












RESUMO

O presente trabalho, apresentado à disciplina Projeto Integrador do curso de
Ciências Biológicas, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Câmpus Dois Vizinhos, teve como tema norteador “Terra e Universo” proposto pela
Base Nacional Comum Curricular. O enfoque do trabalho encontra-se em ações
antrópicas que ocasionaram impactos ambientais, em especial os casos de
rompimentos de barragens de rejeitos de minérios nos municípios de Mariana e
Brumadinho, ambos localizados no estado de Minas Gerais, registrados em um
intervalo de tempo de, aproximadamente, quatro anos. Estes crimes foram
resultados de uma negligência por parte da mineradora e pelos órgãos
fiscalizadores, desde o modo o qual as barragens foram construídas, por
alteamento, até a não aplicação das leis ambientais vigentes, resultando em sérios
impactos socioambientais, sendo eles a devastação da fauna e flora local, bem
como a morte de habitantes da região. Sobre essa prerrogativa, foram
desenvolvidos dois materiais didáticos a fim de auxiliar no processo de
ensino-aprendizagem, direcionados a alunos do 7° ano do Ensino Fundamental II e
também a toda a comunidade escolar interessada ao assunto, onde, de acordo com
a BNCC, a temática meio ambiente corresponde a um tema transversal e deve ser
trabalhado em todas as etapas de ensino e disciplinas. Estes materiais didáticos
correspondem a uma cartilha informativa e a um Quiz digital, em que a cartilha, de
maneira lúdica, visa a contextualização do tema e, por fim, por meio do Quiz
aplicado de maneira interativa, pode ser realizada a testagem dos conhecimentos
adquiridos mediante a uma revisão gamificada.

Palavras-chave: Crimes Ambientais; Ensino; Interdisciplinaridade.

ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR

Este trabalho, orientado pelas tutoras Profa. Mara Luciane Kovalski e Profa.
Daniela Macedo de Lima, disserta a respeito dos problemas ocasionados ao meio

ambiente decorrentes de ações antrópicas. Por meio de uma Cartilha Informativa e
Quiz Digital, visa auxiliar no entendimento do conteúdo aos alunos do 7° ano do

Ensino Fundamental, na disciplina de Ciências.
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1 INTRODUÇÃO

O mercado de minério de ferro no Brasil possui grande destaque, por ser um
recurso abundante, porém esgotável, o seu produto é amplamente utilizado por
indústrias siderúrgicas. De acordo com Pereira (2012, p. 14), “Cerca de 99,0% do
minério de ferro produzido são utilizados na fabricação de aço e ferro fundido.
Outras aplicações são as indústrias de ferro-ligas e cimento”. As reservas minerais
no Brasil, por sua vez, encontram-se majoritariamente localizadas nos Estados de
Pará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (PEREIRA, 2012).

Barragem de rejeitos de minérios de ferro corresponde a uma estrutura
construída a fim de alocar os resíduos produzidos decorrentes da atividade de
mineração, a maneira em que a barragem é construída interfere na sua garantia de
segurança. Uma forma muito comum corresponde ao método de Alteamento,
construção de uma barreira a partir de camadas formadas pelos próprios rejeitos da
mineração, economicamente apresenta um baixo custo, porém, menor segurança
em comparação com outros métodos (ODILLA, 2019).

Este trabalho tem o enfoque em dois casos de rompimentos de barragens de
rejeitos de minérios ocorridos no Brasil e relatados pela mídia nacional e
internacional, ocorridos nos Municípios de Mariana e Brumadinho, ambas
construídas pelo método de alteamento. De acordo com a Resolução N° 4, de 15 de
fevereiro de 2019, em seu Artigo 2° “Fica proibida a utilização do método de
construção ou alteamento de barragens de mineração denominado "a montante" em
todo o território nacional” (BRASIL, 2019).

Sendo assim, foram desenvolvidos dois materiais didáticos como ferramentas
que visam auxiliar no processo de ensino aos estudantes do 7° ano do Ensino
Fundamental II, correspondentes a uma Cartilha Informativa e a um Quiz digital. De
maneira interativa e lúdica, estes recursos pretendem contextualizar o conteúdo por
meio de conceitos, curiosidades e imagens de satélites (anterior e posteriormente
aos casos) bem como aplicar os conhecimentos adquiridos por meio do Quiz digital,
composto por questões relacionadas aos assuntos abordados na Cartilha
Informativa.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Sensibilizar os estudantes do 7° ano do Ensino fundamental, por meio de uma
cartilha informativa e um Quiz interativo digital, a respeito das ações dos seres
humanos que interferem na relação sociedade-natureza.

7



2.2 Objetivos Específicos

● Elaborar dois materiais didáticos compostos por uma cartilha informativa e um
Quiz interativo digital, a fim do entendimento do conteúdo.

● Levantar dados históricos a respeito dos principais problemas ocasionados ao
meio ambiente divulgados pela mídia brasileira.

● Identificar a influência do ser humano em problemas ocasionados ao meio
ambiente que estão ocorrendo com maior frequência.

● Compreender quais ações poderiam ter sido tomadas a fim de impedir a
ocorrência dos crimes ambientais referenciados neste trabalho, bem como
evitar as possíveis repetições destes casos.

3 JUSTIFICATIVA

O tema norteador deste trabalho corresponde a Unidade Temática Terra e
Universo, conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mais
especificamente referente a habilidade (EF07CI13) tendo como objetivo

[...] descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental
para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas
responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis,
desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a
reversão ou controle desse quadro” (BNCC, 2018).

Este projeto tem como referência a relação sociedade-natureza, bem como
crimes ambientais já ocorridos. A importância do estudo desta temática se deve aos
casos registrados pela mídia, como o acontecimento no Município de Mariana no
Estado de Minas Gerais, ocorrido no ano de 2015, com o rompimento da barragem
de rejeitos de minérios controlada pela Mineradora Samarco, tendo como
consequência a contaminação do solo e água, por meio de aproximadamente 40
milhões de m³ de rejeitos e 670 Km de extensão territorial atingida.

Posterior a este crime ambiental, foi registrado no ano de 2019, no Município
de Brumadinho/MG, o rompimento da barragem de rejeitos de minérios, sob
responsabilidade da mineradora Vale S.A, em que 12 milhões de m³ de lama
contaminada foram liberados resultando na morte de 272 indivíduos.

Dessa forma, nota-se a relevância desta temática, visto que pouco foi feito
para amenizar, ou até mesmo prevenir os possíveis crimes ambientais que estão por
vir, caso não sejam tomadas as devidas providências. A cartilha informativa e o Quiz
foram selecionados com o objetivo da apresentação inicial e compreensão do
assunto em questão para que, posterior a esta etapa, possa ser realizada a
testagem dos conhecimentos adquiridos.
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Impactos Socioambientais decorrentes do rompimento da Barragem
“Fundão” em Mariana

No ano de 2015, no Município de Mariana-MG, ocorreu o rompimento da
barragem denominada de Fundão. Esta barragem, pertencente à Empresa Samarco
S/A, foi construída, exclusivamente, a fim de utilizá-la como depósito de todo o
resíduo produzido a partir da mineração. A atividade de mineração é muito presente
na vida dos mineiros, visto que, infelizmente, este não foi o único caso de
rompimento de barragem no Estado de Minas Gerais e, consequente, dizimação da
fauna e flora local, bem como comunidades que ali residiam (LOPES, 2016).

Referente aos tipos de resíduos que foram dispostos no solo, por meio do
rompimento da barragem “somente na barragem de Fundão, havia
aproximadamente 50 milhões de m³ de resíduos, classificados, segundo a NBR,
como sólidos, não perigosos e não inertes, como ferro e o manganês” (LOPES,
2016, p. 3). De acordo com o autor, a partir do momento em que houve o
rompimento, 34 milhões de m³ de rejeitos foram liberados e direcionados a barragem
de Santarém, ocasionando o seu transbordo. Conforme Lopes, (2016, p. 3),
“formou-se uma devastadora tsunami de lama residual” responsável por destruir
todo o distrito de Bento Rodrigues e contaminar corpos d'água importantes para a
região, sendo eles o Gualaxo do Norte, do Carmo e o Doce.

Lopes (2016), realizou uma análise das possíveis causas para o
acontecimento deste crime ambiental. Sendo assim, em linhas gerais, o autor aponta
que várias foram as investigações abertas após o ocorrido, tanto por parte da Polícia
Civil quanto do Ministério Público de Minas Gerais e do Ministério Público Federal.
Por se tratar de um artigo antigo, haja visto a data de publicação, um ano após a
ocorrência do crime, na época não possuíam informações precisas e conclusões a
respeito do acontecimento. De acordo com o autor:

Em que pese as investigações oficiais estarem longe de um fim, peritos do
setor afirmam que as possíveis causas para o rompimento da barragem
devem estar relacionadas ao processo de liquefação; aos abalos sísmicos
que antecederam o desastre; a falhas na construção/manutenção das
barragens; a uma fiscalização deficitária pelos órgãos competentes e à
utilização do reservatório acima de sua capacidade de armazenamento
(LOPES, 2016, p. 5).

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA),
após tomar nota do ocorrido e por meio de uma visita ao local, formulou o
documento denominado de “Laudo Técnico Preliminar: Impactos ambientais
decorrentes do desastre envolvendo o rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana, Minas Gerais”. De acordo com IBAMA (2015), este órgão indicou que
“Impactos agudos de contexto regional, entendidos como a destruição direta de
ecossistemas, prejuízos à fauna, flora e socioeconômicos, que afetam o equilíbrio da
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Bacia Hidrográfica do rio Doce, com desestruturação da resiliência do sistema”
(apud LOPES, 2016, p.7).

Com o rompimento da barragem, os Municípios abastecidos pelos rios Doce,
Gualaxo do Norte e Carmo, foram afetados drasticamente, visto que a liberação da
lama intensificou a contaminação por elementos químicos nos rios acima citados.
Dessa forma, de acordo com o site G1 (2016), devido a contaminação destes corpos
de água, o abastecimento hídrico da região foi suspenso e as comunidades ali
presentes, encontram-se sem a disponibilidade deste recurso.

Neste sentido, conforme Dias et al (2018), vários foram os impactos
ambientais ocasionados ao ambiente aquático da região, em destaque a ictiofauna,
espécies de peixes, que sofreu severas consequências, bem como a dizimação dos
locais de reprodução das espécies e dos habitats, acarretando na mortalidade de
muitos representantes. Este acontecimento se deve ao fato de que com a
contaminação da água do rio, por meio de rejeitos de minérios, ocorreu a alteração
em alguns parâmetros analisados, entre eles a concentração de metais e os níveis
de turbidez da água, capazes de afetar todo o ecossistema, tal qual a qualidade do
recurso.

Levando em consideração o exposto acima e tomando por base de que a
água de qualidade é um recurso primordial para garantir a sobrevivência, tanto
humana quanto animal. Conforme a Resolução N° 14, de dezembro 2019, publicada
em janeiro de 2020 pelo Diário Oficial da União:

Nos municípios de Barra Longa/MG e Colatina/ES, a procura por
atendimento médico aumentou exponencialmente, em razão da poeira
gerada com a secagem do rejeito, depositado na região desde o desastre
criminoso[1], ocorrido em novembro de 2015, ocasionando problemas
respiratórios na população do primeiro e, também, pelo consumo da água do
rio Doce, contaminada com a lama tóxica, gerando perturbações
gastrointestinais e problemas na pele nos habitantes do segundo (DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO, 2020, p. 278).

