnológica (em fase de implantação), distribuídos por todas as regiões do Maranhão. Desde 1992,
encontra-se engajado em programas de formação de professores,
com os cursos de Licenciatura, e abraçou mais este desafio com o
PARFOR: habilitar professores já em exercício em escolas da Educação Básica neste Estado, que apresenta dimensões geográficas,
sociais e culturais bem distintas.
Em outubro de 2010, foram iniciadas duas turmas do PARFOR no Campus São Luís-Monte Castelo: Licenciatura em Biologia e Licenciatura em Matemática. A integralização das turmas
ocorreu em março de 2015, com a formação de 37 alunos, sendo
23 licenciados em Biologia e 14 licenciados em Matemática.
A turma de Licenciatura em Biologia teve inicialmente 40
matriculados, sendo que cinco alunos nunca frequentaram o Curso e ao final do primeiro ano, tinha-se uma turma consolidada
que finalizou as disciplinas. Esta turma era composta apenas por
mulheres, professoras atuantes, que residiam nos quatro municípios da ilha de São Luís: São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São
José de Ribamar.
Caracterizava-se por ser heterogênea em muitos aspectos
como a idade, tempo de serviço no Magistério e conhecimento
acadêmico, mas tinha em comum o entendimento de que o PARFOR era uma grande oportunidade para favorecer mudanças na
vida pessoal e profissional, com consequências positivas para a
educação básica dos municípios em que os professores atuavam.
Considerando este Programa como oportunidade ímpar
para mudanças e transformações no âmbito educacional e social,
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assumimos um processo formativo que buscou fornecer condições para o desenvolvimento amplo e sólido das professoras-estudantes, por meio de participação em eventos científicos voltados para a área da formação, de inúmeras visitas técnicas e de
desenvolvimento de projetos de pesquisa que culminaram em
suas monografias de Graduação, desenvolvidas individualmente
e apresentadas a uma banca examinadora, conforme as normas do
IFMA. Esses trabalhos de pesquisa expressam a dedicação, a busca por aprendizagens permanentes, autonomia científica, além do
enriquecimento pessoal que esta experiência proporcionou.
O percurso da pesquisa científica no PARFOR/IFMA trouxe à tona várias problematizações epistemológicas formuladas
pelos pesquisadores (orientadores e orientandos) vinculados ao
Curso de Licenciatura em Biologia. Neste sentido, este livro aglutina três dimensões - EDUCAÇÃO, AMBIENTE E SAÚDE - que
perpassaram as investigações realizadas neste curso e que são de
grande relevância na atual conjuntura.
Discutir temas como educação, ambiente e saúde é uma
tarefa extremamente desafiadora considerando a realidade social, política e econômica do Brasil. Diante desse cenário, ao tratar da questão educacional, as pesquisas das alunas do PARFOR
apresentam à comunidade acadêmica uma análise sobre o ensino
de Ciências e Biologia, focada na dimensão didática pedagógica, mais especificamente no uso dos recursos didáticos na prática
pedagógica dos professores licenciados em Biologia. Os pressupostos que conduziram as investigações sobre educação pautaram-se no potencial significativo dos recursos envolvidos no processo ensino aprendizagem e nas transformações que as novas
tecnologias de informação e comunicação estão realizando nas
instituições educacionais.
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Abordou-se o uso dos recursos tecnológicos nas escolas
públicas como meio para a busca da aprendizagem significativa
no processo ensino aprendizagem de Ciências e Biologia. Entretanto, ressalta-se que o entendimento que norteou esta análise
não trata as novas tecnologias a partir de uma visão ufanista, que
resolve tudo, mas aponta o potencial das novas tecnologias a partir do protagonismo da prática docente. O professor e os estudantes são os sujeitos do processo ensino aprendizagem, quaisquer
outros elementos nessa relação se constituem mediadores para os
sujeitos alcançarem suas objetivações.
O ponto de partida das pesquisas sobre ambiente é o aumento cada vez maior da população mundial e a demanda crescente pelo uso de recursos, para alimentar toda essa população. Em
função disso, os recursos naturais são cada vez mais explorados
desordenadamente e nossos ecossistemas, como rios e manguezais, são explorados de forma inconsequente e predatória. Outras
questões resultantes do fenômeno acima citado é o assoreamento
dos rios pela entrada de resíduos de variados tipos e despejos de
esgotos in natura, como é o caso do Rio Paciência, no município
de São Luís do Maranhão; e a exploração dos manguezais de forma nada sustentável, tornando-se também depósitos de resíduos
sólidos de todos os tipos, sofrendo aterramento para construção
civil, conforme observado no município de São José de Ribamar,
na grande São Luís.
Considerando esse conjunto de problemas ambientais e o
perigo que representa para a população em geral, as alunas do
Curso de Licenciatura em Biologia do PARFOR, abordaram a temática Ambiente nas suas pesquisas, delimitando como universo
de investigação a Ilha de São Luís, incluindo o município de São
José de Ribamar por ser o ambiente no qual elas residem e realizam suas atividades, buscando a percepção das comunidades
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locais e a sensibilização das mesmas para minimizar os impactos
das atividades antrópicas.
A dimensão investigada pelas alunas do curso de Licenciatura em Biologia abordou aspectos voltados à saúde, em particular, a dengue e o uso de plantas medicinais. A dengue tem se
apresentado na Ilha de São Luís, como um problema endêmico
que tem trazido prejuízos sociais. O conhecimento tradicional sobre o uso de plantas medicinais tem sido cada vez mais esquecido pelos indivíduos mais jovens, sendo assim, o resgate dessas
informações a partir da infância, busca estimular sua busca com
a intenção de preservá-la como rica fonte de conhecimento. Sem
dúvida, o conhecimento nessas áreas é reconhecido de forma contundente como gerador de informações sólidas, que, se bem aproveitadas, podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida.
O conhecimento do meio ambiente, dos hábitos saudáveis,
da preservação da saúde e da utilização dos recursos naturais
do próprio meio em que se vive, pode favorecer o entendimento
crítico, contribuir para a manutenção de atitudes corretas e proporcionar mudanças de hábitos em relação a ações inadequadas.
Desta forma, entender a realidade e discutir a sua construção
local em relação à saúde visou habilitar os alunos do PARFOR,
como agentes multiplicadores de atitudes saudáveis dentro das
comunidades em que atuam.
Essas três dimensões - EDUCAÇÃO, AMBIENTE E SAÚDE
- investigadas pelas alunas do Curso de Licenciatura em Biologia
PARFOR/IFMA contribuíram para ampliar o debate acadêmico
nessas áreas. Não houve a pretensão de dizer o que precisa ser feito para alcançar uma educação de qualidade ou o que precisa ser
feito na sala de aula para ser um bom professor, ou como ser politicamente correto em relação ao ambiente e às questões relativas à
preservação da saúde. Antes, estas investigações tem a finalidade
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de discutir as certezas já estabelecidas e criar espaço para novas
ações e reflexões, tendo em vista que o cenário global demanda
reflexões problematizadoras da sociabilidade no século XXI.

18 | Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão

Capitulo 1

AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO
RECURSOS DIDÁTICOS: REPENSANDO A
FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE
Alberico Francisco do Nascimento
Ariane Veras e Silva
Hildacely Ferreira da Silva
Maria Dayse Cardoso Pinto

O grande desafio da docência é propiciar caminhos que
possibilitem uma aprendizagem do conhecimento científico de
forma significativa. Trata-se de um grande desafio porque na prática pedagógica contemporânea a aprendizagem mecânica, puramente memorística, por inúmeras razões, ainda ocupa amplo
espaço no fazer docente.
Quando se fala em aprendizagem significativa estamos
referindo-nos à interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, que deve ser articulada pelo docente. Nesse
processo, os novos conhecimentos adquirem significado para
o sujeito educando e os conhecimentos prévios adquirem novos significados, nova valoração cognitiva. Nesse ponto colocase uma questão relevante para o prosseguimento dessa análise:
quais as condições subjetivas e objetivas para a operacionalização
da aprendizagem significativa?
Do ponto de vista subjetivo, a questão central é a predisposição para aprender, ou seja, as ideias-base da estrutura cognitiva
representadas pelo conhecimento prévio apropriado pelo sujeito
educando. Quanto às condições objetivas ressalta-se a necessidade do material de aprendizagem ser potencialmente significativo.
Daqui se deduz duas questões: primeira, que esse material deve
ser relacionável às ideias base da estrutura cognitiva do sujeito
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aprendiz; segunda, que os sujeitos envolvidos no processo ensino
aprendizagem sejam os protagonistas na elaboração do significado da aprendizagem, pois os materiais apenas podem ser potencialmente significativos.
Esta pesquisa ao investigar os recursos didáticos, num
contexto perpassado pelas novas tecnologias, toma como eixo
condutor da análise a condição objetiva de realização da aprendizagem significativa: materiais potencialmente significativos.
Os materiais de aprendizagem, aqui entendidos como os componentes do ambiente educacional que estimulam o educando,
facilitando e enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem,
são abordados a partir das suas contribuições para o ensino de
Ciências e de Biologia.
Ressalta-se ainda que, este estudo parte do pressuposto de
que a sociedade está vivenciando um contexto marcado pelas novas
tecnologias de informação e comunicação, que viabilizam transformações profundas no processo ensino- aprendizagem, inclusive assumindo uma função importante em termos de apoio pedagógico.
Para dar conta dessa delimitação, a pesquisa foi desenvolvida a partir de três momentos. No primeiro, analisam-se as
contribuições do uso dos recursos didáticos no processo ensino
aprendizagem de Ciências. No segundo, apontam-se elementos
que problematizam e repensam a formação docente frente a uma
sociedade marcada por novas tecnologias. Por fim, a análise centra-se nos recursos tecnológicos e mostra a partir de pesquisa de
campo como tem sido a utilização dos recursos tecnológicos na
prática dos professores de Licenciatura em Biologia.
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OS RECURSOS DIDÁTICOS E AS
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO CENÁRIO
EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO
Partindo de uma concepção ampla de recursos didáticos,
podemos afirmar que os mesmos compreendem uma diversidade de instrumentos e métodos pedagógicos que são utilizados
como suporte experimental no desenvolvimento das aulas e na
organização do processo ensino e aprendizagem. São de importância capital para uma aprendizagem significativa, desde que
sejam utilizados como meio e não como fim em si mesmo. Os
recursos didáticos são componentes do ambiente educacional estimuladores do educando, facilitando e enriquecendo o processo
de ensino e aprendizagem e auxiliando nas simulações de situações, experimentações e demonstrações.
Do ponto de vista histórico, até o século XVI o uso de materiais ou objetos no processo ensino aprendizagem era considerado pura perda de tempo, uma atividade que perturbava o silêncio ou a disciplina dos estudantes. A aprendizagem do aluno
era considerada passiva, consistindo basicamente em memorização de regras, fórmulas, procedimentos ou verdades localmente
organizadas. Os poucos professores que aceitavam e utilizavam,
faziam-no de maneira puramente demonstrativa, servindo apenas para auxiliar a exposição, a visualização e a memorização do
aluno. Exemplos disso são: o flanelógrafo, as réplicas grandes em
madeira de figuras geométricas, desenhos ou cartazes fixados
nas paredes.
No século XVII, esse modelo de ensino foi bastante criticado por Comênius (1592-1671), pai da Didática, que acreditava
que as próprias coisas deveriam ser apresentadas à juventude,
ao invés das suas representações, ou seja, o ensino precisava ser
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vivenciado a partir de contextos reais de aprendizagem e não só
dentro, mas fora do ambiente formal da “sala de aula”. Rousseau
(1727-1778) no séc. XVIII foi o precursor de uma nova concepção
de escola ao considerar a educação como um processo natural do
desenvolvimento da criança, ao valorizar o jogo, o trabalho manual e a experiência direta das coisas. Embora sua tese sobre a escola focasse mais nos aspectos do desenvolvimento dos estudantes do que na aprendizagem dos conteúdos, nota-se um avanço
no entendimento da dinâmica do processo ensino aprendizagem.
Com o passar do tempo, o homem aprendeu a utilizar a
ludicidade (FREITAS, 2007). Com o surgimento da escrita, antes
mesmo do texto e do livro (PAIVA, 1997), a humanidade começou a desenvolver vários materiais que direta ou indiretamente
tinham uma finalidade didática. Como exemplo tem-se: tabuletas
de argila ou de pedra, materiais de cascas de árvores, folhas de
palmeira, ossos de baleia, dentes de foca, conchas, cascos de tartaruga, bambu, tecido, papiro e pergaminho. Na sequência desse
processo histórico, a invenção do papel foi um ato revolucionário
no âmbito das práticas educacionais. E com ele tem-se a criação
do livro, um recurso didático que ainda hoje em muitas escolas é
o único a ser usado com regularidade, apesar das suas limitações.
O sucesso dos recursos didáticos empregados nas salas de
aula deve-se ao fato de ser mais fácil e atrativo para os educandos
lidar com os conteúdos de forma dinâmica do que apenas de forma
textual, uma vez que há um maior envolvimento com o conteúdo
dado e interação com as informações apresentadas. A aprendizagem acontece quando se trabalha a partir das representações dos
alunos, dos erros e dos obstáculos de aprendizagem. É importante
explicitar a aprendizagem no século XXI, como algo que deve ser
significativo na vida do indivíduo, pois se sabe que aquilo que não
é tomado como significativo tende a ser abandonado.
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A sociedade do século XXI passa por profundas mudanças caracterizadas por uma intensa valorização da informação
(DRÜKER, 1993). Na chamada Sociedade da Informação, processos de aquisição do conhecimento assumem um papel de destaque e passam a exigir um profissional crítico, criativo, com capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupo
e de se conhecer como indivíduo (MASETTO & ALONSO, 1996).
Estamos diante de uma sociedade tecnológica que é determinada principalmente pelos avanços das tecnologias digitais
de comunicação e informação e pela microeletrônica (KENSKI,
2007). Essas novas tecnologias assim consideradas em relação
às tecnologias anteriormente existentes, quando disseminadas
socialmente, alteram as qualificações profissionais e a maneira
como as pessoas vivem e trabalham cotidianamente, informam-se
e se comunicam com outras pessoas e com todo o mundo. Nesse
contexto, o conceito de recurso didático se amplia com as novas
possibilidades de ensinar e aprender a partir das novas tecnologias de informação e comunicação expressas na inserção de novos recursos na área educacional, como por exemplo: Notebook,
Data Show, Tablet e Lousa digital.
No âmbito educacional, o acesso e o uso dessas tecnologias no processo de construção do conhecimento ainda é um desafio, considerando a realidade da educação pública no Brasil.
Por outro lado, é fato que as novas tecnologias de informação e
de comunicação (NTIC) têm viabilizado transformações profundas no processo de ensino aprendizagem de muitas realidades
educativas, assumindo uma função importante em termos de
apoio pedagógico. Trata-se de uma nova forma de linguagem e
de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Dessa forma, ressalta-se que as NTIC têm promovido mudanças em ações,
pensamentos e na forma de representar a realidade. Essas trans-
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formações tecnológicas exigem novos ritmos e dimensões no processo de ensino aprendizagem (KENSKI, 2007).
A inserção dessa linguagem digital no contexto educacional tem sido viabilizada principalmente através das práticas
pedagógicas dos professores e a partir de algumas políticas educacionais pontuais, a exemplo do Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), que não consegue atender a totalidade das escolas públicas. Cabe ressaltar, que para a unificação
das novas tecnologias com a educação é necessário que se tenha
em mente o que se busca e, nesse caso, o planejamento é fundamental nesse caso. Experiências em âmbito nacional e internacional apontam para a necessidade de que as propostas educacionais tecnológicas sejam desenvolvidas de modo a considerar as
NTIC como meio e não como um fim, buscando integrar as diversas formas de apresentação da informação com trabalhos que
conduzam à aprendizagem significativa. Para isso, os professores
devem estar suficientemente capacitados a aplicar os recursos
tecnológicos disponíveis de forma natural e transparente.
A relação entre educação e tecnologia é excelente, porém, o
fato de se ter uma grande quantidade de informação à disposição
dos alunos não é suficiente. É preciso transformar esse volume de
informação em conhecimento, e para isso, faz-se necessário o uso
das tecnologias associado às propostas pedagógicas que vão além
das tecnologias empregadas. É preciso partir da ideia de usar as
NTIC para formar indivíduos que desenvolvam suas potencialidades tomando como base a aplicabilidade e a experimentação
dessas tecnologias no espaço da aprendizagem colaborativa.
No ensino de Ciências e de Biologia, as NTIC adquiriram
um papel decisivo no que diz respeito a divulgação e construção de novos conhecimentos através de recursos como Realidade
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Virtual Aumentada, projeção em 3D e 4D, Ambiente Virtual de
Aprendizagem como a plataforma MOODLE, sendo que neste
último é possível encontrar ferramentas multimídias, como por
exemplo: fóruns, chats, diários de bordo, recursos de áudio e vídeo dentre outros. Para Melo (2010), “a utilização de recursos tecnológicos, como apoio às aulas de Biologia, deixou de ser uma
prática opcional e se tornou um recurso necessário”, pois, as imagens, por exemplo, além de ilustrar, contribuem na problematização e contextualização de tais conteúdos.
Diante dessa realidade, usar os recursos didáticos, tecnológicos ou não, a favor da educação é saber utilizá-los como suporte
auxiliar na busca da qualidade do processo educacional, tendo
em vista a evidente necessidade de proporcionar uma nova visão
no processo de ensino aprendizagem. Neste contexto, os recursos didáticos em geral devem estar interligados ao ambiente de
aprendizagem proporcionando mais criatividade aos educadores
e mais significado aos educandos.

