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Em seu décimo terceiro ano, a Edição Palestras do Grupo de Estudos Avançados 
sobre o Meio Ambiente (GEAMA), projeto extensionista da Universidade 
Estadual de Londrina, promoveu, nesta Edição 2016, mesas de diálogos com 
os objetivos de divulgar e debater temáticas socioambientais relacionadas à 
Educação Ambiental (EA) em diferentes contextos organizacionais.

Intitulada como Diálogos com a Educação Ambiental: ações e desafios, a 
Edição reuniu uma equipe interdisciplinar de pesquisadores, ambientalistas, 
estudantes e comunidade, em seis encontros que totalizaram 30 horas, sendo 
os quatro primeiros em forma de mesas de diálogos; o penúltimo, de caráter 
prático, concretizou um minicurso no período matutino, e uma vivência no 
vespertino, da qual resultou as imagens que ilustram este anais; e o último 
contou com a apresentação de trabalhos de graduandos, professores e 
educadores ambientais na seção de Comunicações Orais.

Esta obra apresenta os resumos simples, dentro do interesse de seus 
colaboradores das mesas de diálogos, um exemplar abordando as Ações e 
Desafios da EA no Ensino Superior, qual seja: “A proteção do meio ambiente 
sob a perspectiva valorativa-constitucional e o diálogo com os universitários”; 
dois resumos ressaltando as Ações e Desafios da EA no Contexto das ONGs: 
“Educação Ambiental na ONG AME: experiência com tratamento de resíduos 
sólidos” e “Emaús Sustentabilidade e Solidariedade - desafios da implantação 
do projeto social e de Educação Ambiental no município de Londrina-PR”; 
dois escritos relatando as Ações e Desafios da EA no Contexto das Escolas: 
“As ações em Educação Ambiental no IFPR Campus Londrina: desafios e 
possibilidades” e “A responsabilidade socioambiental na gestão dos resíduos 
no Colégio Estadual Osmar Guaraci Freire”; igualmente para a temática sobre 
Ações e Desafios da EA Não Formal: “Projetos e ações de Educação Ambiental 
da Secretaria Municipal do Ambiente - SEMA” e “A Educação Ambiental e a 
interação entre o ser humano e a natureza: experiências do Jardim Botânico de 
Londrina”. Além desses, há o conteúdo do minicurso “A análise da paisagem 
urbana através do desenho in loco”. 

Na seção seguinte, a de Comunicações Orais, o leitor vai se deparar com os 
resumos dos participantes que, calorosamente, fortaleceram o diálogo de 
saberes compartilhando suas Experiências e Ações em EA, com a presença do 
pesquisador e extensionista Prof. Dr. Paulo Bassani, idealizador do GEAMA, 
atualmente, colaborador do projeto. 

O GEAMA espera poder gerar boas memórias de suas ações na comunidade 
que o integra, ainda que neste ano, tenhamos convivido com o primeiro 
aniversário de luto do maior desastre socioambiental do país, o de Mariana/
MG, e tantos outros desastres de diferentes proporções, junto à marca de 
uma forte crise política brasileira, da qual a EA sofrerá consequências. Por 
outro lado, essas marcas nos fazem refletir profundamente e nos fortalecem 
para a geração de contribuições de boas práticas na dimensão educacional, 
voltadas às diversas organizações, sejam elas formais ou não formais, com 
ciência do nosso papel no debate dos assuntos socioambientais.

Por fim, o GEAMA agradece imensamente a todos os seus colaboradores 
e colaboradoras, às instituições parceiras, aos ouvintes, aos estudantes 
extensionistas do Projeto, assim como aos membros da Comissão Científica, 
dois deles do Programa de Pós-Graduação em Administração da UEL. Em 
especial, agradece à singular instituição de ensino: Colégio Estadual do 
Patrimônio Regina (escola rural do Distrito Espírito Santo, de Londrina), que 
nos deu a honra da realização de ações importantes de EA do GEAMA Vai à 
Escola (GVE). E, igualmente, às agências de fomento de bolsa extensionista: a 
Fundação Araucária e a própria Universidade.

Gratidão a todos e a todas!