Sendo assim, Dias et al (2018) realizaram um estudo fundamentado em uma
pesquisa a fim de comparar os resultados de análises físico-químicas das águas do
rio Doce, anteriores e posteriores ao rompimento da barragem. De acordo com os
resultados desta pesquisa e considerando que muitos Municípios de Minas Gerais
utilizavam da mineração como atividade econômica, principalmente em tempos
remotos em que a atividade era executada por meio de técnicas rudimentares, os
rios antes mesmo do rompimento da barragem já possuíam concentrações de
metais tóxicos, porém a partir do ocorrido a situação se agravou.

Entretanto, deve-se considerar além da influência dos garimpeiros, o
desmatamento e a intensa atividade pecuária em determinadas regiões locais,
resultaram na erosão e lixiviação do solo, permitindo que muitos metais escoassem
para os corpos de água, ocasionando o aumento do índice de elementos químicos
presentes nestes (DIAS et al, 2018).
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4.2 Impactos Ambientais ocasionados a partir do rompimento da Barragem em
Brumadinho-MG

De acordo com Pereira (2019), no ano de 2019, haviam 769 barragens
espalhadas pelo território nacional e destas, apenas 55% tinham uma inspeção
regular pelo órgão responsável. Esta atitude de não fiscalizar coloca em risco muitos
aspectos, tanto humanitários quanto um risco biológico para a vegetação ao redor
destas barragens.

Sendo assim, conforme Passarinho (2019), o rompimento da barragem que
atingiu a cidade mineira de Brumadinho, foi considerado o maior crime ambiental
que ocorreu no Brasil, pelas vidas perdidas e pelos metros cúbicos de rejeitos
despejados pelo território chegando até o rio Paraopeba.

A barragem que retinha os rejeitos, segundo Odilla (2019), tinha sido
fiscalizada 42 dias antes da tragédia acontecer, ela foi construída pelo método de
alteamento, que tem como principal enfoque o baixo custo na construção da
estrutura usando os próprios rejeitos como forma de barreira para que os sólidos e a
água não escoasse da estrutura. Esta forma não é a mais indicada para barragens
de minérios, pois elas conferem risco de erosão na parte superior da barreira. A
estrutura de barragem mais indicada seria a construção de um muro de sustentação
para que assim tenha uma maior garantia da barreira para que ela não se deteriore
(CARVALHO,2020).

A velocidade de escoamento dos resíduos de minérios que estavam contidos
na barragem foi de 1 km/h, atingindo assim uma área de 96 km. De acordo com o
autor, a maioria das áreas atingidas foram hectares próximos ao leito dos rios, áreas
planas e baixas, zonas rurais e áreas de circulação empresariais, haja visto que a
fonte de renda no município era guiada pela mineradora e a cidade se desenvolveu
ao seu redor (LAURINO,2020).

O ecossistema aquático ficou mais suscetível aos impactos pois, como relata
Da Costa et al (2020), a fauna e flora morreram por asfixia, visto que a água
continha elementos tóxicos como níquel e magnésio, ademais o solo estava coberto
por rejeito de minérios e a questão hídrica também afetou o abastecimento de
alguns pontos na metrópole mineira. De acordo com Pereira (2019), os 12 milhões
de metros cúbicos de lama devem elevar o transporte de sedimentos ao longo do
tempo e provocar aterramento do solo fértil e mananciais.

Após o rompimento da barragem as áreas férteis tinham sido afetadas e por
consequência atingindo diretamente a economia, como afirma Costa et al(2020), as
áreas férteis anteriormente usadas para agricultura, concentravam-se em locais
planos, com solo argiloso, abundância de nutrientes e estavam localizadas perto dos
rios. Após o rompimento notou-se que elas ficaram soterradas, prejudicando a
economia local. A economia era baseada na mineração e agricultura com o crime
ocorrido essas duas formas de renda foram prejudicadas, deixando os sobreviventes
sem moradia e sem uma fonte de renda.

Enfrentando uma situação difícil, os sobreviventes encontraram-se em um
contexto que os afetou psicologicamente. Conforme Passarinho (2019), a Prefeitura
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do Município de Brumadinho se prontificou a chamar equipes da saúde, para que
elas trabalhassem a questão psicológica e emocional dos habitantes e assim
ajudá-los da melhor forma.

Com um pensamento sobre a saúde do município, Geraldo, representante do
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), afirma:

Queremos as práticas integrativas, cuidados populares e outras formas de
cuidado que nos libertem da indústria da doença. Senão, além de romper a
barragem e causar um crime, ainda vai dar lucro para indústria farmacêutica”
(GERALDO, informação verbal, 2019).

No decorrer do tempo a Prefeitura realizou algumas ações para amenizar os
danos causados, a exemplo logo após o ocorrido, em que a instituição se preocupou
com os sobreviventes, desde questões psíquicas, físicas e com o estrago
ocasionado pelo crime. Dessa forma, Costa et al (2020) explicam que os servidores
públicos se responsabilizarão por encontrar uma área segura a fim de abrigar os
sobreviventes, para que a longo prazo as pessoas pudessem se reestabelecer na
área atingida, com a condição de que esta oferecesse saneamento e boas
condições de vida para os indivíduos.

O recurso hídrico foi o mais afetado pela lama, pois muitos metais tóxicos
foram encontrados na água, deixando-a imprópria tanto para animais como pessoas,
para Costa et al (2020), o abastecimento de água no município de Brumadinho, logo
após o ocorrido, foi feito a partir do rio Ribeirão de Águas Claras (MG), até que o
curso hídrico se refizesse e não tivesse mais a presença de rejeitos de minério
presente na água, o que deixava a água imprópria para o consumo.

Após o rompimento da barragem, a área atingida pelos rejeitos passou por
diversos testes, tanto de solos quanto de água. Segundo Laurino (2020), após
análise foi possível constatar que os rejeitos poderiam ser utilizados na construção
civil, para a produção de blocos com minério de ferro, essa adição não prejudicaria o
ambiente e a saúde humana. Esse destino dos rejeitos de ferro na construção civil
fez com que diminuísse a lama deixada pelo rompimento da barragem e, por
consequência, minimizasse os efeitos destes no ar e no curso hídrico.

O rio Paraopeba teve suas águas também analisadas e, segundo Azevedo
(2020), após o ocorrido notou-se que apresentavam concentrações muito elevadas
de ferro, alumínio e mercúrio. Estes elementos químicos podem ser muito nocivos à
saúde humana e causar até certas deformidades.

Dentre as barragens localizadas no território nacional, muitas destas são
fiscalizadas, contudo outras não estão de acordo com a legislação, facilitando a
ocorrência de acidentes com agravantes ambientais, econômicos e sociais dos
municípios em que estão instaladas. Para ter uma maior fiscalização destas
instalações, se faz necessário que o órgão responsável faça mais visitas a estas e
esteja regularizando-as quando necessário (LAURINO,2020).
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4.3 O que prevê a Legislação

No período do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, o
Decreto-Lei 227, de 28 de fevereiro de 1967 estava em vigor, sendo sancionado pelo
presidente em exercício Castelo Branco. Decretando assim em seu Art. I e II que
cabe à União administrar os recursos minerais quanto a produção, distribuição,
comercialização e consumo, sendo o responsável pela autorização o Ministro de
Minas e Energia, o órgão responsável por emitir alvarás e licenças é o DNPM -
Departamento Nacional de Produção Mineral. Em seu Art. III, o decreto afirma que
os recursos minerais são direitos do País, sendo assim devem seguir o decreto,
exceto se for obras realizadas pela União, como por exemplo, aberturas de via de
passagem e obras em geral de terraplanagem e edificações desde que não haja
comercialização dos subprodutos.

Em seu artigo 6º, o decreto afirma que cabe à empresa mineradora se
responsabilizar pelos danos causados ao meio ambiente, assim como preservar a
área em torno da mineração e recuperação das áreas afetadas.

A atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da
mina, o beneficiamento, o armazenamento de estéreis e rejeitos e o
transporte e a comercialização dos minérios, mantida a responsabilidade do
titular da concessão diante das obrigações deste Decreto-Lei até o
fechamento da mina, que deverá ser obrigatoriamente convalidado pelo
órgão regulador da mineração e pelo órgão ambiental licenciador. (Artigo 6º).

Após o rompimento da barragem de Mariana, houve uma grande pressão
para ser decretado Leis mais rigorosas, então no ano de 2018 o presidente em
exercício da função, Michel Temer, cria o decreto de Nº 9.406 de 12 de junho de
2018, que regulamenta os decretos anteriores o Decreto-Lei nº 227, de 28 de
fevereiro de 1967 -Código de Mineração, a Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978,
a Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989 e parte da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro
de 2017. Em sua seção I, regulamenta que cabe à União administrar os recursos
minerais, formulando políticas públicas para o beneficiamento e comercialização,
assim como para a pesquisa. Já às mineradoras cabe observar e cumprir estas leis
(BRASIL, 2018). Em sua seção II, do artigo II prevê que é de responsabilidade da
mineradora recuperar as áreas ambientais degradadas, mantendo a área apta para
o uso no futuro.

De acordo com a Seção IV, do Decreto N° 9.406 de 12 de junho 2018, para
que o local possa ter seu licenciamento liberado para mineração, são necessários
estudos geofísicos, químicos, geológicos, além de testes de amostras sistemáticas,
apresentando assim um relatório final de sua pesquisa, se o mesmo for positivo
permitindo assim a mineração (BRASIL, 2018).

Como pode-se perceber, o atual decreto não apresentou nenhuma alteração
significativa, este decreto teve ampla participação popular, das principais empresas
mineradoras atuantes no País e da União, foram movidas diversas discussões,
porém não conseguiram ser aprovadas. O atual decreto, para complementar o
decreto nº227 então em vigor, não anulando assim o mesmo.
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Após analisar os dois documentos, pode-se perceber que se estes fossem
cumpridos poderia ser evitado que o rompimento de novas barragens acontecesse,
porém não foi o que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019, com o rompimento da
barragem de Brumadinho. Pode-se concluir assim que o maior problema não está
em Leis, mas sim na execução destas. O órgão responsável pelas fiscalizações de
barragens de rejeito, atualmente no Brasil é a Agência Nacional de Mineração-ANM,
porém percebe-se que seu trabalho é apresentado de maneira falha, pois mesmo
com o novo decreto que prometia maior fiscalização, o problema tornou a acontecer,
como já discutido anteriormente, o que é falho no Brasil corresponde a fiscalização.

Ambos os decretos falam na preservação ambiental no entorno da mina e
recuperação da área atingida do final das minerações e atribui a empresa
mineradora esta responsabilidade, quanto aos órgãos competentes a fiscalização,
nota-se que este processo é falho e, por conta disso, ocorreu o rompimento da
barragem de rejeitos, neste caso o dano causado ao meio ambiente pode ser
irreversível, assim como o abalo mental das pessoas envolvidas (trabalhadores e
familiares) e essas mineradoras estão trabalhando para reverter estas situações
como previsto em lei? O pagamento de multas milionárias é o suficiente?