A FORMAÇÃO DOCENTE E O USO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS COMO RECURSOS DIDÁTICOS
A inserção das novas tecnologias na escola com a finalidade didática pedagógica tem requerido dos professores conhecimentos e habilidades que não podem ser apenas transmitidos.
Há de se construir essas capacidades se desejamos um profissional, que para além dos simples uso das “ferramentas” tecnológicas, seja um examinador crítico e um profissional capaz de usar
criticamente essas tecnologias na sala de aula. O progressivo domínio da natureza pela humanidade e o debate sobre os recursos
no processo ensino aprendizagem ganham novas dimensões e a
questão do “como usar” é um ponto que passa a ser analisado.
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Os professores podem usar os recursos didáticos para preparar, melhorar ou aprimorar as suas aulas, assim como também
podem utilizá-los para desenvolver um tipo de aula diferente,
mais dinâmica e proveitosa evitando que as aulas se tornem monótonas, rotineiras ou que caiam na mesmice do dia-a-dia. Trivelato e Oliveira (2006, p. 2) afirmam que “a utilização de recursos
didáticos pedagógicos diferentes dos utilizados pela maioria dos
professores (quadro e giz), deixam os educandos mais interessados em aprender”. Esses instrumentos possibilitam aos educandos participarem ativamente e expressarem suas opiniões,
interagindo com as informações. No momento que se permite o
envolvimento com as atividades e com todos da sala de aula, criase um ambiente de socialização das informações, revelando outro
ponto importante dos recursos didático, que é despertar nos estudantes a curiosidade, a capacidade de observar, de questionar e
a vontade de participar das atividades.
Nessa perspectiva, Souza (2007) declara que “o professor
deve ter formação e competência para utilizar os recursos didáticos que estão ao seu alcance e muita criatividade, ou até mesmo
construir juntamente com os alunos”, pois, ao manipular esses
objetos, os educandos têm a possibilidade de assimilar melhor
o conteúdo. Os recursos didáticos não devem ser utilizados de
qualquer jeito, deve haver um planejamento por parte do professor, que deverá saber como utilizá-lo para alcançar o objetivo
proposto por sua disciplina (SOUZA, 2007; COSTOLDI & POLINARSKI, 2009).
Quando pensamos nessa formação, vêm à tona alguns
questionamentos: Como conviver com toda essa tecnologia e
utilizá-la dentro dos padrões éticos e humanos que desejamos?
Até que ponto somos atores de nossos destinos quanto ao uso da
tecnologia? (CARNEIRO, 2000). Esses questionamentos nos re-
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metem ao entendimento de que a formação de professores frente
ao uso das novas tecnologias como recursos didáticos deve caminhar junto com o repensar de suas práticas pedagógicas e, consequentemente, deve fazer brotar novas propostas metodológicas
de ensino que viabilizem um suporte ao professor nas suas experiências docentes com esses recursos tecnológicos.
Assim, a formação de professores apresenta grandes desafios, envolvendo mais do que um treinamento em novas tecnologias. Isso nos remete ao questionamento do tipo de formação,
tanto inicial, como continuada, que tem sido trabalhada com os
professores, sendo que a falta de relação entre a formação recebida e as condições de trabalho que o professor encontra na realidade educacional é um fato concreto, a exemplo de projetos
exigindo conhecimentos e habilidades para os quais ele não foi
preparado e que por conta das condições objetivas de trabalho
impostas pela sociedade capitalista, ele precisa sujeitar-se.
A visão de terminalidade da Graduação precisa ser ultrapassada, pois vem gerando uma crise nos meios acadêmicos, de
que a licenciatura por si só já garante o preparo necessário para
atuar na profissão (MORAN et al, 2013). O desafio é instrumentalizar os licenciados para um processo de educação continuada
que deverá acompanhá-lo em toda a vida. Nesse sentido, para
Nóvoa (1992) é fundamental que se aborde a formação continuada de professores a partir de três eixos: a pessoa do professor e
sua experiência, a profissão e seus saberes e a escola e seus objetivos. Esses eixos abordariam, respectivamente, a reflexividade crítica sobre a prática, a motivação dos professores no sentido de se
apropriarem dos saberes de que são portadores, e a necessidade
de mudanças nos contextos em que os professores estão inseridos, pois não basta apenas mudar o profissional.
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Na conjuntura atual, é inadmissível conviver com propostas de formação tradicional em que os professores são treinados
através de técnicas consideradas neutras, como se fossem sujeitos
ahistóricos, para reproduzirem ideias e valores que se encaminham na direção da manutenção do status quo, em detrimento
da realização de qualquer possibilidade expressiva de exercício
da reflexão crítica, do questionamento exigente, da inquietação,
características estas indispensáveis ao sujeito cognoscente.
Ressalta-se que essa ênfase no caráter político da formação
do professor, não significa qualquer descaso com sua formação
técnica, ou seja, com o domínio de conteúdos, técnicas e instrumentos de trabalho. As habilidades técnicas devem ser ensinadas
dentro de um contexto que envolva os problemas reais, que auxiliem a compreensão das tecnologias como instrumentos culturais
que evoluem e, por isso, devem ser objeto de reflexão crítica. Assim, os professores serão capazes de compreender o papel que as
novas tecnologias desempenham na sociedade e de questionar os
propósitos de seu uso na área educacional e fora dela.

A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
DOS PROFESSORES DE LICENCIATURA EM
BIOLOGIA
As novas tecnologias como meio facilitador da aprendizagem ainda é algo novo nas instituições, e é “este novo” que abrirá
portas para que o conhecimento seja visto como uma nova ferramenta para se alcançar o “saber fazer educacional”, pois faz-se
necessário despir-se de conceitos tradicionalistas e vestir-se com
estes novos ideais.
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Os recursos tecnológicos como ferramentas pedagógicas
sem dúvida auxiliam no processo de construção do conhecimento, como meio e não um fim e devem ser usados considerando o
desenvolvimento dos componentes curriculares. O uso desses recursos sinaliza a possibilidade de criação de novos modelos metodológicos e didáticos, que repensem a aprendizagem de forma
significativa, a fim de que as NTIC não se tornem novos adereços
travestidos de modernidade.
O educador contemporâneo está sendo desafiado no seu
cotidiano a estimular o educando a construir o conhecimento e a
cultivar a autoestima. É importante destacar que para isso os educadores precisam ser valorizados, precisam de condições dignas
de trabalho, precisam de instituições de ensino com uma infraestrutura adequada. Dessa forma, esse desafio não é só do educador, mas é de todos que têm a responsabilidade e o compromisso
de fazer educação pública, gratuita e de qualidade.
Considerando este desafio posto pelo progresso técnico,
que representa o próprio progresso da humanidade e com a finalidade de mostrar como os recursos tecnológicos estão sendo
usados pelos professores da licenciatura, realizou-se um estudo
de caso no IFMA Campus São Luís - Monte Castelo com os professores que ministram aulas no Curso de Biologia na modalidade regular e no PARFOR.
Este estudo foi caracterizado a partir de uma abordagem
qualitativa e quantitativa, considerando que o objeto de investigação é a relação entre professores e práticas de ensino voltadas ao uso
de recursos tecnológicos durante as aulas. Ressalta-se que a pesquisa focou exclusivamente os professores com formação na área de
Biologia, em pleno exercício de suas atividades que ministravam
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as disciplinas específicas constantes no currículo da referida Graduação. Um total de oito professores respondeu aos questionários.
A investigação inicialmente deteve-se na identificação do
perfil profissional dos professores do curso de Biologia e constatou que metade dos professores trabalha no IFMA entre 7-10 anos
e 25% estão na instituição há mais de dez anos. Estes dados mostram que a maioria (75%) dos professores do curso de Biologia tem
um tempo relevante de trabalho na referida instituição. O vínculo
institucional é um elemento que deve ser levado em consideração,
uma vez que contribui com a possibilidade do professor desenvolver um planejamento a longo prazo e dessa forma compreender melhor o processo educacional no qual está inserido.
Observou-se ainda que a maioria (75%) dos professores trabalha no regime Dedicação Exclusiva (DE). É fato que se o professor tem mais disponibilidade para desenvolver seu trabalho, pode-se inferir que o mesmo terá mais possibilidade de aumentar sua
produção como educador e pesquisador. No final, quem ganha é
o aluno, o professor, a sociedade e, principalmente, a instituição.
Partindo do pressuposto de que a formação pedagógica é
a construção do processo de formação inicial do professor, pois
é nesse momento que o licenciado adquire conhecimentos que
compõem seus quadros referenciais para a profissão, constatouse um bom quadro de docentes do Curso, pois 75% deles possuem
licenciatura e bacharelado em Biologia. Fato este que pode contribuir para formar cidadãos críticos, éticos, responsáveis, com uma
visão empreendedora, capazes de desenvolver ações sustentáveis
de forma a atender às necessidades da sociedade.
Lopes (2010) afirma que “ainda que a formação inicial sozinha não dê conta de formar o professor para atuar num ambiente marcado pela imprevisibilidade e por constantes mudanças,
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pode propiciar a construção de bases sólidas para aprendizagens
futuras”. O professor licenciado traz disciplinas específicas de
educação importantes para a prática de ensinar, enquanto que o
bacharelado forma o profissional pesquisador (NUNES, 2001).
Em relação à titulação, foi verificado que 50% têm a titulação de Doutor, 37,5% possuem Mestrado e 12,5% tem Especialização. Diante do exposto, percebeu-se que o curso de Biologia
do Campus São Luís-Monte Castelo possui um quadro de professores qualificados, que pode contribuir com o processo de inovação da educação através das novas tecnologias. Entretanto, não
podemos esquecer que o bom professor não é necessariamente
aquele com maior titulação acadêmica, mas o professor que reflete sobre sua experiência e conhecimento acumulado sobre uma
determinada disciplina, visando contribuir para o aprendizado
dos alunos.
Na sequência, a investigação abordou o uso dos recursos
tecnológicos pelos professores de Biologia do IFMA. Os dados
coletados mostraram que todos os professores utilizam com frequência Data show e Computador, 50% utilizam internet, 30%
softwares educacionais, 20% redes sociais e 10% utilizam a lousa
digital, Plataforma Moodle e outros. Quanto aos motivos da utilização dos recursos tecnológicos nas salas de aula, os docentes
apontaram as seguintes justificativas: economia de tempo, facilitação do trabalho, modernização da aula e a possibilidade de
tornar a aula atrativa.
Esses motivos apontam para o uso de ferramentas complementares às atividades de ensino usuais e que, devido à sua flexibilidade e abrangência, podem até favorecer a constituição de redes
de conhecimento (CUNHA, 2012). Corroborando esse pensamento, as opiniões dos professores de Biologia referentes à utilização
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dos recursos tecnológicos mostraram que todos entendem que
esses recursos funcionam como facilitadores do trabalho docente,
87,5% dos docentes opinaram pela possibilidade de mediação dos
conteúdos e da aprendizagem e 37,5% têm visto as novas tecnologias no ensino como modismo derivados da fase da globalização.
Mediante a análise dos dados, concluiu-se que os professores do curso de Biologia do IFMA estão alinhados com a compreensão de que o uso dos recursos tecnológicos pode favorecer
o dinamismo de suas aulas e contribuir com o ensino aprendizagem, exercendo um papel de mediador na construção do conhecimento. Os desafios nas instituições são grandes, sejam estaduais ou federais, elas passam por um verdadeiro sucateamento da
sua infraestrutura. No caso do IFMA, os recursos existem, mas
não são suficientes para atender a demanda dos professores.
Outra questão importante que se coloca é que diante da diversidade de novos recursos pedagógicos que estão sendo disponibilizados, faz-se necessário que o professor receba uma formação adequada para atuar com estes novos recursos pedagógicos,
sendo estimulado a trabalhar com esta nova prática, para que o
processo educacional possa realmente ser renovado e aprimorado e o objetivo maior alcançado, que é servir de facilitador do
processo ensino aprendizagem levando o professor a exercer o
seu papel de mediador na construção do conhecimento.
Nos tempos atuais, caracterizados pela disseminação
da tecnologia, pela revolução das ferramentas de comunicação
e pela evolução da informática, surgem novas formas de viver,
relacionar-se, pensar e agir, dando uma nova face à sociedade e
consequentemente aos indivíduos. Técnicas e tecnologias circundam a vida cotidiana das pessoas, implicando novas condutas e
um novo pensar. Mediante essa realidade, os recursos tecnológicos trazem para o processo de ensino aprendizagem uma mu-
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dança significativa do protagonismo do educando, pois o torna
partícipe do processo educativo, bem como impulsiona o professor a buscar novos conhecimentos e a se adequar às constantes
mudanças que a sociedade tem passado e a escola não pode ficar
indiferente. No entanto, entende-se que o uso das novas tecnologias não deve se reduzir a um tecnicismo que se resumiria ao uso
de novas técnicas e metodologias. As novas tecnologias, como
vimos, compõem a base de uma nova sociedade, de modo que a
sua aplicação deve ser contextualizada em um projeto pedagógico mais abrangente que atenda a esta percepção.
Por outro lado, sabe-se que a realidade das escolas públicas
brasileiras, nos três níveis de ensino - municipal, estadual e federal - enfrentam graves problemas de infraestrutura e de recursos
humanos. Essa situação de descaso com a educação pública tem
inviabilizado o usufruto das possibilidades de enriquecimento
do fazer pedagógico que as NTIC podem proporcionar. Cabe aos
órgãos competentes como Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) democratizar
o acesso ao computador, promovendo a inclusão sócio-digital
dos alunos. É preciso também que os dirigentes discutam e compreendam as possibilidades pedagógicas deste valioso recurso.
Contudo, é preciso estar conscientes de que não é somente a introdução da tecnologia em sala de aula que trará mudanças na
aprendizagem dos alunos, o computador não é uma “panacéia”
para todos os problemas educacionais.
As novas tecnologias podem ser recursos didáticos ricos
em possibilidades que contribuam com a melhoria do nível de
aprendizagem, desde que haja uma reformulação na formação
do professor, que se criem novos modelos metodológicos, que se
repense qual o significado da aprendizagem. Uma aprendizagem
onde haja espaço para que se promova a construção do conhe-
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cimento, não como algo que se recebe, mas concebido como relação, ou produto da relação entre o sujeito e seu conhecimento,
onde esse sujeito descobre, constrói e modifica, de forma criativa
sua própria aprendizagem.
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A Ilha de São Luís encravada entre a Baía de São Marcos e a
Baía de São José - formadas pelos estuários dos principais rios genuinamente maranhenses (Pindaré, Mearim, Itapecuru e Munim)
e banhada pelo Oceano Atlântico, o que a classifica como uma ilha
flúvio marinha e costeira, é separada do continente por um estreito, Estreito dos Mosquitos. A Ilha de São Luís é formada por
quatro municípios: São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e
São Luís, que é o maior de todos e também a capital do Maranhão.
São Luís é o município mais populoso do Estado, tem uma
população de 1.014.837 habitantes, além de ser o 15° município
mais populoso do Brasil, o quarto da Região Nordeste e a 13ª capital mais populosa do Brasil. Sua área é de 831,7 km², e desse
total 157,5 km² estão em perímetro urbano. O município faz parte da Mesorregião do Norte Maranhense e da Microrregião da
Aglomeração Urbana de São Luís, localizadas a norte do estado
do Maranhão.
Segundo dados de 2010 do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, que traz o Índice de Desenvolvimento Humano
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Municipal (IDHM) e outros 200 indicadores de demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade para os municípios brasileiros, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de
São Luís é de 0,76, sendo a 15ª do estado e a terceira do Nordeste.
São José de Ribamar é o terceiro município mais populoso
do Maranhão. Sua população é de 162.925 mil habitantes (IBGE,
2010) e pertence à Região Metropolitana de São Luís. Situado no
extremo leste da Ilha, de frente para a Baía de São José, distante aproximadamente 32 km do centro da capital maranhense. O
nome do município é em homenagem ao padroeiro do Maranhão.

PERCEPÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM
ECOSSISTEMAS IMPACTADOS
Segundo a etimologia,, a expressão degradação ambiental possui a sua origem no vocábulo latino, sendo composta por
duas palavras: “degradation” que significa decompor, destruir
e/ou perder as características naturais e “ambire” relativo ao ambiente, ou seja, aquilo que está ao redor, em volta. Diante disto,
neste primeiro momento conceitua-se o termo Degradação ambiental como sendo qualquer processo que diminua a capacidade
de determinado ecossistema em sustentar a vida. Este processo,
por sua vez, está diretamente relacionado às alterações biofísicas
que afetam e/ou destroem o ecossistema provocando um desequilíbrio ambiental (SOARES, 2010).
Já percepção ambiental pode ser definida como “uma tomada de consciência do ambiente pelo homem”, ou seja, perceber
o ambiente onde ele está localizado, aprendendo a protegê-lo e
cuidar dele da melhor forma.
Os ecossistemas da Ilha de São Luís estão a cada dia sofrendo um número considerável de impactos ambientais, entre
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eles citam-se rios como Paciência e os açaizais dos bairros Maioba
e Maracanã em São Luís e manguezais como o do bairro Campina, em São José de Ribamar.

Percepção da comunidade sobre
a degradação de um braço do Rio
Paciência
De acordo com Bezerra (2003) o Rio Paciência tem a sua
nascente localizada na Chapada do Tirirical, sendo o principal
curso d’água que banha a zona leste da Ilha do Maranhão, possui
27,3 km de extensão numa área de 143,7km², a sua maior extensão encontra-se na área do município de Paço do Lumiar, sendo
17,5km de extensão e 73,9km² de área. Sua foz está localizada próximo à Ilha de Curupu e seu principal afluente é o rio Itapiracó,
que depende das precipitações sazonais do Rio Paciência.
Segundo o mesmo autor, o processo de degradação ambiental do Rio Paciência teve início em meados da década de 1980.
Na oportunidade, começou a ocupação das terras próximas às
margens do rio, com grandes construções de conjuntos habitacionais e numerosas invasões caracterizadas por habitações de baixa
renda. Assim sendo, o acelerado processo de ocupação espacial
resultou no desmatamento da vegetação e, consecutivamente, no
assoreamento do canal. Estes, por sua vez, são considerados os
fatores preponderantes que causaram a degradação ao longo do
leito do Rio Paciência.
O estudo foi descritivo e transversal, em um braço do Rio
Paciência em torno do bairro Jardim São Cristóvão, na cidade de
São Luís/MA, tomando por base a opinião dos moradores deste
bairro. Foram aplicados cem questionários entre os mais diversos
moradores do bairro.
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As perguntas abordavam as causas da degradação do braço do Rio Paciência, tipos de hortaliças cultivadas, tipos de peixes
encontrados, contribuição das hortaliças e pescado na renda da
comunidade. A partir dessas respostas, traçou-se um perfil sócio
demográfico dos moradores do bairro, relacionando as principais
causas de degradação ambiental.
Foram observados dados preocupantes a partir das respostas dos entrevistados com relação à escolaridade (67% analfabetos ou com ensino fundamental), renda (80% das famílias recebe
no máximo dois salários mínimos por mês) e ocupação (38% desempregados, 30% pescadores e aposentados). Este quadro tende
a manter a precarização da qualidade de vida das pessoas, que
precisam de estratégias de sobrevivência, como os desempregados que realizam pequenas atividades remuneradas (os chamados “bicos”) e agricultura de subsistência às margens do rio, e os
pescadores, que devido à crescente degradação do Rio Paciência
estão realizando as suas atividades em outros rios. A falta de empregos formais pode ter uma relação com a maior exploração dos
recursos naturais, uma vez que esses podem ser utilizados como
forma de sobrevivência e, consequentemente, aumentar a degradação ambiental da área.
A metade dos moradores entrevistados reside no local entre
10 e 20 anos. Essa informação é importante, pois, sugere que por
habitarem mais tempo na região às margens do Rio Paciência sem
preocupação com a degradação ambiental, podem ter influenciado na aceleração do processo de degradação do recurso natural.
Pelo fato dos entrevistados residirem há mais de dez anos
na área, acompanharam a degradação ambiental acentuada do
referido rio nos últimos anos e para 90% deles, o braço do Rio
Paciência era totalmente limpo quando chegaram à região. Por
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isso, percebe-se uma forte relação da ocupação do solo com a
degradação ambiental, porque com o aumento da população e
das moradias de forma desordenada e sem saneamento básico
e serviço de limpeza urbana adequados, os resíduos produzidos
pela comunidade acabam sendo despejados ou carreados para o
próprio rio.
Os grupos de animais mais observados pelos moradores
foram aves (30%), répteis - cobras e jacarés (25%) e peixes (15%).
Entre as aves, predominaram siricora e aves de rapina, como o
urubu, cuja presença pode estar ligada à proximidade do rio a um
lixão existente na área.
Dentre os tipos de peixe de maior incidência encontrados
neste braço do Rio Paciência destacam-se traíra e tainha (35% cada),
jeju e cascudo (15% cada). Os peixes são tanto utilizados para o
consumo local (subsistência) como também para a comercialização
nos mercados e feiras livres da capital maranhense. No entanto, o
processo de degradação levou a uma redução desses peixes.
Os moradores foram unânimes ao afirmar que o desmatamento da vegetação ao longo das margens do Rio Paciência foi
realizado quase que na sua totalidade para o desenvolvimento
de atividades agrícolas, sendo muito comum a plantação de verduras e legumes no local tanto para a subsistência como também
para venda nos mercados e feiras livres da capital maranhense.
Dos legumes e verduras mais plantados nas margens do Rio Paciência destacam-se: macaxeira, abóbora, maxixe e vinagreira.
De acordo com a percepção dos entrevistados a degradação ambiental no Rio Paciência é causada principalmente pelo
desmatamento, descarte de lixo, lançamento de esgotos in natura
e atividades agrícolas, de acordo com a percepção dos entrevistados (Figura 1).
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Figura 1: Lixo jogado ao longo das margens do Rio Paciência, município de
São Luís. Autor: SILVA, J.N.M. (2015).

Impactos na área de Manguezal do
Bairro Campina, município de São José
de Ribamar.
Os manguezais são ecótonos que apresentam uma zona de
transição entre água salgada trazida pelas marés e as formações
terrestres circundantes, em solo pantanoso e movediço, têm ainda baixa aeração e alta salinidade (PAULINO, 2002).
Na área de manguezal do Bairro Campina, observou-se
que a população impacta o ambiente de várias maneiras. Os resíduos sólidos e líquidos contribuem significativamente para a
transformação da paisagem natural, principalmente nas margens
de rios e encostas, o que no período chuvoso acarreta graves riscos à população, gerando prejuízos materiais e humanos. Riscos
de contaminação e disseminação de doenças são os principais re-
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sultados da atuação dos próprios moradores na transformação da
paisagem natural em sistema urbano com condições econômicas
precárias (OLIVEIRA et al, 2010).
Outro fator é a deposição de lixo e de esgoto in natura de
origem doméstica, o que ocasiona a contaminação hídrica e a diminuição da fauna. É muito comum, que as praias e o ambiente
de manguezal sejam os principais destinos de tais resíduos, o que
resulta em um aspecto desagradável na área, a exemplo de muitos
sacos plásticos presos aos rizóforos dos mangues. A destruição e
a poluição de rios e manguezais têm reflexos diretos na vida da
própria população que sobrevive dos recursos retirados do meio.
A escassez já percebida e o desaparecimento de espécies de crustáceos e de peixes têm consequências diretas, na economia local.
Por conta disto, há algumas iniciativas da própria comunidade
que tem lutado em prol da despoluição, e limpeza da orla ribamarense, embora sem grandes avanços, devido aos poucos recursos
e esforços isolados.
Para se conhecer o perfil da população que reside no bairro Campina e em seus arredores foram aplicados 30 questionários
e chegou-se ao seguinte perfil: escolaridade (83,3% possuíam ensino fundamental ou ensino médio), renda (66,6% recebiam um
salário mínimo por mês) e ocupação (30% estudantes, 20% donas
de casa, 16,7% pescadores e 13,3% desempregados). Este perfil
mostra que uma melhoria na escolaridade não contribui significativamente para uma mudança na qualidade de vida, pois 80%
dos entrevistados não possui emprego formal, o que favorece a
manutenção da renda baixa.
Os moradores residem há muitos anos na área (50% entre
10 e 20 anos e 33,3% entre 30 e 40 anos) e informaram que quando chegaram ao bairro, a situação dos manguezais era muito boa
(60%) ou boa (30%).
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No que se refere à percepção dos moradores sobre as causas de destruição dos manguezais, constatou-se que para 50% deles o despejo de esgotos de forma direta na natureza é o principal
impacto sobre o manguezal naquela localidade, 30% acreditam
que o aterramento pela própria população ou pelo governo do
município em função da sua urbanização irregular e 20% deles
responsabilizam o descarte de lixo de uma forma geral como fator contribuinte para o desaparecimento do manguezal.
Quanto à percepção dos moradores no que diz respeito à
importância da preservação dos manguezais do bairro Campina, percebeu-se que todos reconhecem a importância dos manguezais, embora falte informação e conhecimento para expressar
uma reflexão mais aprofundada, indispensável para se exercer a
plena cidadania e conservação do ecossistema manguezal.
Entretanto, através dos depoimentos dos moradores notase que a natureza foi sendo transformada pelo trabalho do homem,
passando a produzir um espaço somente com o objetivo de subsistência, extraindo cada vez mais a matéria-prima da natureza.
A resposta da natureza para essas atividades que causam
degradação tem sido catastrófica e o governo de São José de Ribamar passou a se preocupar com meios legais de defesa contra
a degradação ambiental, e assim nasceu a Política Ambiental do
município, em especial da região costeira do bairro da Campina,
que também tem sido beneficiada.
Geralmente, as decisões tomadas por órgãos reguladores
na área ambiental ocorrem valendo-se de informações imprecisas, que acabam prejudicando e diminuindo a qualidade de vida
de muitos cidadãos e gerando grandes gastos do dinheiro público em ações pouco eficientes.
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Impactos nos Açaizais do município de
São Luís
O açaí (Euterpe oleracea Mart.) é um fruto conhecido por suas
propriedades organolépticas e uso tradicional como alimento. Nos
últimos anos, com o avanço de novas tecnologias, descobriu-se
uma série de substâncias orgânicas nos alimentos, o que promoveu
uma corrida dos pesquisadores em busca de alimentos mais ricos
em nutrientes, capazes de substituir uma refeição ou garantir as
necessidades diárias de proteínas, vitaminas e carboidratos.
O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador da
bebida açaí produzida a partir dos frutos do açaizeiro. Esta bebida ou a polpa de açaí são normalmente comercializadas a temperatura ambiente ou na forma congelada, o que leva a perdas
nutricionais importantes.
Na Amazônia, o açaizeiro possui aproveitamento integral.
Os frutos são empregados no processamento da bebida açaí, as
inflorescências na fabricação de vassouras, as raízes como vermífugo e antidiarréico, o caule (estipe) na extração de palmito e
celulose, na construção de casas, as folhas na obtenção de celulose e cobertura de casas e as sementes na confecção de artesanatos
(biojóias) ou como adubo orgânico (CALZAVARA, 1972). Esta
palmeira se destaca no fornecimento de dois produtos alimentares economicamente rentáveis, os frutos e o palmito.
A ilha de São Luís tem aproximadamente 1.400 km2. Possui
clima tropical e úmido com abundantes e extensos manguezais,
juçarais (açaizais), buritizais, babaçuais, fragmentos de mata e Pré
-Amazônia remanescentes. A profusão de igarapés e rios configuram esta área como Amazônia Atlântica ou Costeira, com as bacias
hidrográficas: Anil, Bacanga, Tibiri, Paciência, Inhaúma, Praias, Santo Antônio, Estiva, Geniparana, Cachorros, Guarapiranga e Itaqui.
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Neste contexto, destacam-se os bairros Maioba e Maracanã, os quais apresentam características semelhantes. O primeiro apresenta boa parte de sua área territorial cortada pelo Rio
Paciência e seus afluentes, o que deixa as terras às suas margens
úmidas e favorece o crescimento por perfilhamento da espécie
Euterpe oleracea.
Nos bairros Maioba e Maracanã, os problemas são socioeconômicos e ambientais, pois situações de violência e insegurança estão presentes, porque ficam localizados em áreas periféricas
do município de São Luís. Por exemplo, frequentemente os moradores têm seus quintais invadidos por pessoas que coletam os
frutos sem permissão. Com relação aos problemas ambientais, o
mais expressivo é a falta de saneamento básico, pois os moradores dos bairros em sua maioria jogam os resíduos domésticos nos
córregos que deságuam nos riachos contaminando as margens e
a água utilizada pelos próprios moradores para consumo e outros fins. Para contornar esta situação, a Companhia de Águas do
Estado do Maranhão (CAEMA) mantém alguns mananciais ao
longo dos rios, sendo os moradores responsáveis pela limpeza e
medição do teor de pureza da água.
O bairro Maioba se encontra em um processo de degradação e soterramento, além de receber uma grande quantidade de
esgotos que deixa suas águas impróprias para consumo. Sua área
de açaizais (Figura 2) está localizada em propriedades particulares (sítios e chácaras) e há uma associação que auxilia na compra
e venda dos produtos do açaí que atende a comunidade.
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Figura 2: Açaizais do bairro Maioba, município de São Luís - MA. Autor:
MARQUES, A.M. (2015).