Profª Drª Patrícia de Oliveira Rosa da Silva e
Mestranda Larissa Chaline Lopes Lima
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A proteção do meio ambiente sob a perspectiva valorativa-constitucional e o diálogo 
com os universitários

Profa. Dra. Daniela Braga Paiano
Docente do curso de Direito na Universidade Estadual de Londrina (UEL)

danielapaiano@hotmail.com

Resumo:

O presente trabalho é fruto dos encontros do Grupo de Estudos Socioambientais – 
GES, e teve por objetivo expor para a comunidade a previsão legislativa estampada 
no Art. 225 da Constituição Federal.Percebe-se da leitura de tal dispositivo que a 
Constituição Federal garante o direito ao meio ambiente equilibrado, sendo dever 
de todos preservá-lo e, no que tange ao ponto da questão da educação ambiental, 
deve haver uma promoção em todos os níveis de estudo. Desta forma, no Brasil, o 
direito à educação ambiental é obrigatório conforme dispõe a Constituição Federal de 
1988 e é instituída pela Lei 9.795 de 1999 a Política Nacional de Educação Ambiental. 
Cumpre ressaltar que existe uma questão valorativa a ser aqui abordada. Quando 
os referidos dispositivos acima mencionados garantem o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, ela o faz de modo a elevá-lo a um direito fundamental, 
qual seja, algo essencial escolhido pela Constituição Federal Brasileira visando 
proteger, em última análise, o próprio homem. Ao garantir tal direito como algo para 
gerações presentes e futuras, pode-se denominar que esse direito seria um direito 
intergeracional, garantido a uma geração que virá a existir. Pode-se afirmar tal fato de 
uma interpretação conforme a Constituição que tem como fundamento, estampado 
em seu Art. 1º ,III - a dignidade da pessoa humana, IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; bem como, tem como objetivo no Art. 3º I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

Palavras-chave: Meio ambiente; Preservação; Direito à vida.
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Educação Ambiental na ONG AME: experiência com gerenciamento de resíduos 
sólidos

Carla Morello Hayashi 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

carlamhayashi@gmail.com

Resumo:

O enfrentamento dos desafios decorrentes do aquecimento global e do esgotamento 
dos recursos naturais requer mudanças comportamentais efetivas, o que torna o 
desenvolvimento de uma sociedade sustentável, responsabilidade das Psicologias. 
Ao considerar essa questão e, ao avaliar os prejuízos produzidos ao meio ambiente, 
principalmente após os avanços da industrialização, da urbanização e do aumento 
no consumo de produtos e bens não duráveis, é possível depreender que o mau 
gerenciamento dos resíduos sólidos constitui-se como um dos principais problemas 
resultantes das atividades humanas. Sendo assim, a pesquisa apresentada teve como 
objetivos desenvolver, instalar e avaliar a manutenção em longo prazo de uma prática 
cultural de gerenciamento de resíduos sólidos em crianças de uma ONG, por meio 
da programação e implementação de um delineamento cultural. Participaram do 
estudo 38 crianças de 05 a 09 anos de idade, atendidas por uma ONG localizada em 
um bairro de periferia da cidade de Londrina. Todos os participantes são crianças 
em contexto de vulnerabilidade social, que envolve situação de pobreza e exclusão 
social. A primeira etapa do procedimento consistiu no levantamento de informações 
a respeito da demanda da comunidade por intervenções voltadas para práticas pró-
ambientais. Posteriormente, foram levantadas informações a respeito da prática de 
gerenciamento inadequado de resíduos sólidos, escolhida como alvo de intervenção 
por ser um problema que afeta todo o bairro. A partir da coleta e análise desses 
dados, foi desenvolvido o procedimento para implementação das intervenções, que 
consistiu em 1) instalação de lixeiras por todo o território da ONG; 2) atividade de 
instrução (exposição verbal em forma de palestra informativa); 3) um jogo em que 
as crianças poderiam avançar conforme apresentassem comportamentos adequados 
de descarte e separação dos resíduos sólidos e 4) atividade de compostagem dos 
resíduos orgânicos produzidos pela ONG. Como ainda não foram concluídos, não 
serão apresentados e discutidos os resultados.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; ONG; Educação Ambiental.
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Emaús Sustentabilidade e Solidariedade - desafios da implantação do projeto social 
e de Educação Ambiental no município de Londrina-PR

Carolina Cosmo Lopes
Movimento Emaús Internacional – Fundação Abbé Pierré 

emaus.sustentabilidade@gmail.com

Resumo:

Há 60 anos o Movimento Emaús atua com a proposta da economia solidária e geração 
de renda para aqueles que estão em situação de pobreza. As comunidades de Emaús 
são compostas por pessoas de baixa renda e voluntários que recolhem, consertam 
e reciclam objetos e equipamentos com o intuito de comercializarem, os mesmos, a 
preços simbólicos e acessíveis. Esta atividade permite que os grupos comunitários, 
por meio do trabalho de recuperação e reutilização daquilo que, geralmente, é 
jogado fora, consigam gerar e/ou incrementar sua renda e ainda contribuir e auxiliar 
aqueles que se encontram em condições menos favorecidas. A nossa proposta 
para o município de Londrina é o trabalho já realizado no Brasil e no mundo pelo 
Movimento Emaús, com foco na recuperação e reaproveitamento de doações de 
bens de consumo posteriormente disponibilizados para comercialização, dentro dos 
princípios da economia solidária, como forma de geração de renda e fonte de recursos 
a serem utilizados para o desenvolvimento, resgate da cidadania para as pessoas que 
mais necessitam e que tem maiores dificuldades sociais e financeiras. Com essa renda 
gerada, além da promoção de empregos, propõe-se um trabalho social junto a crianças 
de 9 a 14 anos com ações socioeducativas, reforço escolar multidisciplinar voltados 
para a educação ambiental, sustentável e direitos humanos, por meio de práticas como 
oficinas e cursos. O Movimento Emaús Internacional luta contra a pobreza e a exclusão, 
acredita que “mudar o mundo é possível se todos nós colocarmos às mãos à obra, 
cada qual segundo suas possibilidades”, portanto, o trabalho cotidiano, juntamente 
com o compromisso coletivo, gera mudanças na realidade de nossa sociedade e do 
ambiente em que vivemos.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Economia Solidária; Movimento Emaús; 
Solidariedade; Sustentabilidade. 
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As ações em Educação Ambiental no Instituto Federal do Paraná – Campus Londrina: 
desafios e possibilidades

Juliane Aparecida Casagrande 
Instituto Federal do Paraná - Londrina (IFPR)

juliane.beserra@ifpr.edu.br

Resumo:

A palestra buscou fazer um relato de experiência sobre a abordagem dada à Educação 
Ambiental no âmbito do Campus Londrina do Instituto Federal do Paraná, explicitando 
as dificuldades que o mesmo enfrenta em relação ao desenvolvimento de ações nesta 
temática e apontando caminhos para auxiliar neste enfrentamento. No Campus, temos 
algumas dificuldades para trabalhar a Educação Ambiental numa perspectiva mais 
ampla, como a falta de espaço físico para desenvolvimento de atividades, número 
de projetos insuficientes na área e cortes pelo governo federal na oferta de bolsas de 
inclusão social. Entretanto, como possibilidades de mudança deste cenário, o Campus 
conta com diversos cursos e docentes altamente capacitados que buscam lidar com 
estas dificuldades e a tendência é que se possa incentivar a organização de projetos 
contemplando a temática ambiental. No momento, ainda existem poucos projetos na 
área. O mais significativo ao tema é intitulado “A Gestão de Resíduos e a importância 
da implantação da coleta seletiva no ambiente escolar do Campus: conceitos, 
possibilidades e educação ambiental”, proposto pela servidora Juliane Aparecida 
Casagrande e conta com a colaboração da servidora Letícia Thaís Chendynski. O 
objetivo geral é implantar a coleta seletiva no Campus como ferramenta da Gestão 
de Resíduos. Os bolsistas buscam alternativas para implantação da reciclagem em 
nosso campus e a falta de lixeiras foi a primeira constatação dos mesmos. O trabalho 
tem sido muito gratificante e, ao final, espera-se que os resíduos sejam separados da 
forma preconizada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e que os discentes da 
instituição desenvolvam a postura conservacionista, tão necessária para a mudança 
do comportamento perante o ambiente em que vivemos (o planeta Terra).

Palavras-chave: Projeto; Educação Ambiental; Gestão de Resíduos
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Responsabilidade Socioambiental na gestão de resíduos

Camila Vieira da Silva
Colégio Estadual Osmar Guaraci Freire - Apucarana/PR

Resumo:

A palestra buscou fazer um relato de experiência sobre a abordagem dada à Educação 
A meta de formar cidadãos ecologicamente corretos sempre fez parte do projeto 
educacional do Colégio Estadual Osmar Guaracy Freire do município de Apucarana, 
Pr. Através da participação da comunidade, em busca de sugestões em uma reunião 
de pais e professores, surgiu a proposta do projeto: Sou Responsável pelo Lixo que 
Produzo. O objetivo desta ação foi promover análise, reflexão e discussão sobre a 
importância de preservar o ambiente em que vivemos, com um método ativo de 
participação dos alunos na percepçãoda parcela de contribuição que podem oferecer 
à sociedade mediante o respeito para com a natureza. Para isso, foram retirados 
os latões de lixo das salas de aula e realizada a confecções de sacolas sustentáveis 
individuais e também de recipientes para coleta seletiva do lixo no pátio do colégio, 
onde, ao final da aula, os alunos esvaziam suas sacolas sustentáveis.Para escolha da 
estampa das sacolas, os alunos participaram de um concurso interno de desenho.A 
partir desta ação pode-se perceber uma diminuição importante no lixo produzido em 
sala de aula e maior comprometimento dos alunos em dar a destinação correta ao lixo 
por eles produzido. Houve também a fiscalização dos colegas que não demonstram 
preocupação em reduzir o lixo e zelar pelo ambiente escolar. É certo que a cada ano 
a escola precisa promover diálogos para conscientizar a todos da responsabilidade 
pelo lixo produzido e dar orientações sobre a destinação correta para novos alunos 
e funcionários. Mesmo assim tem sido um trabalho muito gratificante e que precisa 
ser difundido para outros estabelecimentos de ensino a fim de propagar esta ação tão 
importante.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Educação Ambiental; Metodologia Ativa; Meio 
Ambiente.
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Projetos e ações de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente – 
SEMA

Liane Lima 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) 

liane.lima@londrina.pr.gov.br

Queila M. Lautenschlager Spoladore 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) 

queila.spoladore@londrina.pr.gov.br

Resumo:

A Secretaria Municipal do Ambiente - SEMA é um órgão da Administração Direta 
da Prefeitura do Município de Londrina, instituída através da Lei Nº 8.677, de 26 de 
dezembro de 2001. A sede da Secretaria fica localizada no Parque Arthur Thomas.
As finalidades da SEMA são: estabelecer, implantar e administrar a Política Ambiental 
do Município de Londrina e assegurar a preservação e recuperação do meio ambiente, 
através da: Fiscalização ambiental; Elaboração de normas técnicas para a arborização 
urbana; Emissão de laudos e pareceres técnicos; Licenciamento ambiental e Educação 
ambiental. A estrutura organizacional da Secretaria é composta por 02 diretorias, 04 
gerências e 03 assessorias administrativas. A Gerência de Educação Ambiental é um 
apêndice da Diretoria Técnica tendo como objetivos e metas a coordenação de políticas, 
planos, programas e projetos de educação para a sustentabilidade; o planejamento 
e execução de projetos e ações educativas, voltadas à sensibilização, mobilização e 
formação coletiva para a proteção e defesa do meio ambiente e a incorporação da 
educação ambiental nas políticas públicas e nos processos de gestão, permeando o 
conjunto de ações e projetos da Secretaria. Os projetos e ações desenvolvidos pela 
Gerência de Educação Ambiental são: Biblioteca Móvel Ambiental; Palestras e Cursos; 
Eventos Ambientais; Elaboração de cartilhas e materiais educativos/informativos; 
Trilha monitoradas nos Parques Municipais e no Viveiro Florestal do Município e 
Capacitação da equipe através da participação em congressos, simpósios e cursos. 
Nos anos de 2015 e 2016 (até agosto) as atividades e projetos atenderam 15.348 
pessoas. Portanto, a Gerência de Educação Ambiental, é o setor responsável por 
elaborar e implantar projetos, campanhas educacionais e de treinamento, destinadas 
a informar e sensibilizar a população para as questões ambientais, juntamente com as 
secretarias, os órgãos e entidades afins.

Palavras-chave: SEMA; Projetos; Sensibilização Ambiental.
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A educação ambiental e a interação entre o ser humano e a natureza: experiências 
do Jardim Botânico de Londrina.

Patrícia Moreira Marques 
Jardim Botânico de Londrina – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Rec. Hídricos 

patrícia.moreira@sema.pr.gov.br 

Resumo:

O Jardim Botânico de Londrina, criado pelo decreto n.6.184 de 08 de março de 2016, 
no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, 
Paraná propõe-se a promover a conservação e a preservação da biodiversidade 
vegetal por meio da pesquisa botânica, da educação ambiental e do lazer direcionado 
à contemplação e difusão do valor multicultural das plantas. Sua área, de 73,58 
hectares, tem sua composição vegetal dividida em duas partes: uma destinada à 
espacialização das coleções botânicas ex situ (nativas e exóticas) que contribuem para 
a harmonia paisagística local dos jardins, e outra constituída pelo fragmento de mata 
local, a Floresta Estacional Semidecidual (FES). As observações referentes ao processo 
de educação ambiental não formal desenvolvidas no local, foram construídas a partir 
de dois momentos: um referente à implantação do Circuito de Educação Ambiental, 
direcionado às visitas previamente agendadas e monitoradas, e outro à observação 
e constatação de fatos inerentes ao público visitante não monitorado. Em ambos os 
casos, o perfil do visitante ao Jardim Botânico de Londrina, demonstrou traços de 
uma dissociação entre o ser humano e a natureza. Essa dissociação, segundo Diegues 
(2001) , tem sua origem historicamente instituída desde o começo do processo de 
criação de unidades de conservação protegidas, no início do século XIX. O Jardim 
Botânico de Londrina, enquanto espaço potencialmente direcionado para promover 
a educação ambiental por meio do estímulo da percepção, do conhecimento e da 
conscientização, encontra-se, atualmente, diante do grande desafio de reconstruir 
a harmonia das relações, historicamente descontruídas, entre o ser humano e a 
natureza.

Palavras-chave: Biodiversidade Vegetal; Dissociação; Natureza.
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A análise da paisagem urbana através do desenho in loco

Patrick Rocha Paulino 
Universidade Estadual de Londrina – UEL 

patrickdesenhosurbanos@gmail.com 

Resumo:

O propósito é apresentar através de forma objetiva em desenhos e fotos como 
é observar a cidade e suas mudanças ao longo do tempo desenhando diferentes 
lugares. Além disso, o propósito também é mostrar os benefícios que essa atividade 
traz para aprimorar nosso olhar como usuário e, principalmente, como habitante da 
cidade. Para isso, a produção do desenho in loco colabora de forma expressiva com 
a percepção visual do espaço urbano e do domínio arquitetônico, social e ambiental, 
seja durante o praticante graduado ou não. As vantagens dessa atividade vão além dos 
valores artísticos que se desenvolvem com o ato de desenhar. O desenho in loco no 
espaço urbano também contém valor educacional e documental. Considerando esses 
pontos, deve ser ressaltado o incentivo à conservação da imagem daquilo que faz parte 
da cidade e está sendo retratado, assim como uma fotografia, mas com a liberdade 
de criatividade que o desenho dá ao cérebro. Através do desenho aprendemos a 
analisar também cada particularidade do ambiente de maneira indutiva, como desde 
características arquitetônicas e detalhes construtivos, vegetação até a organização 
urbana e características históricas. A quantidade de informação e de aprendizado que 
essa prática traz é muito maior do que a quantidade de informação que se percebe 
no trabalho propriamente dito em seu final. A apresentação possui amostra de breves 
detalhes como o uso de diferentes técnicas de desenho, a apresentação das atividades 
do grupo de desenho Urban Sketchers Londrina, a associação do desenho à fotografia 
urbana e à caminhada de observação tanto no espaço construído quanto no espaço 
natural. Logo após a palestra, existe o convite para todos exercitarem a prática do 
desenho in loco dentro da UEL, possibilitando conhecer a experiência na prática.

Palavras-chave: Desenho in loco; Urban Sketchers; Desenho urbano; Espaço urbano. 
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Biodiversidade no Ensino Fundamental

Adriana Ligia Miskalo 
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Pós-Graduanda em Ensino de Ciências Biológicas - Dep Biologia Geral (UEL) 
miskaloal@yahoo.com.br

 
Profª Drª Vera Lucia Bahl de Oliveira 

Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Docente Departamento de Biologia Geral (UEL)

oliveirv@uel.br

Resumo:

O presente resumo apresenta aspectos do projeto que estamos desenvolvendo na 
escola de ensino fundamental, que aspira estabelecer uma relação entre os conteúdos 
da disciplina de Ciências com a Educação Ambiental; analisando a produção dos 
alunos nas atividades de ensino propostas durante as aulas teóricas e as atividades 
de campo, proporcionando a estes refletir sobre o ambiente no qual estão inseridos. 
Ao observar o seu entorno e verificar alterações do espaço físico antes presente e 
as condições atuais, inserimos atividades problematizadoras, com vistas verificar 
as possíveis mudanças de atitudes dos alunos com relação à preservação do meio 
ambiente. Assim, o objetivo do projeto é proporcionar aos alunos do 6º ano do 
período vespertino do Colégio Estadual Professor José Alexandre Chiarelli de Rolândia 
– PR, o estudo sobre o ambiente local, levando os alunos a conhecerem o ambiente 
onde vivem e que estes se reconheçam como parte dele e que precisam respeitá-
lo; assim, a educação ambiental será uma prática das pessoas, entendendo que é 
importante refletir e adotar diferentes atitudes se queremos evitar que a destruição 
e preservação do ambiente, continuem a existir. A Educação Ambiental é um tema 
que deve ser trabalhado de forma efetiva em nossas escolas. Há um longo caminho 
a percorrer, porém, se levarmos os alunos a conhecerem o ambiente onde vivem, 
para que entendam que eles fazem parte deste meio e que precisam respeitá-lo; 
a educação ambiental será uma prática das pessoas. Até o momento, foi realizada 
coleta dados, fundamentação teórica acerca da biodiversidade com constante diálogo 
e sensibilização dos alunos sobre o assunto.