4.4 O que são os temas contemporâneos transversais e como abordar

Os temas voltados ao meio ambiente não devem ser limitados ao Ensino de
Ciências, devem ultrapassar as barreiras disciplinares, a fim de superar o Ensino
Tradicional, em que o conteúdo é apresentado de maneira engessada, sem adaptar
à realidade do estudante, limitando a segregação por disciplina. Nos Temas
Contemporâneos Transversais (TCT’s) Propostas de Práticas de Interpretação,
descreve que “É preciso superar as formas de fragmentação do processo
pedagógico em que os conteúdos não se relacionam, não se integram e não se
interagem”(BRASIL, 2019, p. 7). De acordo com a BNCC (2017), são TCT’s: meio
ambiente, educação para o consumo e Educação Ambiental (EA). Sendo assim,
devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar em todas as disciplinas, não
limitando apenas aos conteúdos de Ciências e Biologia (BNCC, 2017).

Ao trabalhar os TCT’s, pode-se aproximar o conteúdo dos contextos
socioambientais e socioculturais dos estudantes, tendo assim a função de relacionar
os componentes curriculares a situações vividas pelos alunos, uma vez que, o
processo de ensino e aprendizagem envolve todas as dimensões do ser humano,
quando esse processo deixa de acontecer o conhecimento se torna defasado,
alienado, insignificante na formação de aprendizado deste educando. Os Temas
Transversais têm como objetivo garantir o direito à aprendizagem, por meio de
conhecimentos que visam a formação para o trabalho, cidadania, democracia,
respeitando características culturais, regionais dos estudantes (BRASIL, 2019).

A metodologia de trabalho das TCT’s consiste em quatro pilares. O primeiro
corresponde a problematização, com o objetivo de identificar os conhecimentos
prévios dos estudantes, este adquirido por meio de suas experiências a partir do
conhecimento popular, cultural ou científico. O segundo pilar tem como objetivo
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transpor a visão sistemática, por meio da superação do conhecimento fragmentado,
a fim de relacionar um conteúdo ao outro, indo além do conceito limitador de uma
única disciplina. Já o terceiro pilar, disserta a respeito da resolução do problema,
visto que na etapa da problematização acontece a explanação com o propósito de
ampliar a temática, no terceiro pilar tem-se a finalidade de responder a estas
perguntas, por meio da apresentação do conteúdo científico de maneira integradora.
O quarto pilar relata a respeito da construção do conhecimento coletivo, vindo a
complementar os pilares da metodologia do ensino das TCT’s (BRASIL, 2019).

A BNCC aponta que deve-se abordar os conteúdos de maneira
interdisciplinar, relacionando-os com as habilidades contidas no documento. Este
documento também aborda sobre a interdisciplinaridade, a fim de trabalhar de
maneira integradora, relacionando um conteúdo ao outro. Do mesmo modo, a BNCC
também descreve a respeito da transdisciplinaridade, realizando uma conexão entre
as disciplinas, para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça (BRASIL,
2017).

4.5 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s)

Dessa forma, este trabalho contempla a elaboração de dois materiais
didáticos (Cartilha Informativa e Quiz) que se caracterizam como Tecnologia da
Informação e Comunicação(TIC 's), por ambos serem digitais. Estes materiais visam
abordar de maneira interativa e dinâmica os problemas ocasionados ao meio
ambiente, por meio de ações antrópicas, em especial os dois principais casos de
rompimentos de barragens noticiados pela mídia, que correspondem às barragens
nos municípios de Mariana e Brumadinho, ambas localizadas no Estado de Minas
Gerais.

De acordo com Atanazio e Leite (2018, p. 99) “As TIC e a prática docente
refletem a necessidade de integração das tecnologias à prática pedagógica”. As
TIC’s mostraram-se ser primordiais no período de pandemia, no qual alunos e
professores tiveram que aprimorar seus conhecimentos sobre tecnologia para assim
poder dar continuidade a suas atividades de maneira remota, uma vez que não
havia a possibilidade de ensino presencial. Atualmente, com a volta do ensino
presencial, estas ferramentas ainda se mostram relevantes, como material didático
para a elaboração do conhecimento, auxiliando para que o aluno construa seu saber
de uma maneira interativa.

5 METODOLOGIA

Após realizar os estudos a respeito do assunto sobre os impactos
socioambientais decorrentes de rompimentos de barragens, foram desenvolvidos
dois materiais didáticos compostos por Cartilha Informativa e Quiz interativo, ambos
digitais, que visam a contextualização do conteúdo e o processo de
ensino-aprendizagem. Sendo assim, o motivo da escolha destes tipos de
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ferramentas se deve ao fato de que, por ser digital, facilita a divulgação e,
automaticamente, atinge um maior público-alvo.

A Cartilha Informativa (Apêndice A), cujo título é “Rompimento de Barragens
de Rejeitos de Minérios de Ferro: Crime ou Desastre Ambiental?”, foi desenvolvida
pela plataforma Canva, possui sete páginas e é composta por imagens de satélites
(Google Earth), conteúdo em forma de textos curtos, curiosidades sobre o assunto e,
para melhor interação com o público, foi criado um Avatar por meio do aplicativo
Bitmoji. Ao longo da cartilha, foram desenvolvidas discussões, por meio de
perguntas e respostas, a fim de dar suporte para que o leitor, ao final do estudo,
consiga diferenciar e responder a pergunta apresentada no título. Na penúltima
página da Cartilha, encontra-se disponível o link para acesso direto ao Quiz digital.

Figura 1 – Capa da Cartilha Informativa

Fonte: Autoria própria, 2022.
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O Quiz digital foi desenvolvido pela plataforma Wordwall, em que o estudante
solicita a entrada por meio do acesso ao link e após finalizar o jogo, a título de
classificação, o jogador deverá inserir o seu nome no campo solicitado. O jogo é
composto por dez perguntas formuladas em dois estilos, são eles: objetivas e de
múltipla escolha. O Quiz tem tempo livre para a resolução, porém a classificação é
realizada levando em consideração as respostas corretas num menor tempo
utilizado. Em anexo encontram-se as perguntas presentes no Quiz digital (Apêndice
B).

Figura 2 – Visão interna da plataforma Wordwall

Fonte: Autoria própria, 2022.

Como método de correlacionar o conteúdo, a fim de complementar
informações, os dados e informativos que contemplam a Cartilha, foram utilizados
como referência para a elaboração das perguntas do Quiz. Dessa forma, os
estudantes podem realizar as devidas conexões com os dois estilos de materiais
didáticos que, quando aplicados, visam se correlacionar a fim de complementar os
conhecimentos estudados.

6 RESULTADOS ESPERADOS

Levando em consideração a problemática abordada para a elaboração deste
trabalho, por meio do levantamento de dados históricos a respeito dos principais
casos de problemas ocasionados ao meio ambiente, referentes ao rompimento de
barragens, foi possível compreender com maior ênfase o descaso tanto por parte de
mineradoras, quanto por órgãos fiscalizadores, que resultaram nos crimes
ambientais já relatados.
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Dessa forma, espera-se que a partir da aplicação deste trabalho os
estudantes consigam, além de compreender o conteúdo e realizar as assimilações
necessárias a respeito, tornar-se indivíduos sensibilizados com relação aos crimes
ambientais que vêm ocorrendo em maior frequência e, diante disso, permitir
reflexões referentes à atitudes que poderiam ter sido tomadas para impedir estes
acontecimentos, bem como as ações que necessariamente devem ser executadas
atualmente para evitar possíveis futuros casos, a fim de formar cidadãos mais
críticos a respeito de seus comportamentos que interferem em questões
socioambientais e também em questões econômicas.

Sendo assim, a Cartilha e o Quiz foram elaborados a fim de auxiliar os
professores em suas aulas, tornando-as mais dinâmicas e interativas. Levando em
consideração de que, como citado anteriormente, o tema meio ambiente
corresponde a um tema transversal, este assunto não necessariamente deve ser
abordado somente em aulas de Ciências para o 7° ano do Ensino Fundamental,
visto que por se caracterizar como uma Tecnologia de Informação e Comunicação
(TIC’s) encontra-se disponível também a todos os interessados pelo assunto.
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Apêndice A - Cartilha Informativa















Apêndice B –Perguntas do Quiz digital

1- (OBJETIVA) O que são as barragens de rejeitos de minérios?
São reservatórios para alocar água
Reservatórios para armazenar o que será utilizado no processo de mineração
Reservatórios para alocar os rejeitos da atividade de mineração
Tanque para armazenar substâncias orgânicas

2- (OBJETIVA) A barragem de Mariana pertencia a qual mineradora?
Mireração Villa Nova
NX Gold AS
Samarco S/A
Vale S/A

3- (OBJETIVA) Em qual Estado do Brasil as barragens de Brumadinho e Mariana se
romperam?

São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Mato Grosso

4- (OBJETIVA) Qual foi a barragem, no Estado de Minas Gerais, que a partir de seu
rompimento liberou mais rejeitos de minérios?

Brumadinho
Mariana
Sul Superior
Forquilha III

5- (MÚLTIPLA ESCOLHA) Os cursos hídricos ficaram prejudicados pelos
rompimentos das barragens, pois foram encontrados...

Metais pesados
Matéria Orgânica
Utensílios pessoais
Substâncias Tóxicas

6- (OBJETIVA) Qual foi a barragem, no Estado de Minas Gerais, que a partir de seu
rompimento ocasionou a morte de 272 pessoas?

Mariana
Forquilha III
Sul Superior
Brumadinho

7- (MÚLTIPLA ESCOLHA) Área de Preservação Permanente (APP) corresponde a:
Área onde se encontra somente espécies nativas

28



Área composta por espécies nativas e/ou exóticas, próximas de nascentes e rios
Área destinada a preservação de recursos hídricos e paisagens
Área destinada ao ecoturismo

8- (OBJETIVA) O que foi feito com os rejeitos após o rompimento da barragem de
Brumadinho?

Matéria-prima pra construção de lajes
Blocos pra construção civil
Cadeiras para decoração
Substratos para plantações

9- (OBJETIVA) De que forma as barragens de Mariana e Brumadinho foram
construídas?

Parede de alvenaria
Blocos pré-moldados
Muro de contenção
Alteamento

10- (OBJETIVA) Quem é o responsável por recuperar o local após o processo de
mineração?