O bairro Maracanã tem como diferencial que suas terras
que já se consolidaram como alagadas e úmidas a partir da construção da barragem do Bacanga (represa artificial localizada na
foz do Rio Maracanã e seus afluentes), o que garante um solo
fértil e próprio para o crescimento florístico de plantas como o
açaí. A sua área de açaizais (Figura 3) também está distribuída
em sítios e chácaras, o que faz deste bairro um atrativo natural.
Neste bairro, há um Parque Cultural onde acontece a Festa
da Juçara, que ocorre no mês de outubro, sendo patrocinado por
órgãos públicos e durante este período ficam expostos produtos
feitos a partir da palha, raquilas e partes da folha da planta.
Também acontecem apresentações culturais diversas, mas é o
suco extraído do caroço do açaí que atrai uma grande quantidade
de pessoas para a festa. Este suco é servido acompanhado com
camarão, farinha d’água ou peixe frito, representando boa parte
da economia local.
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Figura 3: Açaizais do bairro Maracanã, município de São Luís - MA. Autor:
MARQUES, A.M. (2015).

O consumo do açaí representa um importante recurso nutricional, pois a polpa do açaí é fonte de tocoferol (vitamina E),
fibras, manganês, cobre, boro e cromo. Destaca-se, dentre as frutas, quanto ao teor de lipídios, capaz de suprir cerca de 65% das
necessidades recomendadas para um homem adulto. Em se tratando de proteínas, pode prover entre 25 e 65% das quantidades
recomendadas, pois contém cálcio, magnésio, potássio e níquel,
mas é pobre em açúcares totais, fósforo, sódio e zinco.
Tendo-se em vista a extensa área de açaizais presente nos
bairros Maioba e Maracanã, procurou-se investigar as contribuições socioeconômicas deste fruto para os moradores, além do uso
de partes da planta do açaí. Para tanto, foi utilizado um questionário, que foi respondido por 100 pessoas, que residiam próximo
às margens dos rios Paciência ou Maracanã e ter mais de 18 anos.
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Todos os entrevistados tinham açaizal em suas casas, correspondendo a uma área total de aproximadamente 16.463 km2, distribuídos principalmente em chácaras, sítios e pequenos lotes, contribuindo com 175 t/ano de açaí provenientes principalmente das
bacias do Bacanga e Paciência, fazendo com que a ilha de São Luís
ocupe o 17º lugar do país na produtividade de açaí nativo. Ainda assim, os moradores afirmam que quando não se tem safra suficiente
para abastecer a Festa da Juçara, o abastecimento acontece com produtos de outros locais, o que deixa o açaí mais caro nesse período.
O estado do Maranhão é o terceiro na produtividade de coleta de açaí nativo sendo que 23 dos seus municípios produtores
estão localizados de oeste a sudoeste, compreendendo a Amazônia legal e fazendo parte das bacias fluviais do Gurupi e Tocantins,
produzindo cerca de 12 mil t/ano (IBGE, 2010). A maior parte da
produtividade do Maranhão é escoada para Belém, gerando volume de negócio aquecendo a economia local. No entanto, a entressafra do Pará coincide com a safra do Maranhão, o que desabastece o
mercado maranhense que passa a depender de pequenas reservas
provenientes das várzeas dos rios e riachos de bacias fluviais de
outros municípios maranhenses com menor produtividade.
Nos bairros Maioba e Maracanã, os frutos do açaí são retirados para consumo da família (64%) e, por isso, não representam
a principal fonte de renda para 94% dos entrevistados.
Este fato é interessante, uma vez que mesmo existindo uma
quantidade razoável de açaizais, este recurso é pouco explorado
pelos moradores, não representando a principal fonte de renda
das famílias, diferentemente do que acontece nos estados do Pará,
Amapá, Acre e Rondônia, onde o açaí responde pela sustentação
econômica das populações ribeirinhas (HOMMA et al, 2006).
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A maioria das famílias (58%) consome o suco de açaí duas
vezes por semana e 28% consomem três vezes, acompanhado
com camarão e farinha (44%), peixe e farinha (24%) e carne seca
e farinha (16%), mas apesar do consumo semanal, o suco de açaí
não substitui as refeições (82%), sendo utilizado apenas como
complemento na dieta. Estes acompanhamentos adicionados ao
açaí tornam-se um referencial turístico para o Maranhão, diferenciando-o de outros estados que utilizam frutas e leite.
As partes da planta do açaí são utilizadas apenas para
construir cercas ao redor de suas áreas (67%) e artesanato (33%),
o que indica que este recurso ainda é pouco explorado, o que
pode estar acontecendo por vários fatores como falta de apoio e
conhecimento técnico e financeiro. Outro ponto relevante é que
a falta de uma associação faz com que cada artesão trabalhe de
forma isolada, contribuindo para que seus produtos sejam pouco
conhecidos e divulgados.
Um percentual elevado (42%) dos moradores não tem conhecimento sobre manejo de açaí. Neste ponto percebe-se que o
conhecimento do uso mais racional e sustentável dos açaizeiros
contribuiria para o aumento da renda, não apenas de algumas
famílias, mas de toda a comunidade. Aliado a isso, a criação de
uma associação de moradores ou cooperativa de artesãos forneceria maior visibilidade aos trabalhos oriundos desse recurso.
Um exemplo interessante de manejo acontece nos municípios de Penalva e Arari, no Maranhão, onde cultiva-se açaí em
terra firme, de uma espécie desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental, indicada para todos os estados da Amazônia e tem
como características: alta produtividade, precocidade na produção de frutos e o bom rendimento de polpa (15% a 25% do fruto).
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De maneira geral, o fruto dos açaizais não representa a
principal fonte de renda para as famílias que vivem de outras
fontes. Pode-se dizer que os açaizais trazem contribuições para
os moradores, porém isto não representa uma mudança em suas
condições sociais e econômicas.

RESÍDUOS SÓLIDOS: UM PANORAMA DA
AÇÃO ANTRÓPICA EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
No mundo, somamos mais de sete bilhões de habitantes
produzindo diversas espécies de resíduos. Além disso, uma numerosa parcela dessa população não tem a preocupação em saber
o destino dos resíduos produzidos por ela ou o que pode ocorrer
após o descarte. Dessa forma, o seu descarte acaba ocorrendo de
forma não planejada, ou seja, lançados em lugares aleatórios causando danos irreversíveis como os impactos ao meio ambiente.
Realizando uma análise minuciosa a partir dos fatores que formam e originam os resíduos no meio urbano é possível compreender que o tratamento ou eliminação destes resíduos podem
constituir-se em um sério problema, pois, envolve aspectos sociais, ecológicos e econômicos e por sua irreversibilidade, apenas
o bom senso pode resolvê-lo de forma satisfatória (ONU, 2011).
De acordo com a Lei Federal nº 12.305/10, os resíduos
sólidos urbanos (RSUs) incluem os resíduos domiciliares, isto é,
aqueles originados de atividades domésticas em residências urbanas, os resíduos comerciais de pequenos geradores (produzidos em escritórios, lojas, hotéis, supermercados, restaurantes) e
os resíduos de limpeza urbana (originados de varrição, limpeza
de logradouros, limpeza de galerias, terrenos, córregos, praias,
feiras e podas) e vias públicas, bem como outros serviços de
limpeza urbana.
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Os resíduos sólidos estão entre uma das principais causas
de impacto ambiental decorrentes da acumulação de plásticos,
metais, restos de alimentos, papel, papelão, vidro, madeira, couro
e produtos químicos, como fertilizantes. O resíduo sólido do lixo
demora muito tempo para se decompor no ambiente e o resíduo
orgânico (como por exemplo, os restos de alimentos), durante o
processo de decomposição, gera um líquido escuro, turvo e malcheiroso altamente poluente denominado chorume. Este efluente
tem a capacidade de dissolver tintas, resinas e outras substâncias
químicas de alta toxidade, contaminando o solo e impedindo o
desenvolvimento das plantas (NAIME, 2009).
O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil em 2014, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), mostrou que a quantidade
de resíduos produzido no Brasil aumentou e o país não evoluiu
na coleta e destinação adequada desses resíduos. Em 2014 foram
produzidas 78,6 milhões de toneladas de resíduos em todo o território nacional, sendo que a produção per capita foi de 379,9 kg/
ano. O Nordeste produziu 43.330 toneladas e o estado do Maranhão produziu 7.209 toneladas nesse ano (ABRELPE, 2014).
Segundo estudos realizados pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão (SEMA) e
Ministério Público do Estado do Maranhão (MP Maranhão) no
ano de 2011, o Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos no
estado mostrava um cenário preocupante, pois indicava que, dos
119 municípios maranhenses pesquisados, apenas quatro informaram descartar seus resíduos em aterro sanitário, 19 disseram
destinar o lixo em aterros controlados e a grande maioria, formada por 96 municípios, revelou que a disposição final era feita em
lixões (IMESC, 2012).
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Resíduos sólidos em áreas urbanas
Muitos são os fatores que podem vir a influenciar na origem e formação do lixo no meio urbano, porém, a identificação
torna-se uma tarefa complexa e de difícil realização, dessa forma
alguns podem ser citados: aumento populacional, migração para
as cidades, hábitos e costumes da população, nível educacional,
aumento do poder aquisitivo que ocasiona um aumento do consumo excessivo, coleta e descarte de forma correta e quantidade e
qualidade do lixo (LIMA, 2004).
Um exemplo claro desse panorama foi observado e relatado em uma pesquisa no município de São José de Ribamar, local
onde os resíduos fazem parte da paisagem rotineira da cidade.
Através da aplicação de questionários com moradores locais sobre coleta, classificação e pesagem de resíduos, foi traçado um
perfil do descarte de resíduos em área urbana.
Em se tratando da percepção ambiental dos moradores locais sobre o descarte de lixo nas ruas, praças e avenidas, observamos que 72,5% dos entrevistados consideram que essa atitude é
um problema grave. Porém, eles não se identificam como colaboradores para que essa situação ocorra em 47,6% dos casos, 50%,
afirmaram que colocam no bolso o resíduo produzido quando
consomem algum alimento na rua, ou seja, guardam para posterior descarte. De acordo com Rodrigues et al (2010), em estudo realizado na cidade de Urutaí (GO), atualmente é possível perceber
que a população tem demonstrado preocupação com a geração e
descarte dos resíduos, sendo essa conscientização, provavelmente, resultado do acesso às informações sobre os prejuízos causados pela disposição incorreta dos resíduos sólidos.
Alguns autores enfatizam ainda, que a conscientização da
sociedade sobre a importância do bom gerenciamento dos resídu-
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os é imprescindível, uma vez que o envolvimento dos cidadãos
com a problemática dos resíduos é a forma ideal de estimular a
participação dos mesmos no processo e na adoção de atitudes que
contribuam para a sustentabilidade do processo de gerenciamento
dos resíduos (HENNIGEN, 2003; SILVA FILHO & BRAGA, 2009).
Alencar (2005) destaca que o “comportamento ambientalmente correto” deve ser adquirido na vivência do dia-a-dia e em
gestos de Educação Ambiental que se tornem solidários com o
meio ambiente. Para Souza (2004), é necessário que os temas ambientais sejam bem trabalhados nas comunidades a fim de evidenciar uma revisão nos hábitos de consumo e descarte, modificando o modo de vida atual da sociedade.
Em se tratando do lixo produzido em casa, 71% dos entrevistados responderam que colocam na porta para a coleta que é realizada pela prefeitura. A coleta de lixo regular pela prefeitura é um fator
que contribui para um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos.
Simonetto e Borenstein (2004) destacam que o simples fato
de regularizar a coleta dos resíduos sólidos, ou seja, pré-estabelecer e cumprir horários e frequência de recolhimento induzem a
confiança e disponibilidade da população em participar de ações
contempladas pela administração pública, contribuindo para minimizar o descarte inadequado.
Porém, Souza et al. (2010), em estudo realizado em Campina Grande (PB), salienta que, mesmo que a prefeitura realize a
limpeza, em poucos dias os terrenos voltam a ser ocupados por
lixo jogados pelos próprios moradores dos bairros. Destaca ainda, a precariedade em torno das campanhas educativas direcionadas a uma Educação Ambiental, pois mesmo havendo a coleta feita pela companhia de limpeza urbana, numa frequência
regular, persiste a distribuição imprópria de lixo em locais não
convenientes. O que pode trazer sérios transtornos devido à exposição da população a mau-cheiro, riscos de doenças e até mes-
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mo epidemias por ser o lixo um agente de proliferação de insetos
(baratas, Aedes aegypti e outros) e ratos e que pode resultar em
malefícios como febre tifóide, cólera, diferentes tipos de diarréia,
antraz, peste bubônica, tracoma e triquinose.
Em relação ao descarte de entulhos, a maioria (75%) afirmou que solicita a coleta para a prefeitura e 25% confirmaram realizar esse descarte em terrenos baldios ou deixar nas ruas ou calçadas. A informação dada pela maioria não condiz com a realidade,
uma vez que é possível observar inúmeras áreas com acúmulos
desse material descartado pelos moradores locais, os quais em
geral, estão em locais impróprios, gerando impactos ao ambiente.
De acordo com Donat et al. (2008), pode-se afirmar que grande
parte dos resíduos de construções e demolições produzidos nas
cidades é descartada em locais clandestinos, como: terrenos baldios, ruas de periferias e encostas.
Hennigen (2003) destaca que o grande desafio do século
XXI é mudar hábitos como estes, de jogar lixo em terrenos baldios
ou nas ruas, os quais de acordo com o autor, muitas vezes se encontram enraizados em uma estrutura tradicionalmente marcada
pelo descontrole. Gomes (2007) ressalta a importância e necessidade de mudanças de valores e condutas para que se promova
a melhoria do meio ambiente. Tal mudança de comportamento
deve ser resultado de um lento processo que conscientize a população sobre os danos causados ao meio ambiente.
Quando se fez a caracterização dos resíduos, através de coleta e pesagem, foi possível constatar que os moradores do local
onde foi realizada a pesquisa, lançam os seus resíduos nas vias
públicas, causando acúmulo de sujeira, proliferação de roedores,
maus odores resultantes da decomposição dos detritos, além de
impossibilitar o acesso das pessoas.
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Segundo Soares et al (2007), o lixo tem diversas conotações,
como forma de percepção dos indivíduos, dentre elas a visão sociopolítica, pela qual a coleta, o transporte, o acondicionamento,
o tratamento e a eliminação dos resíduos sólidos são considerados problemas de limpeza pública. De acordo com o autor, para
muitas pessoas o lixo não representa um problema seu, pois acredita que a sociedade já encontrou a solução devida para o mesmo,
achando que não precisa se preocupar com o lixo a partir do momento que a prefeitura tem obrigação de resolver esse problema.
Entre os resíduos coletados, destaca-se grande quantidade
de restos de alimentos (resíduos orgânicos) (Figura 4). Em segundo lugar, detectamos o plástico e o papel/papelão seguidos pelo
vidro e o metal (Figura 5). Todos são materiais recicláveis e poderiam ter um novo direcionamento, ou seja, se houvesse um programa de coleta seletiva funcional surgiria uma alternativa de geração
de renda para manutenção e sobrevivência de muitas famílias.