Palavras-chave: Biodiversidade; Ecossistema; Educação Ambiental; Conscientização. 
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Práticas pedagógicas em Educação Ambiental – Política Nacional de Resíduos Sólidos 
- PNRS: uma abordagem crítica

Clarissa Gaspar Massi
Universidade Estadual de Londrina – UEL

Bolsista CAPES
claragmassi@gmail.com

Resumo:

O presente projeto visa discorrer sobre a Educação Ambiental como instrumento 
empregado à realização da Lei Federal n. 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – PNRS. Espera-se avaliar o antes e depois da aplicação acerca das práticas 
de educação ambiental desenvolvidas com as crianças que participam da Casa do 
Caminho, Londrina-PR. Respeitando a compreensão prévia de que cada criança possui 
uma abordagem crítica acerca das questões abrangendo o meio ambiente. O projeto 
possui por objetivo utilizar os conceitos encontrados na PNRS às crianças e examinar a 
concretização deste aprendizado após um ano de atividades de formação. Na primeira 
etapa será efetuado um diagnóstico por meio de questionários para analisar qual é o 
conhecimento existente de cada criança acerca do meio ambiente e resíduos sólidos. 
Na segunda etapa pretende-se realizar atividades sobre direito e deveres para com 
o meio ambiente, bate-papo com funcionários de cooperativa de reciclagem, sobre 
seu trabalho, evidenciando o valor econômico agregado aos resíduos, e com a polícia 
ambiental, demonstrando seus poderes de fiscalização e sanção. As concepções 
críticas da educação ambiental têm por entendimento o desenvolvimento educativo 
como ato político no sentido mais amplo, ou seja, como prática social cuja tendência 
é a construção de sujeitos políticos, aptos para atuar criticamente na sociedade. Cada 
atividade efetuada será registrada por meio de textos, painéis, que serão unidos em 
um portfólio. Será realizada a avaliação das atividades com as crianças; uma exposição 
de painéis com a temática de resíduos sólidos, onde as crianças irão abordar e expor 
seus trabalhos para a comunidade. Espera-se com os resultados da pesquisa, formar 
cidadãos conscientes capazes de exercer a realidade socioambiental, bem como, 
compreender o meio ambiente de modo integrado, no que tange à problemática dos 
resíduos sólidos, proporcionando o entendimento da realidade e por conseguinte na 
atuação como agente de mudanças. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Resíduos Sólidos; Legislação; Cidadania
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O estudo do meio ambiente no Jardim Botânico de Londrina como prática para a 
Educação Ambiental crítica 

Clarissa Gaspar Massi 
Universidade Estadual de Londrina - UEL - Bolsista CAPES 

claragmassi@gmail.com

Lucas Cardillo Antonelli 
Faculdade Pitágoras de Londrina

lucasantonelli.77@gmail.com 

Resumo:

O presente trabalho buscou proporcionar as crianças da entidade Casa do Caminho, 
entidade filantrópica, uma vivência com o meio ambiente natural, no Jardim Botânico 
de Londrina. A educação ambiental crítica é empregada como uma prática educativa 
que procura a solução para os problemas ambientais, possuindo como intuito uma 
visão integrada do meio ambiente, com a finalidade de proporcionar o entendimento 
da realidade e a emancipação dos sujeitos, através da busca individual e coletiva, à 
solução dos problemas enfrentados. Posteriormente foi abordado com as crianças 
pelos autores da presente pesquisa, a importância das crianças compreenderem a 
temática do meio ambiente, não por uma visão reducionista com o qual identificam 
o meio ambiente somente com os aspectos naturais, sem identificar-se como sujeito 
integrante do meio e as interações existentes entre os elementos físicos, políticos, 
naturais e sociais. O presente trabalho tem por objetivo principal fazer com que as 
crianças possam interagir com o meio ambiente natural e passando a compreende-
lo não como intocável, apenas se preocupando com a preservação, mas como um 
espaço de interação natural, social, e de cidadania. A metodologia empregada neste 
trabalho dirigiu todo o processo de construção, uma abordagem crítica da educação 
ambiental ligada às percepções de Paulo Freire (método dialógico e participativo, 
investigativo/ação). A visão sócio ambiental norteia-se por uma razão complexa 
interdisciplinar e entende o meio ambiente não somente com o sentido de natureza 
intacta, mas como um palco de intercâmbios envolvendo a cultura, sociedade e a 
base física, biológica, química, social, política, no qual todos os termos dessa relação 
se transformam dinâmica e reciprocamente. O resultado deste trabalho, fez com 
que as crianças pudessem compreender seu papel como agente integrante do meio 
ambiente, os quais são agentes transformadores de mudanças, culminando no dever 
e no direito para um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Palavras-chave: Educação ambiental; Meio Ambiente Natural; Jardim Botânico.
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Prática de construção de terrários e/ou aquários com alunos de Ensino Médio como 
ferramenta de melhor compreensão dos conteúdos de ecologia

João Daniel Ferraz
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

jd_ferraz@hotmail.com

Profª Drª Vera Lucia Bahl Oliveira
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

verabahl@sercomtel.com.br 

PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo propiciar aos alunos; em sua maioria de ensino 
médio, porém também podendo ser aplicada a alunos do ensino fundamental; maior 
compreensão dos conteúdos de ecologia que são apresentados dentro do currículo 
de biologia do ensino regular da maioria das escolas brasileiras. Ao longo das aulas 
de ecologia, a maioria dos alunos vê o conteúdo como pouco aplicável ao seu dia 
a dia  chegando a ser até monótono, sendo a parte prática da aula a exibição de 
vídeos ou imagens em livros didáticos. A proposta de construção de terrários e/ou 
aquários, dependendo da realidade de cada colégio, tira os alunos da zona de conforto 
e passividade da aula expositiva, levando-os a interagir melhor com o professor e os 
organismos manipulados na prática. São necessárias quatro a cinco aulas de 2 horas 
aula(100 minutos), sendo a primeira parte de cada aula expositiva, abordando as 
diferentes temáticas dentro da ecologia, e a segunda parte destinada para a construção 
e manutenção do objeto de estudo, seja terrário ou aquário. É necessário avaliar se 
o colégio tem condições para que a prática seja realizada, sejam elas espaço físico, 
materiais, verba financeira, corpo de alunos interessados que possam se responsabilizar, 
professor responsável e etc., afinal estaremos mantendo animais vivos na caixa de 
vidro. Após a construção e estabilização do sistema em questão, os alunos aprendem 
também conceitos de cidadania, como responsabilidade, solidariedade, fraternidade, 
respeito e etc., pela manipulação e manutenção dos organismos reunidos no terrário/
aquário e pelo trabalho em grupo, divisão de tarefas, planejamento, organização e 
execução. Pode-se também trabalhar conceitos de preservação ambiental e poluição, 
e por fim o sistema serve ainda como decoração do laboratório de biologia ou de 
outra área escolar qualquer onde for instalado.

Palavras-chave: Terrários; Aquários; Ensino Médio; Construção de Terrários; 
Construção de Aquários PIBID.
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Breve histórico do desenvolvimento da Educação Ambiental no Brasil até o 
surgimento da Lei n. 9.795/1999

Larissa Chaline Lopes-Lima 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

Mestranda do PPGA-UEL, Participante do Grupo de Estudo Semiótico em Educação Ambiental 
(GESEA) e do Projeto de Extensão GEAMA

lchlopes@gmail.com

Luiz Cláudio dos Santos Ferreira
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

Biólogo licenciado, Participante do Projeto de Extensão GEAMA (Grupo de Estudos Avançados sobre o 
Meio Ambiente

 luiz.luizcsf@gmail.com

Resumo:

Este trabalho busca demonstrar o cenário do desenvolvimento da Educação Ambiental 
no Brasil de forma sintetizada, com embasamento no texto do Programa Nacional de 
Educação Ambiental – ProNEA para auxiliar a compreensão de educadores e demais 
públicos interessados em trabalhar com a temática da Educação Ambiental formal ou 
não formal. Para isso, inicia-se com os fatos mundiais que influenciaram o contexto 
brasileiro até o desenvolvimento das primeiras normativas e eventos que promoveram 
a instituição da Educação Ambiental no país e culminou com o surgimento da Lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental - 
PNEA. Esse breve resgate visa demonstrar a importância de estudar e compreender o 
Programa Nacional de Educação Ambiental e a Política Nacional de Educação Ambiental 
para maior valorização dos assuntos que permeam o entendimento humano em prol 
da preservação do meio ambiente, pois acredita-se que por meio da educação é 
possível desenvolver e ampliar a consciência ambiental nas pessoas e possibilitar que 
estas atuem como agentes multiplicadores de informações referentes a preservação 
ambiental na sociedade em que vivem.