Governo
Município
Mineradora
Estado
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RESUMO

As doenças emergentes e reemergentes vêm se tornando cada vez mais evidentes
nos últimos anos, principalmente após a ocorrência da pandemia de Covid-19.
Algumas delas têm gerado uma preocupação maior, deixando a saúde pública em
alerta, entre elas está a doença da raiva. Causada por vírus do gênero Lyssavirus,
ela é considerada letal, com taxas de sobrevivência quase nulas após o início dos
sintomas. A única forma de prevenção da doença, é através da vacinação de seres
humanos e animais domésticos. A doença da raiva está inserida entre os conteúdos
voltados para a área da saúde, que são trabalhados com os discentes das redes
básicas de ensino. Em decorrência disso, visando desenvolver este tema de modo
lúdico e didático, esse trabalho apresenta o uso da metodologia ativa de
gamificação, através do desenvolvimento de um jogo de Escape Room no formato
online, como modo de abordar a doença da raiva para alunos do Ensino Médio. O
jogo também conta com um blog contendo todas as informações necessárias sobre
essa doença, para auxiliá-los durante o processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Zoonose; Didática; Doenças Emergentes

ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR

As áreas temáticas trabalhadas serão Microbiologia e Ensino.
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1 INTRODUÇÃO

O avanço do desmatamento, a globalização, conflitos socioeconômicos e a
falta de investimento no setor da saúde pública podem ser apontados como alguns
dos fatores que levam ao surgimento de doenças emergentes e o reaparecimento de
enfermidades consideradas erradicadas, as doenças reemergentes. Apesar dos
avanços tecnológicos, essas doenças continuam sendo um grande problema para a
saúde pública mundial (MORAIS; et al., 2020).

A raiva está entre as doenças reemergentes que apresentam uma grande
taxa de mortalidade, que se aproxima a 100%. Não existe tratamento para a raiva
após a manifestação dos sintomas, a única profilaxia é a vacinação de animais
domésticos, já que no meio urbano, eles são os principais transmissores da doença.

O ensino de doenças emergentes e reemergentes é um dos assuntos que a
BNCC destaca como importante no ensino. Contudo, trabalhar o tema de doenças
nem sempre é uma tarefa simples, por isso é importante buscar estratégias de
ensino que sejam eficientes para alcançar o objetivo. Uma forma de trabalhar o
assunto de modo lúdico é através de jogos didáticos.

Com isso, o presente trabalho teve como objetivo trabalhar doenças
emergentes e reemergentes e a doença da raiva utilizando o jogo Escape room no
formato online. Além disso, foi desenvolvido um blog com informações sobre o tema
e que servirá para que os alunos possam responder os desafios.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Trabalhar o tema “doença da raiva” com alunos do Ensino Médio utilizando o
jogo Escape Room.

2.2 Objetivos Específicos

● Apresentar os conceitos de doenças emergentes e reemergentes.
● Discutir sobre causa, sintomas, prevenção e tratamento da doença da Raiva.
● Desenvolver um Escape Room com o tema da Doença de raiva.

3 JUSTIFICATIVA

A raiva é uma doença considerada reemergente, que possui uma taxa de
mortalidade muito alta e possui muitos fatores que contribuem para que seja um
problema alarmante. No entanto, muitas pessoas não conhecem a gravidade da
doença, nem possuem conhecimento sobre a vacina e a importância da vacinação
dos animais domésticos.
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Mesmo com os números de casos em pequena quantidade, a raiva é
altamente mortal tanto em humanos, quanto em animais, sendo que a sua taxa de
mortalidade chega próximo aos 100%, uma vez que não há tratamento. Cerca de 50
mil pessoas morrem por conta da doença da raiva por ano no mundo. No Brasil, em
2019 houve 13 mortes (confirmadas). Grande parte dos casos ocorreram com
acidentes relacionados a animais silvestres (morcegos) e domésticos (cães)
(Organização Mundial de Saúde, 2019).

Trabalhar o conteúdo de doenças pode se tornar maçante para os alunos, e
muitos acabam não prestando atenção ou não aprendendo. Com isso, a utilização
de metodologias ativas surge como uma alternativa para instigar e aproximar os
alunos dos conteúdos. Na metodologia ativa, o aluno é protagonista no seu processo
de aprendizagem e a autonomia é uma característica desse método de ensino. Os
jogos estão inclusos nessa metodologia e por isso o Escape Room foi escolhido
para trabalhar o conteúdo da doença da raiva.

O uso do Escape Room e suas metodologias no meio educacional ainda são
pouco exploradas. É considerada uma metodologia inovadora, uma vez que, vem
para diversificar o processo de ensino e aprendizagem, além de ser uma atividade
ligada a interdisciplinaridade levando ao enriquecimento da aprendizagem tanto dos
alunos, quanto dos professores.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Doenças emergentes e reemergentes

As doenças emergentes são enfermidades que ainda não se possuía
conhecimento prévio até ocorrer a primeira infecção, ou que já se tinha um
conhecimento prévio, mas que houve mudanças no agente patogênico, hospedeiro,
no agente de transmissão ou na patogenicidade. Já doenças reemergentes são
aquelas que já são conhecidas e até mesmo controladas, mas em decorrência de
algum tipo de mudança no cenário conhecido, elas voltam a se tornar um problema
(PEREIRA, 2018).

A origem delas, segundo Morse apud Schatzmayr (2001), se divide em três
mecanismos podendo ser associados ao surgimento de um novo vírus pela evolução
de uma variante viral; a contaminação do hospedeiro por um vírus existente em uma
outra espécie; e, por último, a difusão de um vírus, de acordo com Schatzmayr
(2001), através de uma pequena população, seja ela humana ou animal, que foi de
onde o organismo surgiu ou foi introduzido originalmente. Segundo Luna (2002, p.
233), “Um número muito grande de fatores estariam envolvidos na determinação da
emergência e reemergência de doenças infecciosas”. O autor lista alguns fatores
dentro de sete grupos sendo eles:

Fatores demográficos; fatores sociais e políticos; fatores econômicos;
fatores ambientais; fatores relacionados ao desempenho do setor saúde;
fatores relacionados às mudanças e adaptação dos microrganismos e
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manipulação de microrganismos com vistas ao desenvolvimento de armas
biológicas” (LUNA, 2002, p. 233).

Nos fatores demográficos é possível observar duas situações que
influenciam na ocorrência das doenças emergentes e reemergentes. A primeiro diz
respeito a doenças emergentes em países subdesenvolvidos; com o rápido
crescimento populacional nesses países, a urbanização se intensifica e junto disso,
muitas pessoas acabam se assentando em locais com saneamento precário, falta de
coleta de lixo, próximo a regiões com animais silvestres, etc.; essas condições
podem funcionar como fator para proliferação de agentes patogênicos que podem
infectar e causar doenças ao homem (MONTASHARI; et al., 2001)

A segunda situação está relacionada com países desenvolvidos e doenças
reemergentes; nesses países é comum uma alta expectativa de vida e uma baixa
natalidade, com isso, há um população idosa com maior vulnerabilidade a doenças
como a gripe, o que pode se tornar um quadro de epidemia; além disso com a
escassez de mão de obra, uma alta taxa de imigração é possível,facilitando o
transito de agentes causadores de doenças entre países, favorecendo quadros para
doenças reemergentes (MONTASHARI; et al., 2001)

A questão da migração pode ser citada dentro dos fatores sociais e políticos;
em países em guerra é comum a emigração ou a formação de campos de
refugiados; a primeira situação, como já citado, pode favorecer o trânsito de vetores
ou de agentes patógenos de um país para outro. Já os campos de refugiados são
regiões com pouca ou nenhuma sanitização que favorece o surgimento ou
ressurgimento de doenças. Além disso, a liberdade sexual e uso de drogas
injetáveis também podem proporcionar um ambiente para que microrganismos
infecciosos transitem e causem doenças (GARRETT, 1995).

Dentro do fator econômico, tem-se a compra, venda e as rotas de
mercadorias. Um exemplo é a peste bubônica que atormentou a Europa no século
XIV, onde ratos contaminados vindo em navios que faziam a rota entre Ásia e
Europa, transmitiram a doença para os europeus causando algo entre 75 e 200
milhões de mortes. Outro exemplo é o mosquito transmissor de febre amarela e
dengue (Aedes aegypti) que veio de países da África para as Américas nos navios
negreiros durante o período de escravidão (MORSE, 1995).

Dentre fatores ambientais, é possível citar a expansão das cidades que
acabam adentrando em ambientes que eram apenas de animais, o contato entre
espécies pode favorecer o surgimento de uma doença emergente. O desmatamento
é outro ponto importante, uma vez que, muitos animais acabam se deslocando para
as cidades e novamente temos um contato entre espécies; o contrabando de
animais, já que pessoas ao adquirirem animais silvestres que podem transportar e
transmitir agentes patogênicos passíveis de infectar o homem (MORSE, 1995).

Dentro do fator da saúde há dois extremos. O avanço das tecnologias para
identificação de agentes patógenos, para a produção de vacinas e medicamentos
tem ajudado no combate das doenças emergentes e reemergentes. No entanto,
falhas em procedimentos básicos com esterilização de agulhas, por exemplo,
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contribuem para a disseminação de microrganismos causadores de doenças; a falta
de vacinação também representa uma porta para doenças que antes estavam
controladas iniciem novos focos de transmissão (ROBINSON, 2000).

Por fim, é possível apontar a capacidade de adaptação dos microrganismos,
seja por meio de evolução natural, onde estes conseguem se adaptar, tornando-se
resistentes a vacinas e medicamentos, que por sua vez,perdem a eficiência sobre
eles desencadeando problemas. Ou ainda, os microrganismos podem ser
manipulados para se tornarem armas biológicas, com intuito de causar doenças em
pessoas (LUNA, 2002).

4.2 Doença da raiva

A raiva é uma zoonose causada por um vírus do gênero Lyssavirus. Esse
vírus possui uma alta capacidade de infecção e taxa de mortalidade próxima de
100%. A raiva, também chamada de hidrofobia, tem distribuição mundial, bem como
caracteriza-se como um problema  de saúde pública (OLIVEIRA;et al., 2019).

A raiva é transmitida somente por mamíferos e no ambiente urbano o
cachorro é o principal transmissor.O contágio pode acontecer através de mordidas,
arranhões, lambidas ou qualquer contato com a saliva do animal infectado. Essa
doença afeta principalmente o sistema nervoso. Quando entra em um organismo, o
vírus imediatamente invade células do sistema nervoso periférico, onde irá se mover
lentamente para o sistema nervoso central (cerca de 12mm por dia). O tempo de
incubação desse vírus pode variar de 20 até 90 dias após o contato inicial; o vírus
pode levar até 90 dias para atingir o cérebro, ocasionando a encefalite rábica e
levando o indivíduo contaminado à morte (JACKSON, 2010).

O diagnóstico pode ser feito observando o quadro clínico do paciente,
através de análises de saliva, células da mucosa, células do cérebro etc. A raiva
pode se apresentar de duas formas: a paralítica, onde o animal vai se tornando
apático, apresenta enfraquecimento muscular e perde os movimentos, e a raivosa
onde Oliveira;et al. (2019, s/p) descreve os sintomas da seguinte maneira:

Comportamentos anormais, ansiedade, inquietação, alucinações, que
conforme se intensificam podem causar convulsões, parada cardíaca,
levando a morte, esses são alguns sinais no homem. Nos animais pode
causar agressividade, o nervo faríngeo pode ficar imobilizado e, com isso, o
animal pára [sic] de se alimentar e beber água, pode apresentar também
latido rouco e produção excessiva de saliva(OLIVEIRA; et al, 2019,  s/p).