Figura 4: Resíduos orgânicos coletados na área urbana do município de São
José de Ribamar - MA. Autor: GOMES, C.M.C.S. (2015).
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De acordo com Alencar (2005), a reciclagem oferece diversos benefícios, podendo ser considerada além de um método de
tratamento de resíduos, também uma forma de destinação final
dos mesmos. Ainda de acordo com o autor, a reciclagem colabora
também para a melhoria da qualidade de vida das populações,
pois pode auxiliar também na complementação de renda.

Figura 5: resíduos sólidos dispostos na área urbana do município de são José
de ribamar - MA. Autor: GoMes, C.M.C.s. (2015).

Para rego et al (2002) e Panarotto (2008), os resíduos orgânicos podem ser reutilizados na forma de adubos e rações animais pela técnica de compostagem. Nela, os materiais orgânicos
dão origem a compostos orgânicos ou adubos, os quais possuem
grande capacidade de reposição de sais minerais e outras subs-
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tâncias benéficas do solo, uma vez que no processo de compostagem a degradação ocorre biologicamente, sem a adição de substâncias ou compostos químicos (ALENCAR, 2005).
Uma outra maneira de utilização dos resíduos orgânicos é
o reaproveitamento dos produtos no uso doméstico antes destes
serem considerados lixo. Assim, cascas de verduras podem virar
sopas, sobras de frutas tornam-se adubo para as plantas e sobras
de alimentos podem servir de alimentação para os animais.
É importante ressaltar que estas observações sobre os
resíduos coletados nas ruas de São José de Ribamar mostram uma
discordância com os dados apresentados nos questionários, onde
a maioria dos entrevistados afirma não contribuir para o descarte
errado dos resíduos por eles produzidos.
Um estudo realizado por Rego et al (2002) direciona uma
explicação para este fato. Nesse estudo eles concluíram que apesar dos participantes da pesquisa reconhecerem a responsabilidade individual em relação ao processo de produção e de disposição do lixo, eles não assumiram as responsabilidades atribuídas
a si próprios. Quase sempre culpando os “outros” de jogarem o
lixo em locais inadequados, responsabilizam a vizinhança, chamando-os de “mal educados”, ou o poder público pela falta de
estrutura para atender a demanda.
Percebe-se a falta de iniciativa por parte do município de
campanhas que levem informações à população sobre os conceitos, forma de separar o lixo, destinação correta do lixo e principais
problemas decorrentes do descarte incorreto, além de divulgar os
pontos de coleta e aumentar o sistema de coleta na cidade. Falta
também, iniciativa por parte da população para que, ao saberem
dos benefícios que a separação e a destinação correta dos materiais trazem a eles e ao ambiente, possam separar totalmente o
lixo e dar o destino adequado a eles.
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A busca para se equacionar a disposição final de resíduos
sólidos envolve, portanto, esforço integrado de Prefeituras, órgãos
do Governo, empresas e a população, conscientes da importância
desse tema para a saúde pública e para a qualidade de vida.

Produção de resíduos em uma escola
no município de São José de Ribamar
Segundo Miranda (1995), resíduo pode ser considerado
qualquer material que sobra após uma ação ou processo produtivo. Diversos tipos de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) são gerados nos processos de extração de recursos naturais, transformação, fabricação ou consumo de produtos e serviços. Esses resíduos
passam a ser descartados e acumulados no meio ambiente causando não somente problemas de poluição, como caracterizando
um desperdício da matéria originalmente utilizada.
Pode-se mudar o mundo, alterando nossos hábitos e costumes no que concerne ao consumo e desperdícios. A transformação é possível, mas, para isto acontecer torna-se premente a
sensibilização, a Educação Ambiental e a cidadania ecológica.
Na luta por um ambiente mais limpo ou pelo “desenvolvimento sustentável”, a educação básica para todos ou a erradicação do analfabetismo podem tornar-se, a longo prazo, instrumentos poderosíssimos para a produção e a conservação dos recursos
do meio ambiente.
Assim, a educação torna-se a vertente mais viável para
esse processo contínuo de transformação cultural e de aquisição
de uma nova mentalidade. Educar as futuras gerações para o
uso racional dos recursos naturais e desenvolver o crescimento
equilibrado e autossustentável sem degradar ou agredir o meio
ambiente, tem-se constituído a tônica do processo educativo na
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temática relativa à preservação e conservação dos recursos naturais, pois buscar inicialmente a sensibilização da sociedade para a
relevância da Educação Ambiental.
Com o intuito de se conhecer a realidade de produção de
resíduos sólidos em uma escola municipal de São José de Ribamar,
no ano de 2014, trabalhou-se a sensibilização dos alunos através
de palestras e oficinas de Educação Ambiental para a confecção
de materiais artesanais com resíduos sólidos reaproveitáveis.
A escola selecionada oferece Educação Infantil, Ensino
Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º
ano), em dois turnos. Em 2014, a escola conta com cerca de 600
alunos. As condições ambientais da escola são boas, tendo todas
as condições para o desenvolvimento dos alunos, além de oferecer serviços educacionais dentro dos padrões exigidos, dispondo
de uma sala de informática e recursos audiovisuais.
Para a determinação da produção de resíduo da escola, fezse a pesagem do lixo, duas vezes por dia, sempre ao final de cada
turno, por um período de cinco dias, obtendo-se a média semanal
e a partir desses dados, fez-se uma projeção do lixo mensal (considerando 20 dias letivos) e anual (210 dias letivos) produzido pela
escola. O resíduo foi separado e depois classificado em orgânico
(sobras de alimentos) e não orgânicos (todos os demais resíduos).
A produção de resíduos diária foi de 4,7 kg (1,5 kg de lixo
orgânico e 3,2 kg de lixo não orgânico) e a produção semanal foi
de 23,8 kg (7,5 kg orgânico e 16,3 kg não orgânico). A projeção
mensal de lixo orgânico e não-orgânico foi 30 kg/65,2 kg e a projeção anual foi 315 kg/685 kg.
No lixo não-orgânico, o predomínio foi papel (41%), seguido de sacolas plásticas (21%) e garrafas pet (18%). O papel era
produzido pelos alunos e pelo setor administrativo da escola.
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Em se tratando de resíduos não orgânicos, a alta produção pode ser devido à introdução de novos hábitos na população
pela disponibilidade de novos produtos no mercado, o que acarreta um ciclo vicioso de dependência, característico do modelo
capitalista. Entretanto, verifica-se que o processo de preservação
através de reciclagem, reutilização e reaproveitamento pode ser
adotado para tentar minimizar a disposição desses resíduos em
áreas urbanas (ZANTA & FERREIRA, 2003; RIBEIRO et al, 2013).
O turno que mais produziu resíduo orgânico foi o vespertino,
o que pode ser explicado pelo fato dos alunos almoçarem em casa e
chegarem na escola com menos fome, o que favorece o desperdício,
quando comparado com os alunos do turno matutino, que saem cedo
de casa e realizam a primeira refeição, em sua maioria, na escola.
Também foi realizado um trabalho de sensibilização através da apresentação de vídeos, palestras e oficinas de Educação
Ambiental. Este trabalho chamou a atenção dos alunos para a
situação ambiental da sua escola e sobre a responsabilidade do
grupo na sua melhoria e conservação. Após cada momento de
sensibilização foram feitas discussões com os alunos, onde eles
colocavam suas opiniões sobre as palestras e relacionavam-nas
com o ambiente escolar.
Medeiros et al (2011) afirmam que através da Educação
Ambiental nas escolas é que se chegará ao desenvolvimento sustentável, e se perceberá que é possível haver a proteção ambiental
lado a lado com o desenvolvimento. Podendo assim, encontrar
apoio para melhoria da relação homem-natureza-homem, conscientizando o indivíduo que o convívio entre as pessoas e o meio
ambiente pode melhorar.
Assim, envolver os alunos no processo de Educação Ambiental por meio de palestras e debates possibilita a difusão do
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pensamento crítico e reflexivo frente ao cenário ambiental atual,
estimulando uma participação ativa com dispersão do conhecimento sobre questões ambientais, que fazem parte do cotidiano
de cada um (SANTOS et al, 2010).
Para realização das oficinas de Educação Ambiental, foram utilizados materiais como garrafas pets, embalagens (caixas
e latas), papéis e papelão. Todos os materiais foram provenientes
das coletas na própria escola.
Durante as oficinas, os alunos foram estimulados a produzir presépios de papel (Figura 5) e a personalizar sua garrafinha
de água (Figura 6) para reaproveitar os resíduos produzidos por
eles mesmos e diminuir a produção de lixo que seria jogado fora.

Figura 5: Produção de presépio de papel em oficina de Educação Ambiental
realizada em uma escola do município de São José de Ribamar, em 2014.
Autor: LEAL, F.M. (2015).
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De acordo com Medeiros et al. (2011), essas atividades de
educação têm a capacidade de promover valores, não sendo somente um meio de transmitir informações, mas trata-se de um
processo que envolve transformações no sujeito que aprende e
incide sobre sua identidade e posturas diante do mundo.
A metodologia participativa de “aprender fazendo”, utilizada durante a oficina, despertou o interesse do público de forma
efetiva. Pois, segundo KINDEL (2004), o processo de aprendizagem se dá através da sensibilidade, da criatividade, para “formar” cidadãos críticos, criativos, sensíveis e comprometidos em
buscar relações mais sustentáveis com o meio. Este trabalho criou
condições para que as crianças pudessem observar, criar e ainda
falar sobre o tratamento do lixo no seu bairro ou cidade.

Figura 6: Produtos da oficina de Educação Ambiental realizada em uma escola do município de São José de Ribamar, em 2014. Autor: LEAL, F.M. (2015).

Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA | 63

Capitulo 2 - Um retrato ambiental a partir da percepção das
comunidades de municípios da ilha de São Luís

Para verificar se os alunos tinham alguma informação sobre preservação ambiental, foram aplicados 150 questionários. A
maioria (96%) já tinha alguma informação sobre Educação Ambiental e afirmou que a coleta de lixo ocorre de forma frequente
em suas residências.
A questão em relação à elaboração de projetos educacionais que englobem aspectos como a coleta e a reciclagem do lixo
nas escolas de modo a envolver alunos, professores, pais, comunidades e organizações, interessados no processo de desenvolvimento sustentado e preocupados em transformar indivíduos em
agentes multiplicadores capazes de enfatizar implantar uma educação e a meta a ser alcançada.
Verificou-se por parte dos alunos, o interesse na realização
das atividades, pois os mesmos mencionaram a satisfação de realizar atividades diferentes, achando que isso quebra a monotonia.
Com a realização das atividades desenvolvidas como palestras e
oficinas, supõe-se que os alunos passaram a compreender melhor
a questão do lixo, que poderá ser útil caso seja selecionado, separado e reaproveitado corretamente. Após a realização deste trabalho, espera-se que as experiências de aprendizagem vivenciadas
pelos alunos na escola possam interferir de forma significativa
sua atuação na sociedade.