Palavras-chave: Consciência Ambiental; Programa Nacional de Educação Ambiental; 
Agentes Multiplicadores.
 

 | Anais 2016 | Londrina - PR  |  ISBN: 978-85-7846-406-6                        22



Educação Ambiental e potencialidades no cuidado com a Terra e com o outro
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Marcia Gomes da Silva 
professora do Colégio Estadual do Patrimônio Regina

profamarcia.gomes@gmail.com

Resumo:

O trabalho de Educação Ambiental que vem sendo executado no Colégio Estadual 
Patrimônio Regina, distrito de Londrina, em parceria com o GEAMA/UEL na edição 
2016, objetiva promover a sensibilização dos alunos com a Terra, com os alimentos, 
com o meio ambiente e com o próximo, por meio das atividades desenvolvidas na 
construção da horta orgânica, da composteira e do gerenciamento dos resíduos 
gerados no colégio. Observa-se que as nossas ações estão baseadas nos preceitos 
da Carta da Terra, da Teoria do Cuidado e da Educação dos Sentidos. Estamos em um 
momento crítico da história da Terra, considerando uma época em que a humanidade 
precisa escolher seu futuro. Assim, a mudança deve ocorrer agora com as atitudes 
tomadas no lugar onde se vive e se relaciona com o outro e com o meio ambiente. Tais 
reflexões nos viabilizam trabalhar novas ações, novas atitudes e novos hábitos focados 
numa sociedade mais justa e igualitária, buscando, assim, alcançar novas tomadas 
de consciências comprometidas, antes de tudo, com a educação ambiental, a qual 
apostamos que se inicia nos bancos escolares. O cuidado que se deve ter com a Terra, 
aplica a metodologia na construção dos canteiros de hortaliças, ervas aromáticas, 
medicinais e da composteira; de forma coletiva e cooperativa onde os alunos possam 
partilhar suas experiências, suas vivencias e seus conhecimentos. A educação dos 
sentidos tem como foco despertar nos alunos o gosto pelo aprender e compartilhar 
esse aprendizado. O desenvolvimento proporcionou reconhecer as necessidades do 
espaço escolar, dos alunos e depois de uma interpretação desses valores, fomentamos 
as discussões que confluíram em práticas coletivas de horticultura, de gerenciamento de 
resíduos, de compostagem, focados no cuidado mútuo. Esse trabalho vem resultando 
na mudança comportamental dos alunos, através da responsabilidade com a horta, 
comprometimento com os resíduos gerados no colégio e uns com os outros.

Palavras chave: Educação Ambiental; Espaço Educador Sustentável; Educação dos 
Sentidos.
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Resumo:

Este trabalho fora realizado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência - PIBID de Biologia da UEL e trata-se da produção e aplicação de um jogo 
didático, para auxiliar na compreensão dos ciclos biogeoquímicos do Ambiente. A 
execução e aplicação dessa atividade se deram em uma escola pública de Londrina para 
trinta alunos do Ensino Médio no qual o PIBID participa e desenvolve suas atividades 
de ensino de Biologia. O jogo didático construído além de ser motivador favorece a 
participação dos alunos, mobilizando o aluno na construção de conhecimentos. Os 
ciclos biogeoquímicos do Carbono, do Nitrogênio e do Oxigênio utilizados no jogo são 
conteúdos da temática de Ecologia no Ensino médio. O jogo foi confeccionado por 
peças de E.V.A. de diferentes cores e isso facilita a diferenciação dos ciclos. Compostos 
de peças retangulares com palavras-chaves de tamanho e formas diferentes, estas 
são conectadas com auxílio de flechas, em E.V.A. assim como todo o jogo em si. A 
apresentação de conceitos de Biologia por meio de esquemas se mostrou eficaz, visto 
que os alunos foram motivados a participar da atividade e não simplesmente visualizar 
algumas imagens e decorar alguns nomes, que em alguns casos são extremamente 
complicados e que no dia-a-dia não fazem muito sentido ao aluno. 

Palavras-chave: Ludicidade; Ensino de Biologia; Jogo Didático. 
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