A raiva possui tratamento. Quando ocorrem acidentes o recomendado é
lavar a região com água e sabão, procurar o posto de saúde e iniciar um
“tratamento” profilático com vacina antirrábica e soro específico. Na maioria das
vezes, o tratamento pós-exposição não é suficiente para salvar o paciente e
justamente por isso a raiva apresenta uma mortalidade tão elevada (CORTEZ,
2006).

A principal profilaxia é a vacinação. Para profissionais de saúde, tanto de
animais quanto de humanos, é recomendado a aplicação pré-exposição de vacina
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antirrábica, já que são as pessoas que apresentam maiores riscos de acidentes que
envolvam a raiva.É recomendado que sejam feitas três aplicações nos dias 0, 7 e
28. A população geral deve tomar a vacina em caso de exposição. Para animais
domésticos a recomendação é que seja feita a vacinação anualmente, pois isso
diminui o risco de contaminação destes, dos tutores e pessoas em geral (CORTEZ,
2006)

Segundo Oliveira et al. (2019) a doença possui quatro ciclos de transmissão:
o ciclo urbano, ciclo aéreo, ciclo rural e ciclo silvestre. No urbano tem-se:

Devido ao convívio do ser humano com cães e gatos, a raiva felina tem uma
relevância epidemiológica em algumas regiões. Em países em
desenvolvimento em áreas urbanas o cão é mencionado como o principal
da cadeia epidemiológica, cerca de 70% dos casos(OLIVEIRA; et al., 2019,
s/p).

No ciclo aéreo:

Os morcegos demonstram uma grande importância epidemiológica na
cadeia de transmissão da doença, sendo primordiais reservatórios da
doença no meio silvestre, com isso são um risco potencial de reintrodução
da doença da raiva em áreas consideradas controladas. Todas as espécies
de morcegos podem mostrar infecções rábicas. Quando um morcego está
infectado, ele adoece e morre, podendo apresentar alguns sinais, como
voos diurnos, e inabilidade para se desviar de obstáculos” (OLIVEIRA; et al.,
2019, s/p).

No ciclo rural: “Os quirópteros hematófagos Desmodus rotundus têm
preocupado, pois são os primordiais na transmissão do vírus da raiva para os
animais silvestres e os de criação, e são relevantes como reservatórios” (OLIVEIRA;
et al., 2019, s/p). Por fim, o ciclo silvestre: “No ciclo silvestre temos os lobos,
guaxinins, raposas, macacos e quatis como os principais responsáveis pela
disseminação da doença” (OLIVEIRA; et al.,2019, s/p).O que diferencia os ciclos são
os transmissores e os possíveis infectados. No entanto, em todos os casos o
morcego é o principal transmissor (LIMA; GAGLIANI, 2014).

4.2.1 Epidemiologia da raiva

Segundo o Centro Federal de Medicina Veterinária (2021), o Programa
Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR), que se iniciou em 1973, foi importante para
a queda no número de casos de raiva em animais no país e consequente na raiva
humana.

No site da Secretaria da Saúde do Brasil, constam uma queda significativa
nos casos de raiva no Brasil. Os anos com maior número, são aqueles que tiveram
surto e por isso são considerados casos isolados. No ano de 2014 não houve
registro de casos de raiva no país. As informações sobre a doença da raiva no Brasil
são incompletas, faltam dados sobre números de mortes, casos e vacinação no
país. As secretarias de saúde de cada estado liberam seus boletins informativos,
porém as informações são discrepantes, por isso é possível que o número de casos
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e mortes sejam maiores do que se tem informações. A situação dos dados não é
diferente no restante do mundo, a Organização Mundial da Saúde (2019), considera
que a raiva é uma doença negligenciada. Os dados são vagos, por isso a
organização considera que o número de mortes seja maior que 55 mil, que é a
média de registro por ano.

4.3 Metodologias ativas

As metodologias ativas são formas de ensino que buscam estimular o aluno
na construção de seu conhecimento. No Ensino Tradicional, o professor é o centro,
ele detém o conhecimento, restando ao aluno apenas ouvir e aprender o que é dito.
Na maioria das vezes essa forma de ensino desanima o discente que passa apenas
a ouvir e repetir mecanicamente, sem de fato aprender. As metodologias entram
como uma estratégia para proporcionar autonomia ao aluno no desenvolvimento de
seu aprendizado (ZALUSKI; OLIVEIRA, 2018).

As atividades lúdicas, em especial os jogos didáticos, atuam como
metodologias ativas. Os jogos são boas opções de metodologias ativas pois
“enquanto joga o aluno desenvolve a iniciativa, a imaginação, o raciocínio, a
memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, concentrando-se por longo tempo
em uma atividade” (FORTUNA, 2003. p. 16). Além disso, “por aliar os aspectos
lúdicos aos cognitivos, [...] o jogo é uma estratégia para o ensino e a aprendizagem
de conceitos abstratos, favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a
argumentação, a interação entre alunos e entre professores” (CAMPOS;

BORTOLOTO; FELÍCIO, 2003 p. 48).

4.4 A ludicidade no Ensino de Biologia

A importância da adesão da ludicidade no ensino está diretamente
relacionada aos atuais desafios recorrentes da profissão docente, em um inevitável
embate com as tecnologias dentro das salas de aula. Não há como negar as
tecnologias de informação, é necessário que o professor se entregue ao uso dessas
novas ferramentas como aliadas no desenvolvimento de metodologias didáticas para
favorecer o aluno no processo de aprendizagem. De acordo com Ferreira; Santos
(2019, p.851) “as contribuições de vários estudiosos se fizeram essenciais para o
conceito que temos hoje, acerca das práticas do brincar não apenas na educação
infantil, mas no ensino fundamental e no ensino médio.”

Muitos adultos acreditam que o lúdico é improdutivo e inútil, o brincar é
sempre relacionado ao infantil, de acordo com Negrine (1998, s/p), há uma
“necessidade de o adulto reaprender a brincar independentemente da idade, pois
(...) é um meio pelo qual o ser humano tem a possibilidade de integração com os
outros, consigo mesmo e com o seu meio social”. O lúdico envolve, gera
descontração e diversão, por isso agregá-lo ao ensino-aprendizagem faz com que o
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mesmo se torne mais leve, prazeroso e efetivo tanto para a criança quanto para o
adolescente e estabelece um vínculo afetivo entre o professor e o aluno.

4.5 Uso do Escape Room para o ensino

Atualmente há uma necessidade cada vez maior de aderir novas tecnologias
como metodologias ativas de ensino. Um dos recursos mais utilizados dentro desse
contexto é a gamificação, que traz jogos interativos para as salas de aula, como uma
alternativa de estimular os alunos no processo de aprendizagem.

Uma das atividades de gamificação mais utilizadas atualmente no ensino é o
Escape Room, sendo um recurso que associado ao ensino, possui um alto potencial
pedagógico, visto que diversos elementos lúdicos como enigmas, quebra-cabeças,
desafios, ambientação, narrativas entre outros atuam no jogo (MOTA, 2020).

O Escape Room surgiu no Japão por volta de 2007; é um jogo que pode ser
incluído dentro do RPG(Role-Playing Game) (CLEOPHAS; et al., 2020). Escape
Room é um jogo onde um grupo de pessoas irão trabalhar em conjunto para reunir
pistas e escaparem de uma sala. No geral, é estipulado um tempo para que os
jogadores encontrem as pistas, resolva enigmas e quebra-cabeças a fim de
encontrar uma maneira de escapar; nesse jogo é muito importante o trabalho em
equipe (WHITTON, 2018).

Segundo Cleophas, et al. (2020, p. 46):

A sua adoção na educação foi fortemente impulsionada com base nos
benefícios que este tipo de jogo demonstrou, pois apresenta potencial para
promover uma aprendizagem colaborativa diante da resolução de
problemas; favorecer uma experiência em um contexto real por meio da
simulação; fomentar um aprendizado flexível; criar situações nas quais há
maiores chances de retenção do conhecimento químico e,
consequentemente, a aplicação desse conhecimento para outras situações
do cotidiano, além de incentivar a prática relacionada à expressão e à
agilidade corporal (os alunos se movimentam durante a atividade); fornece
feedback imediato aos professores sobre o andamento da aprendizagem
dos seus alunos; permitir a ‘falha’, entre outras vantagens. Salienta-se que
os atributos citados vão ao encontro de uma aprendizagem química que
realmente pode ser capaz de contribuir para atender às exigências
educacionais do século XXI.

Em todos os campos da educação, o uso do Escape Room é novidade,
portanto, ainda pouco explorado. Isso abre inúmeras possibilidades para
implementar seu uso, em especial na Biologia. “(...) Estudos recentes apontam para
o grande potencial educacional que o Escape Room traz para o ensino de biologia,
sobretudo por proporcionar um ambiente de imersão, colaboratividade e
autoavaliação” (MEDEIROS, 2021, p. 53).
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5 METODOLOGIA

5.1 BLOG e Escape Room

Inicialmente, foi criado um blog onde foram feitas postagens com informações
sobre doenças emergentes e reemergentes e a doença da raiva
(transmissão/contágio, sintomas, tratamento, profilaxia). O blog foi montado
utilizando a ferramenta do Google BLOGGER. As postagens servirão para que os
alunos encontrem informações que os ajudem a encontrar respostas para as
perguntas e enigmas dos jogos, além disso, links para vídeos, imagens e outras
publicações estarão escondidos nas postagens.

O jogo Escape Room foi montado utilizando a ferramenta Google Forms. O
jogo se inicia com uma história onde o aluno será o protagonista, a partir desse
início os alunos respondem uma série de perguntas e só poderá avançar quando
responder corretamente.

Para controlar as respostas e impedir que o aluno avance sem colocar o que
é esperado, utilizou-se um recurso disponível dentro do Google Forms chamado de
validação de resposta.

Para criar o jogo foram seguidos os seguintes passos:
1 - Criando um formulário: Inicialmente foi criado um formulário no Google

Forms. O documento recebeu título.
2- Montagem da história: A primeira coisa adicionada ao formulário foi uma

introdução que conta a história principal do jogo. Por meio dela o aluno vai entender
o que está acontecendo com ele e como deve proceder para chegar ao fim do jogo.

Junto à introdução é apresentada a primeira pergunta que o aluno deverá
responder para sair da sala. Ao todo são dez desafios que o aluno deverá percorrer
para conseguir “escapar” da sala.

3 - Montagens da pergunta: A montagem das perguntas se deu seguindo os
seguintes passos:

No Google Forms:
● Ir onde está escrito "múltipla escolha” selecionar e trocar por “Resposta

curta”
● Ir onde está escrito “Obrigatório” e selecionar para que a resposta da

pergunta seja obrigatória.
● Ir onde está escrito “descrição” e selecionar “Validação da resposta”.
● Escolher se quer que o aluno responda número ou texto e colocar em

“texto de resposta curta” a resposta esperada.
Esse será o passo a passo da montagem de cada pergunta até o fim do

jogo. Quando houver necessidade serão inseridas imagens, utilizando as
ferramentas que também estão disponíveis no Google Forms.
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5.2 Aplicação hipotética do produto educacional

Conteúdo: Doença da raiva
Quantidade de aulas: 4 h/aula.