Produção de resíduos orgânicos:
desperdício de alimentos em uma escola
no município de São José de Ribamar
O desperdício de alimentos é um fato que acontece em todos os países, porém é observado que há diferenças conforme seu
grau de desenvolvimento. Enquanto nos países ricos as perdas se
concentram no consumo, nos países mais pobres o problema está
principalmente nas etapas de produção e armazenagem.
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Estima-se que, 30% da produção mundial de alimentos seja
desperdiçada devido a falhas no sistema de colheita, transporte,
armazenagem e comercialização. O Brasil está entre os dez países
que mais desperdiçam alimentos, cerca de 35% da produção agrícola vai para o lixo, o que daria para alimentar mais de 10 milhões
de pessoas. Estima-se que, da área de produção até a mesa, cerca
de 30% a 40% de alguns produtos, como verduras, folhas e frutas,
sejam jogados fora. Isso sem contabilizar o que não passa pelo controle de qualidade das indústrias, mas que certamente poderia estar
na mesa de qualquer brasileiro, especialmente, na mesa dos 54 milhões que vivem abaixo da linha de pobreza (PIPITONI et al, 2003).
Visando contribuir com o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis por parte dos alunos através de ações
de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que
cubram as suas necessidades nutricionais durante sua permanência em sala de aula, foi implantado o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), em 1955, com o nome de Campanha da Merenda Escolar, no governo de Getúlio Vargas, que atua
buscando promover a saúde e a alimentação adequada e saudável nas escolas públicas a partir de uma abordagem baseada nos
Direitos Humanos (SILVA et al, 2014).
O armazenamento de mercadorias é uma importante etapa do controle de qualidade de uma Unidade de Alimentação
e Nutrição, na qual as matérias primas devem permanecer em
condições cujo controle garanta a proteção contra contaminação;
a redução, ao mínimo, das perdas da qualidade nutricional; e a
não deterioração do produto (ABERC, 2003). Para isso, devem
ser observadas e mantidas as condições satisfatórias de controle
e temperatura, limpeza, rotatividade dos estoques e ventilação
para garantir a manutenção de bons padrões de higiene, evitando
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perdas econômicas e prevenindo intoxicações e infecções alimentares (ROCHA, 2001).
O principal desafio para as escolas que oferecem alimentação é disponibilizar refeições simultaneamente sustentáveis
em termos econômicos, saudáveis e de elevada aceitação pelos
alunos e, consequentemente, minimizar o desperdício alimentar (BUZBY & GUTHRIE, 2002; TIKKANEM, 2009), o que torna
importante avaliar continuamente as preferências alimentares
das crianças, o grau de satisfação com as refeições fornecidas e a
aceitação da refeição por parte das crianças, estratégia que pode
contribuir para reduzir o desperdício e, consequentemente, assegurar a ingestão adequada de alimentos (LEE, 2001).
Exemplificaremos aqui um estudo de caso, que avalia o
desperdício de alimento em uma escola pública no município de
São José de Ribamar, considerando que alimentos não consumidos geram resíduos orgânicos que serão descartados e irão contribuir para o aumento dos impactos ocasionados por esse tipo
de resíduos no ambiente. Os dados foram obtidos através da observação direta do armazenamento e conservação dos alimentos,
da distribuição da merenda (durante 15 dias) e da aplicação de
questionários com os alunos de 5º e 6º anos, buscando esclarecer
as causas de deixarem restos do alimento servido.
O controle do desperdício deve ser monitorado durante o
pré-preparo dos alimentos, o que compreende o intervalo que vai
desde o armazenamento dos itens utilizados na merenda, até a forma como a refeição é preparada, evitando gerar perdas e avarias
nos produtos. Os principais problemas encontrados no armazenamento de alimentos são a falta de ventilação, temperatura inadequada dos freezers, geladeiras e câmaras, presença de insetos e
roedores e falta de treinamento dos funcionários (CASTRO, 2002).
O armazenamento de mercadorias é uma importante eta-
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pa do controle de qualidade de uma escola, na qual as matérias
primas devem permanecer em condições cujo controle garanta
a proteção contra contaminação, a redução, ao mínimo, das perdas da qualidade nutricional e a não deterioração do produto
(ABerC, 2003). Para isso, devem ser observadas e mantidas as
condições satisfatórias de controle e temperatura, limpeza, rotatividade dos estoques e ventilação para garantir a manutenção de
bons padrões de higiene, evitando perdas econômicas e prevenindo intoxicações e infecções alimentares (roCHA, 2001).
As observações, neste estudo, mostraram que em relação
ao armazenamento dos alimentos utilizados na merenda escolar,
os quesitos: local de armazenamento, prazo de validade, temperatura e aparência, apresentaram condições adequadas para quase todos os itens, uma vez que a farinha estava fora do período de
validade e com aparência estragada (Figura 7).

Figura 7: Armazenamento dos alimentos utilizados na merenda escolar em
uma escola municipal de são José de ribamar. Autor: CHAGAs, H. (2015).
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Em geral, os alimentos armazenados na escola estavam em
locais apropriados para sua conservação, mantendo-os sempre em
temperatura ambiente ou refrigerados, de acordo com o tipo de
alimento específico. Por exemplo, alimentos como arroz, macarrão, aveia, nescau, biscoitos e ovos eram estocados em temperatura ambiente. Itens como, leites, sucos, frutas, salsichas e linguiças,
que possuem um período menor de validade eram mantidos em
baixas temperaturas. Segundo Vieira (2007), com a refrigeração
adequada, diminuem-se os custos de produção, reduz-se o desperdício e mantêm-se as características organolépticas e nutricionais.
A distribuição é considerada uma etapa de fundamental
importância na oferta da merenda escolar. Compreende desde a
etapa em que as merendeiras ofertam o lanche aos alunos, até a
observação das mesmas quanto ao destino das sobras e rejeitos
dos alunos.
Segundo Vaz (2006), sobras são alimentos produzidos e
não distribuídos. Grande parte das escolas utiliza para avaliação
as “sobras limpas”, ou seja, aqueles alimentos distribuídos, mas
não consumidos, como medida de controle da produção de resíduos alimentares e de desperdício. O número encontrado de sobras deve estar relacionado com o número de refeições servidas e
dentro do planejamento para não ser considerado ônus ou reflexo
do rejeito ao cardápio oferecido.
O alto volume das sobras limpas pode demonstrar, muitas
vezes, falhas nos cálculos das refeições a serem oferecidas, no planejamento do cardápio, na estimativa per capitas das preparações,
ou são geradas devido à inadequação de utensílios e incompatibilidade das preparações em relação aos hábitos alimentares, especialmente quando relacionados ao público infantil (TEIXEIRA
et al, 2000; ABREU et al, 2009). Estes indicadores também estão
implicados na aceitabilidade dos cardápios oferecidos e podem re-

68 | Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão

Capitulo 2 - Um retrato ambiental a partir da percepção das
comunidades de municípios da ilha de São Luís

fletir o consumo médio real, consequentemente inferir reflexos no
planejamento versus atendimento das necessidades nutricionais
dos grupos atendidos.
Os resultados observados para avaliar a distribuição da
merenda escolar e o destino das sobras e rejeitos mostraram que os
principais itens alimentares oferecidos aos alunos foram: nescau (2
dias), biscoito (5 dias) , suco (4 dias), macarrão com carne moída (1
dia), arroz com sardinha (1 dia), caldo de ovos (1 dia), mingau de
aveia (1 dia) e arroz com ovo (1 dia), totalizando 15 dias observados. O item que apresentou maior percentual de desperdício foi o
caldo de ovos com 29,9%, sendo que o total preparado para todos
os alunos foi 7,7 l. A merenda que apresentou menor percentual
de desperdício foi o macarrão com carne moída, com um total de
6,6%, de 7,5 kg preparado para um dia (Figura 8).
Os itens alimentares a serem oferecidos foram determinados previamente pelo setor responsável da escola, alternando-os
de acordo com a quantidade de alunos e com a demanda dos alimentos na dispensa. A distribuição foi observada somente no turno matutino, com uma média de 100 alunos por dia, sendo alterada de acordo com o tipo de merenda.
Em geral, nos dias estudados, houve pouca quantidade de
alimentos desperdiçados, dependendo também do que foi servido aos alunos. Observou-se um desperdício maior quando na merenda continha macarrão com sardinha, uma média de 3 kg. As
sobras das merendas são destinadas, às vezes, para animais que
habitam na comunidade próxima à escola, ou em sua maioria, não
são reaproveitadas, sendo jogadas no lixo.
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Figura 8: Alimentos da merenda escolar desperdiçados em uma escola municipal de São José de Ribamar. Autor: CHAGAS, H. (2015).

Resíduos orgânicos quando descartados de forma inadequada contribuem para gerar impactos no ambiente, uma vez
que podem contaminar o ambiente com a produção do chorume,
além de facilitar a proliferação de diversos vetores de doenças.
Para investigar a aceitabilidade da merenda escolar, foram
aplicados questionários aos alunos, com o intuito de relacionar as
causas do desperdício do alimento distribuído. Com relação à frequência com que merendavam na Escola, observou-se que 55%
merendavam somente uma vez, sendo que a merenda é ofertada
durante cinco dias. Isso pode ser justificado pelo fato do alimento
oferecido não agradar o paladar dos alunos, uma vez que 46%
dos alunos afirmaram que não gostam da comida servida.
Quanto a reconhecer que deixam sobras da merenda escolar, 37,2% responderam que sim e 49,8% que não. Daqueles que
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responderam sim, 45,7% justificaram ser pelo fato de não estarem
com fome, seguido pela justificativa de que a comida oferecida
aos alunos não é boa (22,4%), e, por fim, o argumento de que os
alunos não gostam do lanche (21%).
A opção do tipo de alimento servido foi outro quesito avaliado, 30% dos alunos responderam que preferiam quando era
servido arroz com salsicha, sendo este o item que apresentou menor desperdício durante o estudo. A opção que se mostrou menos
agradável ao paladar dos alunos foi nescau com biscoito, com
cerca de 13% dos itens avaliados.
De acordo com Pinheiro et al (2004), uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas alimentares com significação
social e cultural, comportamentais e afetivas, considerando que a
alimentação se dá em função do consumo de alimentos (e não exclusivamente de nutrientes). Os alimentos têm gosto, cor, forma,
aroma e textura e todos estes componentes precisam ser considerados na abordagem nutricional. Portanto, a merenda servida no
ambiente escolar deve ser fonte de prazer e identidade.

REFERÊNCIAS
ABERC. Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas. Manual de práticas de elaboração e serviço de refeições para
coletividades. 8.ed. São Paulo, p. 120, 2003.
ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil
em 2014. São Paulo, 2014.
ABREU, E.S.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, M.A.S. Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição: Um Modo de Fazer. São Paulo:
Metha, 2009.

Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA | 71

Capitulo 2 - Um retrato ambiental a partir da percepção das
comunidades de municípios da ilha de São Luís

ALENCAR, M.M.M. Reciclagem de lixo numa Escola Pública do
Município de Salvador. Candombá Revista Virtual l, v.1, n. 2, p.
96-113, 2005.
BEZERRA, J. F. R. Degradação ambiental na Bacia do Rio Paciência, Ilha do Maranhão. X Simpósio Brasileiro de Geografia Física
Aplicada, Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Rio
de Janeiro/RJ, 2003.
BUZBY, J.; GUTHRIE J. Plate Waste in School Nutrition Programs: Final Report to Congress. Economic Research Service/
USDA; 2002.
CALZAVARA, B.B.G. As possibilidades do açaizeiro no estuário
amazônico. Boletim da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará,
p. 103, 1972.
CASTRO, M.H.C.A. Fatores determinantes de desperdício de alimentos no Brasil: Diagnóstico da situação. 2002. 93p. Monografia
(Especialização em Gestão de Qualidade em Serviços de Alimentação) - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2002.
DONAT, L.M; BECK, M.H; TOEBE, D. Diagnóstico de Resíduos de Construção e Demolição do Município de Foz do Iguaçu.
I Encontro Latino Americano de Universidades Sustentáveis
(ELAUS), Passo Fundo, 2008.
GOMES, A.P.W. Percepção Ambiental dos alunos da Faculdade
de Viçosa – FDV. In: Semana Acadêmica de Meio Ambiente: Gestão, Educação e Inovação Tecnológica, 1: 1-6, 2007.
HENNIGEN, V. Otimização da Coleta Seletiva em edifícios residenciais de Porto Alegre/RS: Desafios e Oportunidades. 2003.
172 f. Monografia (Especialista em Gestão Empresarial). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003.

72 | Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão

Capitulo 2 - Um retrato ambiental a partir da percepção das
comunidades de municípios da ilha de São Luís

HOMMA, A.K.O.; NOGUEIRA, O.L.; MENEZES, A.J.E.A.; CARVALHO, J.E.U.; NICOLI, C.M.L.; MATOS, G.B. Açaí: novos desafios e tendências. Amazônia: Ci. & Desenv., 1(2): 7-23, 2006.
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Populacional. Acesso em 15. 11.2013, 2010.
IMESC. Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos. Situação Ambiental da Ilha do Maranhão, 2012. Disponível em:
<www.imesc.ma.gov.br>. Acesso em: 25 de junho de 2014.
KINDEL, E.A. (org.). Educação Ambiental: vários olhares e várias
práticas. Porto Alegre: Meditação, 2004.
LEE HS, L.K.E.; SHANKLIN, C.W. Elementary students’ food
consumption at lunch does not meet recommended dietary
allowance for energy, iron, and vitamin A. J Am Diet Assoc.,
101(9):1060-63, 2001.
LIMA, L.M.Q. Lixo Tratamento e Biorremediação. 3 ed., Editora
Hemus, 2004.
MEDEIROS, A.B.D.; MENDONÇA, M.J.D.S.L.; SOUSA, G.L.;
OLIVEIRA, I.P.D. A Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais. Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos,
v. 4, n. 1, 2011.
MIRANDA, L.L. O que é lixo? São Paulo: Brasiliense, 1995.
NAIME, R. Lixo ou Resíduos Sólidos, Crônicas e Opiniões. In:
Portal EcoDebate. Disponível em: <http://www.ecodebate.com.
br>. Acesso em: 22 fev.2015, 2009.
OLIVEIRA, B.A.M.; FURTADO, M.S.; FEITOSA, A.C. Sustentabilidade ambiental municipal: uma análise geosistêmica do município de São José de Ribamar-MA. Anais XVI Encontro Nacional
dos Geógrafos. Porto Alegre - RS, 2010.

Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA | 73

Capitulo 2 - Um retrato ambiental a partir da percepção das
comunidades de municípios da ilha de São Luís

ONU. Organização das Nações Unidas. Relatório Sobre Consumo de Recursos Naturais. Disponível em: www.onu.org.br. 2011.
PANAROTTO, C. O meio ambiente e o consumo sustentável: alguns hábitos que podem fazer a diferença. Revista das relações
de consumo. Caxias do Sul, 2008.
PAULINO, W. R. Biologia Atual. São Paulo: Ática, 2002.
PINHEIRO, A.R.O.; TORRES, S.F.; CORSO, A.C.T. Uma abordagem epidemiológica da Obesidade. Revista de Nutrição, Campinas, 17(4): 523-533, 2004.
PIPITONE, M.A.P.; OMETTO, A.M.H.; SILVA, M.V.; STURION,
G.L.; FURTUOSO, M.C.O. Atuação dos conselhos municipais de
alimentação escolar na gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Revista nutrição, Campinas, 16(2): 143-54, 2003.
RÊGO, R.C.F.; BARRETO, M.L.; KILLINGER, C.L. O que é lixo
afinal? Como pensam mulheres residentes na periferia de um
grande centro urbano. Cadernos de Saúde Pública, 18(6): 15831592, 2002.
RIBEIRO, P.R.S.; ALMEIDA, M.H.M.; SOUSA, C.S.; SILVA, D.A.;
SOUSA, A.F.; SILVA, A.M.; COSTA, D.C.; LIMA, M.S. Resíduos
sólidos urbanos: promovendo educação ambiental no espaço escolar. Revista Ciência em Extensão, 9(2): 54-71, 2013.
ROCHA, V.L.M. Armazenamento de Alimentos em UANs dos
Hospitais Públicos da Rede Municipal de Fortaleza. Monografia
(Especialização em Gestão de Qualidade em Serviços de Alimentação) - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, p. 79, 2001.
SANTOS, H.M.N.; BORGES, A.A.S.; CÂNDIDA, A.C.; FEHR, M.
Educação ambiental e resíduos sólidos em Araguari/MG - Brasil.
Revista da Católica, 2(3): 136-52, 2010.

74 | Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão

Capitulo 2 - Um retrato ambiental a partir da percepção das
comunidades de municípios da ilha de São Luís

SILVA, A.E.B.; MAINARDES, G.; LEITE, D.G.; PUPO, E.F. Desperdício da merenda escolar em uma escola municipal na cidade
de Ponta Grossa - PR. Centro de Ensino Superior dos Campos
Gerais - CESCAGE, vol. I nº1, 2014.
SILVA FILHO, L.V.; BRAGA, M.C.B. Abordagem para o desenvolvimento de um questionário de percepção ambiental em uma
Bacia Hidrográfica Urbana. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Anais, 2009.
SIMONETTO, E. O; BORENSTEIN, D. SCOLDS S - Sistema de
Apoio à Decisão Aplicado ao Planejamento e Distribuição da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos. In: XXIV Encontro Nacional de
Engenharia de Produção. Anais, Florianópolis, 2004.
SOARES, I.A. Análise da degradação ambiental das áreas de preservação permanente localizadas no estuário do Rio Ceará-Mirim/
RN. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pósgraduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Natal/RN, p. 97, 2010.
SOARES, L.G.C.; SALGUEIRO, A.A.; GAZINEU, M.H.P. Educação ambiental aplicada aos resíduos sólidos na cidade de Olinda,
Pernambuco - um estudo de caso. Universidade Católica de Pernambuco. Revista Ciências & Tecnologia. Ano1, n. 1, 2007.
SOUZA, A.P.B.; SOUZA, P.M.; PEDROSA, A. A coleta e destinação do lixo em bairros na zona oeste de Campina Grande: um
estudo de caso. 3º Simpósio Ibero americano de Ingeniería de Residuos. 2º Seminário da Região Nordeste sobre Resíduos Sólidos.
Paraíba, 2010.
SOUZA, M.N. Degradação e Recuperação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 371 f. Tese (Mestrado em Ciência Florestal).
Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, 2004.

Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA | 75

Capitulo 2 - Um retrato ambiental a partir da percepção das
comunidades de municípios da ilha de São Luís

TEIXEIRA, S.M.F.G.; OLIVEIRA, Z.M.C.; REGO, J.C.; BISCONTINI, T.M.B. Administração aplicada às unidades de alimentação e
nutrição. São Paulo: Atheneu, p. 201, 2000.
TIKKANEN I. Pupils’ school meal diet behaviour in Finland: two
clusters. British Food Journal, 111(3): 223-34, 2009.
VAZ, C.S. Restaurantes: Controlando custos e aumentando lucros. LGE Editora: Brasília; 2006.
VIEIRA, G.A. Alimento Seguro - Armazenamento em ambientes
refrigerados. Disponível em: <http://alimentoseguro.locaweb.
com.br/marketplace444.asp>. 2007.
ZANTA, V.M.; FERREIRA, C.F.A. Gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. Resíduos sólidos urbanos: aterro sustentável para municípios de pequeno porte. Rio de Janeiro: ABES/
RIMA, p. 1- 18, 2003.

76 | Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão

Capitulo 3

SAÚDE: PARTICULARIDADES DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Tereza Cristina Silva
Yrla Nívea Oliveira Pereira
Maria de Lourdes Rocha Dutra
Mary Lourdes Santos Machado

Os conhecimentos relacionados à saúde são fundamentais para a formação dos profissionais do Magistério que atuam
na Educação Básica, pois os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) fazem parte de Políticas Públicas que orientam a ação do
professor para educação e para a saúde, uma vez que, tem a Saúde como tema transversal.
De acordo com Vilela e Mendes (2003), nas últimas décadas, na área da saúde, tem-se utilizado a interdisciplinaridade para
construção de modelos pedagógicos e para a construção de um conhecimento partilhado por Ciências Biológicas e Ciências Sociais.
Neste contexto, Freitas e Martins (2008) afirmam que as concepções
de saúde não são estáticas, tendo relação com fatos históricos, sociais, econômicos, ambientais, políticos e culturais, sendo um processo construído com a participação da população e do governo.
Conhecer particularidades das comunidades sobre temas
relacionados à saúde, como plantas medicinais e dengue, geram
informações que permitem atuações dentro de uma realidade local respeitando as diferenças de cada comunidade.

PLANTAS MEDICINAIS: TRANSFERÊNCIA
GERACIONAL DE CONHECIMENTOS
Consideramos como planta medicinal aquela planta administrada sob qualquer forma e por alguma via ao homem, exer-
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cendo algum tipo de ação farmacológica (FERNANDES, 2003;
FOGLIO et al, 2006; LORENZI & MATOS, 2008). Conforme Cunha
(2003), toda informação acumulada sobre o uso de plantas medicinais foi inicialmente transmitida oralmente de geração a geração, para só depois, com o advento da escrita, serem compiladas.
Dentro do contexto do resgate do conhecimento popular
na prática pedagógica, as plantas medicinais apresentam destaque por tratar-se de um recurso milenar e até hoje muito utilizado, principalmente, entre as comunidades socioeconomicamente
menos favorecidas. De acordo com as Diretrizes Curriculares do
Ensino de Ciências (BRASIL, 2006), é necessário que o conhecimento adquirido pelos estudantes no seu convívio familiar seja
valorizado, tornando-os pontos de partida para formação de conceitos científicos. No ensino de Ciências, é consenso a importância de se valorizar e resgatar os saberes que os alunos trazem de
suas vivências e experiências exteriores à escola.
De acordo com Almeida (2003), as plantas medicinais foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados para o cuidado
da saúde dos seres humanos e de sua família, pois antes mesmo
do aparecimento da escrita, as pessoas já faziam o uso de plantas como remédio. A utilização de plantas medicinais no Brasil
está diretamente relacionada aos costumes dos diversos grupos
indígenas que habitavam o País. Porém, com as contribuições
trazidas pelos escravos e imigrantes, tornou-se uma alternativa
bastante diversificada e original.
Como exemplo dessa prática, apresentamos neste momento, o conhecimento de alunos de 6a série do ensino fundamental,
de uma escola pública no município de São José de Ribamar,
sobre a utilização de plantas medicinais. Informações estas, que
foram obtidas a partir de análises realizadas utilizando aplicação
de questionários.
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Observamos que dentro do âmbito familiar o conhecimento popular sobre plantas medicinais e seu uso para tratar enfermidades continua presente, pois todos os alunos afirmaram ter
conhecimento sobre esse recurso e também concordaram que as
doenças podem ser tratadas com o uso das plantas. Segundo Barros (2006), a procura de recursos vegetais para a cura de determinadas doenças é provavelmente parte da cultura de um determinado local, mas também, influenciada pela dificuldade ao acesso
médico e pelo fator econômico.
O que fica claro quando observamos as respostas dos alunos sobre os principais motivos do uso de plantas medicinais por
suas famílias para tratamentos de doenças, 91,1% afirmaram que
utilizam porque não fazem mal a saúde e 21,4% por elas serem
mais baratas. Porém, concordam que tratamentos de doenças
com plantas medicinais apresentam bons resultados (94,6%), evidenciando que as plantas medicinais fazem parte do cotidiano
dos alunos e familiares e que a cultura popular é transferida de
geração para geração, e, por isso, muitos utilizam as plantas para
tratar doenças ou sintomas.
O comportamento familiar é de suma importância para a
construção de uma referência de comportamento entre crianças e
jovens pré-adolescentes. A transmissão do conhecimento popular
influencia na construção dos saberes que darão direcionamento
para que possam manter essas informações através das gerações.
Quando questionados sobre a origem do conhecimento sobre o
uso de plantas medicinais, constatamos que os familiares possuem um maior percentual (87,5%). É necessário que o conhecimento adquirido pelos estudantes no seu convívio familiar seja
valorizado, tornando-os como pontos de partida para formação
de conceitos científicos (BRASIL, 2006). Devendo fazer parte do
currículo das escolas, oportunizando a construção de novos saberes, dentro dos temas transversais orientados pelo PCNs.
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Não basta apenas saber da possibilidade de usar esse
recurso, é preciso saber quais doenças podem ser tratadas, quais
plantas podem ser utilizadas, quais partes das plantas devem ser
usadas e quais os melhores processos para se beneficiar desses
recursos. Destacamos que o conhecimento popular vivenciado
pelos alunos juntamente com seus familiares possui papel
importante na construção desse aprendizado.
Percebemos que os indivíduos, mesmo os bem jovens, que
têm a oportunidade de vivenciar essas experiências dentro de
casa, desde cedo já retém esse conhecimento. As doenças mais
tratadas utilizando plantas medicinais, segundo os alunos são
dores estomacais (73,2%), gripe (58,9%), febre (25%) e dor de cabeça (17,9%). Entre as plantas destacam-se a utilização do boldo
(75%), erva cidreira (50%) e capim limão (28%).
Referente às partes das plantas mais utilizadas, o caule
foi a parte mais citada (80,3%), seguido de raiz (35,7%) e folhas
(23,2%). As plantas continuam sendo muitas vezes a base da cultura popular para promoção e recuperação da saúde. Os medicamentos preparados exclusivamente com plantas ou partes delas
(raízes, cascas, folhas, frutos e sementes) possuem propriedades
reconhecidas de cura (ANVISA, 2004).
Tão importante quanto saber para que se utiliza cada planta
medicinal é saber como utilizá-la. Em relação às principais formas
de preparo dos remédios com uso das plantas medicinais foi citado o chá (92,8%) como o mais utilizado, seguido por cataplasma
(8,9%), infusão (7,1%) e lambedor (5,3%). Amorozo (2002) afirma
que os estudos que descrevem o consumo de plantas, apontam
para o chá como forma principal de preparação para o uso das
plantas medicinais, principalmente pela facilidade do preparo.
O uso das plantas medicinais têm muitos benefícios para
a saúde do homem, desde que usadas com devidos cuidados,
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como higiene e identificação das plantas corretamente, para não
se utilizar outras espécies semelhantes. Também é necessário saber a procedência dos vegetais a serem usados, se foram cultivados corretamente em locais livres de contaminação por metais
pesados, radiação ou poluição, se foram usados agrotóxicos, se
são transgênicos, ou se passaram por algum processo que pudesse alterar seu efeito medicinal.
Cultivar plantas medicinais em quintais e jardins é uma
prática comum entre comunidades que fazem uso desse recurso. Observamos entre os alunos, que a maior parte das plantas
medicinais utilizada pelos familiares é oriunda do próprio quintal (62,5%) ou de quintais vizinhos (33,9%), sendo apenas 12,5%
comprada em feiras. Evidenciamos ainda, que as famílias possuem pelo menos uma planta com finalidade medicinal em sua
casa (82,1%). Amorozo (2002) destaca o papel dos quintais para
as comunidades tradicionais, enfatizando que os mesmos, por serem de fácil acesso, são locais por onde se transplantam elementos úteis da vegetação nativa.
É importante destacar que para ter os benefícios desejados
em um tratamento, devemos ter um entendimento de uma utilização racional, obter conhecimento de suas indicações, observar
as possíveis interações de uma planta com outras ou com fármacos, saber dosar quantidades e tempo entre as administrações.
Obtendo assim, maior segurança e evitando efeitos adversos,
pois embora sejam produtos naturais existem princípios ativos
que podem trazer efeitos indesejados quando mal utilizados.
A utilização das plantas medicinais tem forte componente
cultural e a forma mais efetiva de conservar essas plantas e os
conhecimentos ligados a elas é pelo uso. Ao resgatar, valorizar e
preservar o conhecimento sobre plantas medicinais está se preservando um patrimônio cultural das populações utilizado du-
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rante séculos. A preservação deve partir do resgate e da valorização do conhecimento local. Nas escolas, as plantas medicinais
oferecem grande oportunidade para interligar conhecimentos de
várias disciplinas (MELO, 2007).
Neste contexto Kovalski e Obara (2013) afirmam que além
do conhecimento científico, é necessário destacar também a importância do conhecimento que os envolvidos ou comunidade já
detêm sobre plantas medicinais, uma vez que seu uso faz parte
do seu cotidiano, há várias gerações.