Aula 1: Na primeira aula serão trabalhados, de forma expositiva dialogada, o
conceito de doença emergente e reemergente. Além dos conceitos, serão
trabalhados quais são as doenças que atualmente estão dentro dessa classificação,
o que pode ocasionar o surgimento dessas atividades e como prevenir.

Aula 2: Será abordado o tema “Doença da Raiva”. Inicialmente, os alunos
serão questionados sobre seus conhecimentos prévios em relação a doença da
raiva para que os professores possam observar o nível de entendimento sobre o
tema da aula. Eles responderão os seguintes questionamentos: Você conhece ou já
ouviu falar da doença da raiva? Você conhece o causador dessa doença? Você sabe
como se prevenir contra essa doença? Você tem animais de estimação? Eles estão
com a vacina da raiva em dia?

Ao final, com base no que os alunos responderam, será feito uma explicação
sobre o que causa a raiva, quais são os sintomas, o tratamento, bem como os
cuidados que devem ser tomados, tanto com os animais quanto com os humanos, a
respeito dessa enfermidade.

Aula 3: Na terceira aula será o momento da aplicação do material sobre a
raiva. Os alunos serão liberados para utilizar os celulares/computadores/tablets e
receberão o link de acesso para o blog e para o Escape Room. Eles terão um total
de 30 minutos para encontrar todas as respostas e chegar ao fim do jogo.

Aula 4: No último encontro, será feita uma retomada dos conteúdos
trabalhados com os alunos sobre as doenças emergentes e reemergentes e sobre a
raiva. Será o momento em que os alunos poderão tirar dúvidas sobre o que foi
apresentado e o professor poderá avaliar, a partir das interações com o aluno se a
utilização da ferramenta foi eficiente.

6 RESULTADOS ESPERADOS

Trabalhar temas como doenças nem sempre é uma tarefa simples, é
necessário a utilização de ferramentas que ajudem o aluno a interagir com o
conteúdo que está sendo apresentado. Em vista disso, espera-se que ao final seja
produzido um jogo de Escape Room que possa ser utilizado no ensino da doença da
raiva.

É esperado, também, que ao utilizar essa ferramenta os alunos
compreendam o que são doenças emergentes e reemergentes; conheçam o perigo
da doença da raiva, bem como seus sintomas, formas de contágio e formas de
prevenção; da mesma forma é esperado que o uso do jogo Escape Room estimule
os alunos a se envolverem com o conteúdo de maneira que o objetivo de ensino e
aprendizagem seja alcançado.
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Apêndice A – Links para acesso ao blog e para o Google Forms

Link para o blog: https://doencaraiva.blogspot.com/

Link para o Google Forms para o jogo de Escape room:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJXmpB8fgXh5OsbaR6sBQJx0DBFPSN
j2yGMeBQUiHOisZlTw/viewform
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RESUMO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) formam um grupo de condições
clínicas transmitidas principalmente via contato sexual ou também, em casos mais
específicos, pelo contato entre mucosas e secreções contaminadas oriundas de
tecidos epiteliais ou até mesmo durante a gestação, parto e amamentação onde a
mãe pode passar a infecção ao filho pela mistura de fluidos sanguíneos. A escola é
um espaço favorável para a sensibilização, estudo e divulgação do assunto à
comunidade, principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental onde as
crianças e adolescentes estão passando por um período de transformação corporal,
sendo de suma importância que saibam a respeito dos métodos preventivos para
evitar-se a transmissão das ISTs.De modo a sanar esta lacuna no ensino, propomos
neste estudo como sugestão de recurso didático o desenvolvimento e utilização de
um fórum de dúvidas online, elaborado na plataforma Padlet. A utilização desta
plataforma surge da necessidade de ter-se um espaço virtual de fácil acesso para
professores e alunos, que permita tanto a publicação e divulgação do conteúdo
teórico, incluindo textos, cartilhas, figuras, tabelas, gráficos e reportagens, quanto a
publicação de perguntas e respostas a qualquer usuário, dinamizando deste modo o
diálogo e inter-relação entre professor e aluno ou entre os próprios alunos, além de
trazer a opção do anonimato para os usuários caso desejado, o quetraz maior
conforto e confiança para o aluno que não ase expor ao tema conforme citamos
anteriormente.A partir da criação do fórum virtual, espera-se do ponto de vista
educacional que os alunos consigam compreender de maneira mais lúdica e
dinâmica a respeito das ISTs, trazendo para os sujeitos maior flexibilidade e
interatividade de acesso.Ao professor, esperamos com a proposta auxiliar em sua
prática pedagógica com a utilização de novas ferramentas tecnológicas que
complementem a agreguem maior riqueza ao processo de ensino-aprendizagem em
sala de aula.

Palavras-chave: Ensino; Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs);
Infecções Sexualmente Transmissíveis; Fórum virtual.

ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR

Para elaboração do presente estudo foram selecionadas duas áreas do
conhecimento para abordagem do tema, primeiramente a Microbiologia, que traz os
aspectos morfológicos e fisiológicos dos patógenos envolvidos nas ISTs, buscando
responder aos seguintes argumentos: As ISTs são causadas por bactérias, vírus,
protozoários e fungos? Como é o ciclo de vida destes organismos? Como se dá a
infecção e transmissão? Pode ocorrer resistência microbiológica nestas doenças? A
partir disto surge a área da Parasitologia e Saúde Pública, que visa conhecer os
sintomas e métodos de controle (medicação e/ou prevenção) para cada IST
abordada no Ensino Básico.
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1 INTRODUÇÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) formam um rol de
patologias que são transmitidas principalmente via contato sexual, também havendo
casos mais específicos por contato epitelial (por meio de mucosas e secreções
contaminadas) ou até mesmo durante a gestação, parto ou a amamentação onde a
mãepassa a infecção ao filho (BRASIL, 2020). São infecções causadas por diversos
organismos, incluindo bactérias, vírus, protozoários e fungos, tendo como sintomas
e sinais genéricos o surgimento de feridas, corrimentos e verrugas anogenitais, além
de dor na região pélvica, ardência ao urinar, lesões de pele e aumento de ínguas
(BRASIL, 2020). Dentre as principais ISTs diagnosticadas pelo Ministério da Saúde
(2020) podemos citar: a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o Cancro mole (Cancróide), o
Papiloma Vírus (HPV), a Doença Inflamatória Pélvica (DIP), a Donovanose, a
Gonorréia, LinfogranulomaVenéreo (LGV), Sífilis, infecções pelo HTLV e a
Tricomoníase.

A prevenção e tratamento das ISTs são de suma importância social e
econômica, tanto do ponto de vista local quanto global, sendo inclusive traçada
como prioridade para o desenvolvimento sustentável como indica a Organização das
Nações Unidas (ONU) no tópico 3.7:

Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e
reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem
como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas
nacionais (2021, p. 1).

Considerando o exposto, a escola representa segundo Rodrigues et al.
(2014) um espaço favorável para a sensibilização, o estudo e a divulgação do
assunto a comunidade, principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental onde
as crianças e adolescentes estão passando por um período de transformação
corporal e com outras transformações físicas e biológicas decorrentes da puberdade
que se manifestam durante a adolescência, sendo de suma importância que saibam
a respeito dos métodos preventivos para evitar-se a transmissão das ISTs. Em
contrapartida, muitos alunos acabam sentindo-se desconfortáveis ou receosos com
o assunto, seja por questões psicoemocionais como timidez, medo, dúvidas,
pressão, ou pela falta de embasamento sócio educacional acerca do conteúdo, que
muitas vezes não é apresentado no ambiente escolar, comunitário ou familiar,
levando a necessidade de se buscar novos instrumentos ou metodologias de forma
a estes alunos conseguirem apresentar sua posição, anseios e dúvidas em relação
ao tema das ISTs (RODRIGUES et al., 2014).

De modo a sanar esta lacuna no processo de ensino-aprendizagem,
propomos neste estudo como sugestão de recurso didático,o desenvolvimento de
um fórum de dúvidas online, através da plataforma Padlet. A utilização desta
plataforma surge da necessidade de ter-se um espaço virtual e de fácil acesso para
professores e alunos, que permita tanto a publicação e divulgação do conteúdo

46



teórico, incluindo textos, cartilhas, figuras, tabelas, gráficos e reportagens, quanto a
publicação de perguntas e respostas a qualquer usuário.Deste modo, dinamiza-se o
diálogo e inter-relação entre professor e aluno ou entre os próprios alunos, além de
trazer a opção do anonimato para os usuários caso desejado, o que permite maior
conforto e confiança para o aluno que não deseje se expor ao tema conforme
citamos anteriormente. Além do mais, o Padlet possui diversas ferramentas de
design e layout, possibilitando uma navegação mais flexível, organizada e didática
do ponto de vista educacional, trazendo diversos elementos tecnológicos que
certamente facilitam e estimulam o interesse dos usuários.

Com isso, o presente projeto objetiva o uso de uma Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), como recurso pedagógico de ensino pensado
para auxiliar o professor na abordagem do tema em sala de aula. As TICs são fruto
de um crescente e acelerado avanço tecnológico vivenciado nas últimas décadas, o
que tem influenciado diretamente no processo educacional das instituições, pois,
segundo Quartiero (1999), houve uma profunda mudança nas teorias pedagógicas a
partir dos novos meios de comunicação, que transformaram a prática oral, escrita e
imitaria em práticas mais visuais, táteis e auditivas com a implementação de
processos de hardwares e softwares.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um espaço virtual/digital para divulgação, estudo e
sensibilização a respeito das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), de modo
a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem em turmas do Ensino Fundamental
anos finais.

2.2 Objetivos Específicos

● Integrar as áreas da Microbiologia e Parasitologia de modo a abordar o tema
das ISTs, e aplicá-lo de maneira lúdica e didática ao ensino de ciências.

● Propor um fórum virtual visando a sensibilização e prevenção das ISTs
utilizando a plataforma do Padlet Para divulgar aos alunos e a comunidade
escolar de modo a esclarecer as dúvidas a respeito do tema.

● Abrir um espaço virtual onde os alunos sintam-se mais à vontade e
confortáveis com os professores e colegas para tratar sobre as ISTs, de modo
a proteger o anonimato e privacidade deles.
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3 JUSTIFICATIVA

O projeto interdisciplinar desenvolvido surge da necessidade crescente em
abordar o tema das ISTs em sala de aula, de modo despertar na comunidade a
conscientização e relevância do tema que precisa ser tratado como questão de
saúde pública. Sendo assim, a utilização de recursos didáticos e tecnológicos,
principalmente as TICs, surge como algo extremamente necessário ao processo de
ensino-aprendizagem, trazendo o conteúdo de forma lúdica e prática, não perdendo
a relevância teórica do assunto. Em vista disso,, a construção do presente fórum
virtual torna-se de fundamental importância para o ensino-aprendizagem em sala de
aula, trazendo uma ferramenta gratuita, interativa e lúdica tanto ao professor quanto
aos alunos, que conseguem tratar o conteúdo de forma mais efetiva e dinâmica,
além de trazer mais segurança e privacidade às dúvidas e apontamentos dos
internautas.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Principais InfecçõesSexualmente Transmissíveis(ISTs):

Para formulação deste tópico abordaremos as principais ISTs diagnosticadas
em âmbito nacional, a citar: infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e
a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Cancro mole (Cancróide),
Condiloma acuminado, Doença Inflamatória Pélvica (DIP), Donovanose, Gonorreia,
LinfogranulomaVenéreo (LGV), Sífilis, infecções pelo Vírus Linfotrópico de Células T
em Humanos (HTLV) e Tricomoníase. Para isto, forma consultadas duas referências
principais, o portal do Ministério da Saúde (2020) que traz uma visão geral das ISTs
no Brasil bem como os principais métodos preventivos disponibilizados pela rede
pública de saúde, e um artigo de revisão de Junior, Shiratsu e Pinto (2009) no qual
abordam com uma linguagem mais técnica e sintetizada as principais ISTs, trazendo
em sua estruturação a etiologia, a epidemiologia, a transmissão e as manifestações
clínicas de cada IST.

4.1.1 HIV/AIDS

A AIDS é uma infecção causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV), um retrovírus que ataca o sistema imunológico do organismo, principalmente
as células dos linfócitos T CD4+, onde se hospeda, se multiplica e por fim causa a
morte da célula hospedeira com o rompimento celular, podendo causar sérios
problemas ao sistema imune, sanguíneo e nervoso do indivíduo, sendo por isso
considerada uma doença que abre as portas para as demais haja vista que
enfraquece todos os componentes sistêmicos primários e permite a entrada de
outros agentes infecciosos (BRASIL, 2020).
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Como possui período de incubação prolongado (3 a 6 semanas) a AIDS pode
não apresentar sintomas imediatos após a infecção, que se dá por contato sexual
sem o uso de preservativo, uso compartilhado de material perfurocortante como
seringas, transfusão de sangue contaminado ou então durante gravidez, parto ou
amamentação, mas quando surgem se manifesta como uma leve gripe com
sintomas generalizados como febre, indisposição e dores no corpo e cabeça que
perduram poucos dias (BRASIL, 2020).

Na sequência surge a fase assintomática da doença, que pode durar muitos
anos, onde o sistema imunológico compensa o ataque viral de forma que o
organismo não padeça temporalmente, algo que pode vir a ocorrer caso venham
agravações na fase sintomática, que se caracteriza pela abrupta queda imunológica,
em decorrência da diminuição dos glóbulos brancos linfócitos T CD4+, e aparição de
sintomas como febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento inicialmente
podendo evoluir para hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e
alguns tipos de câncer no estágio mais avançado (BRASIL, 2020).

4.1.2 Sífilis

Causada pela bactéria Treponema pallidum, uma bactéria pequena do grupo
das espiroquetas, a Sífilis é uma doenças crônica e que não confere imunidade,
podendo ser assintomática ou promover lesões cutâneas e mucosas, sendo que a
transmissão ocorre por dois modos: na sífilis adquirida, por transfusão de sangue
contaminado principalmente durante relações sexuais, ou então na sífilis congênita,
por via transplacentária durante a gestação, sendo que em ambos os casos o
microorganismo penetra no epitélio e rapidamente se multiplica até atingir os vasos
sanguíneos e linfáticos (JUNIOR; SHIRATSU; PINTO, 2009).

As manifestações clínicas da Sífilis são mais comuns, sendo classificadas em
sífilis primária, onde as lesões evoluem até o desenvolvimento do cancro duro uma
lesão arredondada, rosa e serosa que surge principalmente nas regiões genitais,
anais ou orais, ou sífilis secundária com surgimento de roséola sifilítica, que são
pequenas manchas rosadas observadas no restante do corpo, principalmente nas
regiões cervicais, supraclaviculares e axilares, bem como nas palmas da mão e
planta do pé (JUNIOR, SHIRATSU; PINTO, 2009).

4.1.3 Condiloma acuminado

Originado do Papilomavírus Humano (HPV), o Condiloma acuminado é uma
infecção que atinge os tecidos epiteliais e mucosas genitais/anais, onde provoca
inicialmente verrugas de tamanhos variáveis e forma achatadas ou papulosas,
geralmente assintomáticas ou com leve coceira, podendo evoluir em tumores
cancerígenos localizados a depender do tipo viral e gravidade da infecção, bem
como do estado imunológico do indivíduo (BRASIL, 2020).

Segundo o Ministério da Saúde (2020) a vacina contra o HPV é a medida
mais eficaz para prevenção contra a infecção, sendo ela distribuída gratuitamente
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pelo SUS à meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, pessoas que
possuem HIV ou pessoas que passaram por transplante na faixa etária de 9 a 26
anos, pois o uso da camisinha não é suficiente em decorrência de não cobrir
totalmente as regiões da vulva, região pubiana, perineal e bolsa escrotal que podem
entrar em contato durante o ato sexual.

4.1.4 Cancro mole (Cancróide)

Derivada da infecção aguda pelo bacilo gram-negativo Haemophilusducreyi, o
Cancro mole é perceptível a partir da presença de ulcerações de bordas irregulares
e envolvidas por halos eritematosos na região genital, anal ou anogenital não se
estendendo e comprometendo outros compartimentos sistêmicos, tendo prevalência
em regiões tropicais da África, Oriente Médio e América do Sul onde possui maior
capacidade epidemiológica em função de questões públicas de saúde (JUNIOR;
SHIRATSU; PINTO, 2009). É uma infecção com curto tempo de incubação, sendo
que entre 4 a 7 dias já surgem os primeiros sintomas e, sequencialmente, evolui
para uma lesão vesicular pustulosa que ao se romper, resulta em uma úlcera de
base mole e rasa recoberta por exsudato necrótico purulento.

4.1.5 Doença inflamatória pélvica (DIP)

Diferentemente das demais ISTs, segundo o Ministério da Saúde (2000) a DIP
é “uma síndrome clínica causada por vários microrganismos, que ocorre devido à
entrada de agentes infecciosos pela vagina em direção aos órgãos sexuais internos,
atingindo útero, trompas e ovários e causando inflamações”, estando correlata
principalmente a Gonorréia e a infecção por clamídia e sendo transmitida após
contato sexual ou então em procedimento médico local como inserção de Dispositivo
Intrauterino (DIU), biópsia intrauterina e curetagem.

Dentre os principais sintomas se destacam: dor abdominal, ventral ou nas
costas durante a relação sexual, febre, fadiga e vômitos e corrimento e/ou
sangramento vaginal, além de forte dor durante excreção urinária (BRASIL, 2020).

4.1.6 Donovanose

Ao contrário das demais ISTs, a Donovanose apresenta baixa infectividade e
está restrita a países menos desenvolvidos como Papua-Nova Guiné, África do Sul,
Índia e Indonésia, principalmente entre a população de 30 a 40 anos, de baixo nível
social e que não apresenta recursos de higiene pessoal (JUNIOR; SHIRATSU;
PINTO, 2009). Trata-se de uma infecção bacteriana crônica causada pelo cocobacilo
gram-negativo Calymmatobacterium Granulomatis, possuindo período de incubação
exclusivamente masculino de 2 a 12 meses e acometendo preferencialmente a pele
e mucosas das regiões genitais e perigenitais, com o surgimento de nódulos
subcutâneos ou ulcerações superficiais tendo crescimento lento e indolor apesar de
causar sangramento, porém de acordo com os autores as lesões orais são mais
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frequentes englobando lábios, gengivas, mucosa oral, mandíbula, palato, faringe e
laringe.

4.1.7 Gonorreia

A Gonorreia é uma enfermidade causada pela bactéria gram-negativa
Neisseria gonorrhoeae, afetando inicialmente a uretra ou o colo uterino, mas
podendo se propagar para glândulas e órgãos vizinhos onde provoca quadros de
conjuntivite, oftalmia, faringites e anorretite, tendo maior incidência os jovens de 15 a
30 anos de ambos os sexos, porém com predominância nos homens onde se
manifesta inicialmente com sensações de formigamento intra uretral e logo evolui
para a excreção abundante de um muco amarelo esverdeado (JUNIOR; SHIRATSU;
PINTO, 2009). Quando disseminado os diplococos podem provocar dois tipos
principais de gonorreia segundo os autores, a oftálmica quando atinge as vistas
causando conjuntivite serosa ou purulenta podendo se agravar em edemas
palpebrais, e a retal que causa evacuação dolorosa e secreção de muco retal devido
ao surgimento de edemas arroxeados.

4.1.8 Linfogranuloma Venéreo (LGV)

O LGV é uma doença de caráter inflamatório e invasivo do trato urogenital
causada pelos sorotipos L1, L2 e L3 da bactéria Chlamydia Trachomatis, tendo
maior incidência em homossexuais entre 20 a 30 anos de idade, tendo um amplo
período de incubação (3 a 30 dias) onde apresenta-se três estágios principais
segundo Junior, Shiratsu e Pinto (2009, p. 156) “primário (fases iniciais e lesões
precoces), secundário (acometimento dos linfonodos regionais, denominado
síndrome inguinal) e terciário (formas tardias ou sequelas da doença, ou síndrome
anogenital)”. No primeiro os sintomas característicos são prurido anal, secreção retal
e mucóide que passam então para adenomegalias femorais ou inguinais que quando
rompidas secretam muco purulento no estágio secundário, podendo deste modo se
agravar em proctite hemorrágica ou proctocolite, manifestações que acometem o
reto e a genitália no estágio mais tardio.

4.1.9 Infecções pelo HTLV

O Vírus Linfotrópico de Células T em Humanos (HTLV) é um retrovírus que
infecta principalmente os linfócitos TCD4+, possuindo quatro subtipos segundo o
Ministério da Saúde (2020) “o HTLV-1 (subtipo que mais causa doenças
associadas), o HTLV-2, o HTLV-3 e o HTLV-4”, sendo que o ciclo de infecção decorre
no primeiro e segundo subtipos via “transmissão vertical (de mãe infectada para o
filho) durante a amamentação e raramente durante a gestação; relação sexual
desprotegida (sem uso de camisinha) com parceiro infectado, compartilhamento de
seringas e agulhas”. Os autores relatam uma característica importante deste
processo infeccioso, a denominada sinapse virológica, um evento que consiste na
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subversão da fisiologia normal dos linfócitos contaminados que acabam se aderindo
fisicamente para que ocorra a transmissão viral de uma célula a outra.

Assim como o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o HTLV-1 é uma
porta de entrada para outras patologias, “como a Leucemia/Linfoma de Células T do
Adulto (ATLL) e a mielopatia associada ao HTLV-1 (HAM)”(BRASIL, 2020), além da
“dermatite infecciosa, uveíte, síndrome de sicca, ceratite intersticial, síndrome de
Sjögren, tireoidite de Hashimoto, miosite e artrite” (BRASIL, 2020). Por isso o autor
supracitado recomenda o uso de preservativo masculino ou feminino durante as
relações sexuais, bem como a inibição da lactação em caso de indícios de infecção
sendo necessário neste caso a aplicação de fórmulas lácteas infantis para
amamentação.