DENGUE: A SITUAÇÃO DE UM AGRAVO
ENDÊMICO
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS),
a dengue é uma doença infecciosa, de origem viral, transmitida
pela picada das fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti (OMS, 2009).
Na década de 1950, esta doença afetava apenas algumas
áreas. Hoje está presente em mais de 125 países, um número significativamente maior do que a malária, historicamente a mais
notória das doenças transmitidas por mosquitos (FORATTINI,
2002). Em 2012, foi identificada como a doença viral transmitida
por vetor, de mais rápida propagação e enorme potencial de epidemia no mundo, registrando um aumento de 30 vezes na incidência da doença nos últimos 50 anos.
Aedes aegypti tem ampla distribuição nas regiões tropical e
subtropical do planeta. Um dos fatores que tem contribuído para
a ampliação das áreas de ocorrência do mosquito é o aumento da
temperatura do planeta, especialmente nos últimos 100 anos. Outro fator importante na abundância desta espécie é a precipitação
pluviométrica, que influencia na densidade de criadouros, pois,
aumenta os recipientes artificiais e naturais com acúmulo de água
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nos períodos e locais com mais frequência e intensidade de chuva
(GITHEKO et al, 2000; GUBLER, 1988).
Além da proliferação do mosquito Aedes aegypti, diversos
outros fatores concorreram para as recorrentes epidemias de dengue, como o rápido crescimento demográfico associado à intensa
e desordenada urbanização, a inadequada infraestrutura urbana,
a debilidade dos serviços e campanhas de saúde pública e o despreparo dos agentes de saúde e da população para lidar com o
controle da doença (MENDONÇA et al, 2009).
As medidas de controle da dengue, tem se restringido às
tentativas de controle do vetor Aedes aegypti, uma vez que não há
vacina ou drogas antivirais específicas. O combate ao vetor envolve ações continuadas de inspeções domiciliares e eliminação
de criadouros, associadas a atividades de educação em saúde e
mobilização social (BRASIL, 2010).
A eliminação de criadouros do mosquito poderia ser uma
medida eficiente para o controle. São exemplos de criadouros:
latas, embalagens, plásticos em geral, tampas, pneus, vasos, garrafas, caixas d’água, tambores, cisternas, potes, panelas, calhas,
folhas de plantas, tocos e bambus, buracos de árvores, além de
outros locais em que a água da chuva é coletada ou armazenada
(GONÇALVES NETO et al, 2006).
Como a proliferação do mosquito da dengue é rápida,
além das iniciativas governamentais, é importantíssimo que a
população também colabore para interromper o ciclo de transmissão e contaminação. Para se ter uma ideia, em 45 dias de vida,
um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas.
No estado do Maranhão, casos de dengue começaram a
ocorrer em diversos municípios do Estado, em 1994, tendo a epidemia atingido em 1995 a capital, São Luís, e outros dois municípios da Ilha de São Luís (Paço do Lumiar e São José de Ribamar).
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Considerando que o número de notificações não correspondia à expectativa das autoridades estaduais de saúde, e tendo
em conta a necessidade de conhecer o impacto dessa epidemia na
Ilha de São Luís, as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e
a Fundação Nacional de Saúde solicitaram ao Instituto Evandro
Chagas a realização de um inquérito soro-epidemiológico que tinha como objetivos: conhecer a prevalência da epidemia nos municípios afetados; estimar o número de infecções causadas pelo
vírus dengue; avaliar a distribuição dos casos por sexo e faixa
etária na população alvo do estudo e estratificar a ocorrência de
casos entre as diferentes classes socioeconômicas e grau de instrução (VASCONCELOS et al., 1999).
Em 2007, no estado do Maranhão, 31 municípios foram
considerados prioritários pelo Programa Nacional de Controle
da Dengue (PNCD), incluindo todos os municípios pertencentes
à ilha de São Luís: São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço
do Lumiar, onde, segundo Vasconcelos et al. (1999), circulam os
sorotipos DEN 1, DEN 2 e DEN 3.No mesmo ano, o município
de São José de Ribamar, foi classificado como em estado de alerta
de acordo com o Índice de Infestação Predial (IIP) que detecta a
presença de larvas do vetor da dengue nos domicílios (BRASIL,
2008). Diante disto, procurou-se traçar o perfil epidemiológico da
dengue no ano de 2012 no município de São José de Ribamar.
A população participante do estudo foi constituída por pacientes acometidos de dengue, que tiveram suas consultas realizadas e acompanhadas nas Unidades de Saúde do Município de
São José de Ribamar e foram incluídas no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN).
No ano de 2012, foram registradas 148 notificações de casos
de dengue nas Unidades de Saúde do Município de São José de
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Ribamar, o que representa uma taxa de incidência de 92,5/100 mil
habitantes. A distribuição de casos, segundo a procedência, indica
a presença do vetor em 50 dos 103 bairros do município de São
José de Ribamar, correspondendo a 48,5% dos bairros (Tabela 1).
Tabela 1: Números de Notificações de dengue em 2012 no
município de São José de Ribamar - MA, de acordo com o bairro.
Número
Notificações
de casos
nº (%)
por Bairro

Bairros
Quinta

19

19 (12,8)

Cohatrac V, Novo Cohatrac

8

16 (5,4)

J. Câmara, Jardim Tropical

7

14 (4,7)

Cohabiano I, Jardim Araçagy

6

12 (4,1)

Jardim Alvorada

5

5 (3,4)

Cohabiano II, Conjunto Itaguará, Parque Jair, São
Raimundo, Vila Kiola Costa

4

20 (2,7)

Itapary, Panaquatira, Vila Dr. Julinho, Vieira/
Olho d’Água

3

12 (2,0)

Araçagy - Praia, Campina, Itapiracó, Maiobinha,
Moropóia, São Benedito, São José dos Índios,
Sítio do Apicum, Vila Flamengo, Vila São José,
Vila Roseana Sarney, Trizidela

2

24 (1,4)

Bom Jardim, Cruzeiro, Curuca, Gambarrinha,
Juçatuba, Laranjal, Mirititiu, Novo Araçagy,
Pindai, Planalto Anil II, Outeiro, Rio São João,
Santa Maria, Santana, Ubatuba, Vila Alcione
Ferreira, Vila Epitácio Cafeteira, Vila Operária, Vila
São Luís, Vila Santa Terezinha, Vila Sarney Filho II

1

21 (0,7)

Não informado

5

5 (3,4)

Total

148 (100,0)
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Esta distribuição dos casos de dengue em inúmeros bairros de São José de Ribamar pode ter razões semelhantes às identificadas por Gonçalves Neto e Rebêlo (2004), em São Luís, como
aumento do número de imóveis em consequência da ocupação
desordenada; capacitação inadequada do pessoal de campo; dificuldades de operacionalização na execução das ações de campo;
quebra no processo de rotina das supervisões; frequente rotatividade dos convênios; interrupção constante do trabalho do ultrabaixo volume (UBV); indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros; grande número de pendências por causa de
imóveis fechados; dificuldade de manter a articulação com outros
segmentos institucionais e dificuldade de estabelecer parceria de
serviço com os municípios limítrofes.
Vale ressaltar que os bairros com maiores incidências possuem características que favorecem a manutenção da doença no
município, tais como, áreas desmatadas, temperaturas elevadas,
terrenos baldios com acúmulo de lixo, esgotos a céu aberto, sítios
e chácaras com piscinas sem tratamentos e muitas construções.
As mulheres adoeceram mais que os homens (52%), sendo
este mesmo padrão observado no município de São Luís por Fernandes et al. (2013), utilizando a mesma metodologia deste estudo, e por Vasconcelos et al. (1999), na ilha de São Luís, analisando
sangue de pacientes. Tal fato poderia ser porque a mulher estaria
mais exposta por sua maior permanência no intradomicílio ou
peridomicílio, locais onde predominantemente ocorre a transmissão de dengue ou por procurarem mais os serviços de saúde.
Em relação à faixa etária, o maior percentual correspondeu
aos pacientes de 11 a 20 anos, com 28%. Porém, os estudos não
apontam uma relação entre idade e casos de dengue, sim, a uma
relação com a maior exposição dos indivíduos em áreas infestadas pelo vetor (RIBEIRO et al, 2008).
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Os meses de 2012 com maior incidência de dengue foram
abril (18,9%), maio (15,5%), março e julho (14,2%), que correspondem à estação chuvosa na ilha de São Luís, onde se tem um aumento nas coleções de água e a formação de possíveis criadouros pela
intensidade das chuvas no período aliado às elevadas temperaturas. Fatores como a temperatura e a pluviosidade afetam a sobrevivência e a reprodução do vetor, com mudanças que podem afetar
sua distribuição e densidade. Esses fatores abióticos climáticos têm
mostrado associação com casos de dengue (KEATING, 2001).
A dengue clássica teve a maior ocorrência no município de
São José de Ribamar (51,4% das notificações). O que está de acordo
com o que ocorre na Ilha de São Luis, onde o sorotipo predominante é o DEN 1, que geralmente determina a ocorrência de dengue
clássica. (VASCONCELOS et al., 1999). Analisando o município de
São José de Ribamar, pode-se inferir a presença de apenas um sorotipo, pois à medida que se tem mais de um sorotipo circulando,
a dengue com complicações tem seus números aumentados.
Os casos foram confirmados por exames laboratoriais
(46,6%) e por anamnese clínica e epidemiológica (40,5%), sendo
que metade dos pacientes teve cura confirmada, houve um óbito
por agravo notificado (0,7%) e 73 (49,3%) pacientes não informaram seu quadro de evolução.
A Secretaria de Saúde de São Luís e Secretarias de Saúde
de outros municípios maranhenses, em 2012, discutiram os procedimentos para garantir atendimento integrado aos doentes de
dengue em São Luís e em outros 32 municípios com maiores índices da doença no Maranhão. O objetivo do encontro foi elaborar
um plano para propor a criação de unidades de referência com
pessoal capacitado para atender casos de dengue no Maranhão.
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Estes 33 municípios maranhenses eram considerados prioritários pelo Governo Federal, e por isso, receberam recursos extras para o controle da dengue nesse ano.
Com isso, o Ministério da Saúde aprovou os projetos de 1.159
cidades para ações contra a dengue. A medida permitiu aos municípios receberem 20% a mais para vigilância e promoção à saúde.
Os municípios maranhenses que apresentaram o plano de
qualificação das ações de prevenção e controle da dengue para
financiamento dessas ações foram: Açailândia, Araioses, Bacabal,
Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda, Barreirinhas, Carolina,
Caxias, Chapadinha, Codó, Colinas, Coroatá, Estreito, Grajaú,
Imperatriz, Itapecuru-Mirim, Mirador, Miranda do Norte, Nina
Rodrigues, Paço do Lumiar, Pastos Bons, Pinheiro, Presidente
Dutra, Raposa, Santa Inês, Santa Luzia, São João dos Patos, São
José de Ribamar, São Luís, Tasso Fragoso, Timon e Viana.
No município de São José de Ribamar, no decorrer do ano
de 2012, médicos, enfermeiros e auxiliares foram qualificados
para identificar e tratar os pacientes. Além disso, houve ações
de sensibilização e prevenção por parte da Secretaria da Saúde,
da comunidade e de entidades civis que atuaram conjuntamente
para a redução do número de casos.
O que pode ser observado é que as condições de vida da
população e como os moradores interagem com o ambiente, contribuem sobremaneira para que o vetor se instale e a doença se estabeleça. Um elevado crescimento da população ribamarense nas
últimas décadas associado à falta de políticas de sustentabilidade
ambiental e de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos causam
riscos à sociedade, principalmente relacionados à saúde pública.
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Com todas essas questões, ainda assim há frentes de trabalho dirigidas pela Prefeitura Municipal de São José de Ribamar,
através da Secretaria Municipal de Saúde para combater e prevenir a dengue.
As ações de combate ao vetor devem ser frequentes em
áreas urbanas, uma vez que nesses locais a presença do mosquito
é mais comum e a infestação é mais intensa, principalmente, em
espaços com ocupação desordenada, onde as fêmeas têm mais
oportunidades para alimentação e dispõem de mais criadouros
para desovar.
O controle de A. aegypti tem constituído um importante
desafio, especialmente nos países em desenvolvimento. Segundo
Halstead (1988), mesmo em situações em que os recursos destinados ao controle do vetor são apropriados para a implementação do programa, muitas vezes não se tem alcançado sucesso, em
função principalmente dos seguintes fatores: ideia de encontrar
solução fácil, falta de habilidade técnica e gerencial dos responsáveis pelo programa, agravamento do problema e desconsideração de fracassos anteriores.
Para evitar esta situação, é preciso adotar medidas permanentes para o controle do vetor, durante todo o ano, a partir de
ações preventivas de eliminação de focos do vetor. Como o mosquito tem hábitos domésticos, essa ação depende, sobretudo, do
empenho da população.
O Combate à Dengue é uma responsabilidade dos órgãos
públicos e de toda população. A conscientização da população
e a tomada de medidas são de fundamental importância para a
redução e, quem sabe, a erradicação desta doença no Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A razão de ser desse livro foi socializar a experiência investigativa dos professores cursistas da Licenciatura em Biologia do
PARFOR e de seus orientadores. O desafio inicial que era, concomitante ao exercício da docência na Educação Básica, cursar uma Licenciatura para se adequar a um dispositivo legal, tornou-se um desafio mais amplo e levou os cursistas do PARFOR a investigarem a
própria prática como docente e as nuances da realidade onde vivem.
O conjunto da obra sustenta o pressuposto de que o professor ao se envolver com a pesquisa percebe que sua missão vai
muito além de repassar informações e entende também, que a experiência por si só pode limitar seu potencial criativo. A pesquisa
é fundamental na formação de um professor reflexivo, ou seja, na
formação de um profissional capaz de analisar sua própria prática e através desta análise ampliar seus horizontes, visualizar novas possibilidades de ensinar e aprender.
Através da pesquisa realizada nos trabalhos de conclusão de
curso, os professores e seus orientadores trouxeram à tona um debate
que extrapola os limites estabelecidos pelo paradigma pedagógico,
que até há algumas décadas postulava que a formação de professores
limitava-se à conclusão de um curso de graduação. No cenário atual,
isso já não basta. Ainda que do ponto de vista legal, um curso de licenciatura seja o pré-requisito para o exercício do magistério na Educação Básica, o professor no século XXI precisa estar preparado para
atuar em diferentes contextos, relacionar teoria e prática, buscar novas metodologias úteis à inovação do seu fazer pedagógico e, sobretudo, ser autor de novos conhecimentos, pois ensinar exige pesquisa.
Por fim, a divulgação das pesquisas realizadas no PARFOR
em formato de livro acredita-se ser um elemento agregador na formação dos sujeitos envolvidos nesse pleito e um exemplo para outros
Programas, Instituições e educadores de que a formação do educador pode ir além dos limites de uma proposta curricular e construir
outros significados relevantes para o conjunto da formação docente.
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