4.1.10 Tricomoníase

De acordo com o Ministério da Saúde (2020) a Tricomoníase é uma IST
causada pelo protozoário Trichomonasvaginalis, sendo encontrada com maior
frequência na genitália feminina, onde desenvolve os seguintes sintomas: corrimento
amarelado, amarelo-esverdeado ou acinzentado com mau cheiro, sangramento e
dor durante ou após relação sexual e dor ao urinar. A Tricomoníase pode ser
assintomática, tornando-se um facilitador para a transmissão de outros agentes
infecciosos agressivos, como gonorreia e infecção por clamídia, sendo que o não
tratamento durante a gestação pode ocasionar o rompimento prematuro da bolsa
amniótica(BRASIL, 2020).

4.2 Ensino e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)

Com a agilização do processo de informatização promovido com os recentes
avanços tecnológicos e midiáticos, novos meios de comunicação e divulgação tem
surgido no cotidiano da sociedade contemporânea, o que segundo Silva e Correa
(2014) é resultado da efervescência promovida pelo capitalismo pós-industrial a
partir da década de 80, onde o domínio dos meios de informação foi visto como
pré-requisito para o desenvolvimento econômico e social, gerando assim a
denominada “sociedade informacional”.

De acordo com os autores, o processo formativo foi, por um lado, amplamente
beneficiado com o surgimento desses novos meios de comunicação e tecnologias,
citando dentre eles o Ensino a Distância (EAD), os e-books e as videoconferências,
garantindo maior autonomia e flexibilização por parte do sujeito na busca do
conhecimento. Mas, por outro lado, restringiu o acesso desses outros sujeitos em
decorrência das desigualdades e problemas sociais como o desemprego e pobreza,
fatos que precisam ser levados em conta para o uso destas ferramentas ao
processo formativo e educativo.

Moro e Estabel (2019) defendem que o uso das TICs no ambiente escolar
permite inserir novas situações e simulações de acesso à leitura, à informação e ao
conhecimento, trazendo ao aluno maior capacidade interpretativa e criativa da
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dinamização de acesso ao mundo em sua volta, desde que haja uma análise crítica
e reflexiva acima do que está sendo investigado. Para isto, é necessário segundo os
autores, repensar o perfil dos alunos e do professor mediante a sociedade atual,
partindo da análise de que as TICs já são elementos fortemente presentes na
realidade social e que, por isso a aproximação destes recursos teria muito a agregar
no ambiente escolar, que passaria a ter uma maior integração com a realidade dos
indivíduos nele inseridos.

Para Monteiro, Ribeiro e Struchiner (p. 1448, 2007)as TICs “representam um
suporte material que tanto pode auxiliar na reorganização de competência se
habilidades dos educadores, quanto contribuir para transformar as relações entre
seus usuários”, embora sua mera inserção na esfera educativa não seja suficiente
para garantir isto, levando a uma profunda reflexão acerca das complexas funções
de comunicar e educar. Desta maneira, os autores defendem a criação de espaços
virtuais que encorajem indagações, formulação de questões e a busca de respostas
dos próprios sujeitos, de modo a estabelecer certa tensão entre as certezas do
saber cientificamente acumulado e a vontade dos sujeitos, oriunda da dúvida e da
interrogação, permitindo assim prever possibilidades de aprender mais
significativamente ligadas a existência dos indivíduos.

Para que isto ocorra é necessário não somente disponibilizar o espaço virtual
em si para os usuários, mas, segundo estudo de Monteiro, Ribeiro e Struchiner
(2007) dar os instrumentos necessários para que os mesmos desenvolvam uma
troca dialógica significativa e construtiva, não podendo ser um espaço onde cada
integrante expõe seu saber científico acumulado e reproduzido, mas sim um recurso
digital que permita a efetiva interação e comunicação do saber em construção que
surge do choque de realidades e perspectivas. Foi exatamente isto que os autores
encontraram durante o desenvolvimento de um fórum virtual, onde os participantes
acabaram não trocando suas experiências, opiniões ou reflexões de fato, apenas se
limitando em apresentações pessoais formalizadas, publicação de citações e
conhecimentos já relatados se demais tópicos que não contemplavam o exercício da
argumentação.Monteiro, Ribeiro e Struchiner (2007) observaram em seu estudo que
a criação do fórum virtual não proporcionou uma interação efetiva entre os
indivíduos do grupo, sendo que muitos usuários tiveram uma única intervenção ao
passo que alguns tiveram muitas intervenções, refletindo o monopólio e
desigualdade interativa entre os indivíduos.

5 METODOLOGIA

O fórum virtual foi elaborado através da plataforma Padlet, na qual é possível
criar quadros interativos para divulgação de cartões, noticiários, vídeos e materiais
de estudo, além de possibilitar a interação entre diversos usuários por meio da
publicação de comentários, perguntas e opiniões. Para a construção do fórum virtual
o professor precisará acessar o site do Padlet:https://pt-br.padlet.com/ e fazer seu
login ou inscrever um conta de forma gratuita (Figura 1 A). Após isto é necessário
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clicar sobre o ícone “+ CRIAR UM PADLET” e então uma nova janela vai se abrir e
disponibilizar alguns layouts e designs para melhor organizar os conteúdos dentro
da plataforma conforme a Figura 1 B.

Figura 1 - Opções para login de uma conta, layouts e designs disponíveis no Padlet

Fonte: Os autores (2021).

Com o fórum virtual criado é possível então fazer diversas alterações na
estruturação e organização da plataforma, bastando clicar nos ícones localizados no

canto superior direito da tela. Sobre o ícone “ ” é possível personalizar o título,
subtítulo,adicionar uma foto de perfil, papel de parede, alterar a fonte e coloração,
além restringir ou permitir comentários, linguagem obscena (Figura 2).
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Figura 2 - Opções de configuração no Padlet

Fonte:Os autores (2021).

Na aba “COMPARTILHAR” pode-se adicionar membros a plataforma por meio
do compartilhamento do hiperlink via E-mail, Facebook, Twitter ou Google
Classroom, além de ter opções de exportação e impressão do fórum quando
finalizado (Figura 3).
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Figura 3 - Opções de compartilhamento e exportação do fórum virtual

Fonte:Os autores (2021).

Com as adequações iniciais realizadas podemos fazer a publicação dos
quadros, que estão organizadas neste caso em seções horizontais conforme
demonstrado na Figura 4 A. Para cada seção temos que acrescentar um título
específico, sendo que os quadros estão organizados na vertical e podem ser criados
ao se clicar sobre o ícone “+”, que irá direcionar uma nova janela onde possível
inserir título e comentários, bem como o anexo de interesse, podendo ser uma
imagem, um vídeo, um áudio, uma notícia, um texto ou qualquer outro recurso
didático (Figura 4 B).
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Figura 4 - Inclusão de seções, quadros e outras configurações de publicações no Padlet

Fonte: Os autores (2021).

A edição, movimentação e exclusão das seções e dos quadros pode ser
realizada a qualquer momento, bastando para isto clicar sobre o ícone “três
pontinhos” (Figura 5).

Figura 5 - Opções para formatação das seções e quadros do Padlet

Fonte: Os autores (2021).
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Deste modo, o fórum virtual desenvolvido no presente estudo foi organizado
em layout de coluna e dividido em 5 seções conforme o agente etiológico das ISTs,
além de uma sessão extra para publicação de dúvidas e informações que deem uma
maior interatividade entre alunos e professor (Figura 6). Para cada seção temos um
conjunto de quadros que trazem alguns cartões educativos confeccionados no
software de edição do CANVA, que trazem as definições básicas a respeito de cada
IST discutida, englobando o patógeno envolvido, suas vias de infecção e
transmissão, os principais sintomas diacríticos da doença, bem como os métodos
preventivos indicados para interromper o contágio e proliferação do microrganismo
(Figura 6).

Figura 6 - Organização dos quadros e publicação de cards educativos no Padlet

Fonte: Os autores (2021).

6 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da criação do fórum de dúvidas virtual e online, espera-se do ponto de
vista educacional que os alunos consigam compreender de maneira mais lúdica e
dinâmica a respeito das ISTs com base nos quadros propostos no ambiente digital,
trazendo para os sujeitos maior flexibilidade e interatividade de acesso. Com base
nisso, pretende-se despertar nos alunos maior conscientização e educação sexual,
trazendo os aspectos diagnósticos e preventivos acima das ISTs de modo a abordar
o assunto como questão de saúde pública e higiene pessoal.

Ainda se espera do ponto de vista social que os alunos tenham uma
participação mais efetiva e significativa tanto com o professor quanto com os
próprios colegas de turma, utilizando do espaço do fórum para tirar todas as suas
dúvidas e anseios com relação ao tema, sempre respeitando a espontaneidade de
aluno e o direito ao anonimato.
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Ao professor, esperamos com a proposta auxiliar em sua prática pedagógica
com a utilização de novas ferramentas tecnológicas que complementem a agreguem
maior riqueza ao processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, organizando e
facilitando o acesso ao conhecimento para seus alunos.
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ANEXO I - Produto final

https://padlet.com/projetoprofessorgrupo2/uia0ifv61gcptxod
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RESUMO

Vários problemas de saúde da atualidade (citar alguns relacionados a má
alimentação) podem decorrer do crescente consumo de alimentos
ultraprocessados e industrializados, que são pobres em nutrientes e ricos em
calorias. Os jovens, muitas vezes influenciados pela mídia, são os principais
consumidores, fomentando a indústria desses alimentos. As redes sociais têm um
papel fundamental na disseminação de propagandas alimentícias, pois a maior
parte das pessoas que utilizam esses meios de comunicação são jovens
suscetíveis, que se deixam levar pelas propagandas. Portanto, este trabalho tem
como objetivo, através de uma cartilha informativa, mostrar aos alunos do ensino
médio os malefícios de uma alimentação pobre em nutrientes, bem como
estabelecer alternativas para melhorar a qualidade da alimentação, e assim elevar
as condições de bem-estar do indivíduo... A cartilha foi elaborada utilizando a
plataforma Canva, sendo desenvolvido um material informativo, acessível aos
alunos e à comunidade em geral.

Palavras-chave: Alimentação saudável; Bem-estar; Bioquímica; Nutrição; Cartilha
informativa.

ÁREA TEMÁTICA/INTERDISCIPLINAR

O presente trabalho foi desenvolvido de forma interdisciplinar, sendo assim,
o projeto visa trabalhar com as seguintes áreas do conhecimento: Biologia
(Bioquímica e Fisiologia Humana), Química Orgânica e Nutrição (Saúde e
Alimentação).
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1 INTRODUÇÃO

O processo de ensino e aprendizagem relacionado à alimentação saudável e
a pirâmide alimentar é complexo, pois os obstáculos existentes na transmissão de
conhecimento acerca de situações cotidianas, como a ingestão de alimentos, são
os mais variados.   Segundo Durkheim (1998, p. 8).

A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a
assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios –
sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento – que baliza a
conduta do indivíduo num grupo.

A assimilação destacada aqui nem sempre ocorre de uma maneira fácil,
podendo levar horas ou até meses, simplesmente porque é evidente na mente dos
mais jovens o gosto e o prazer interligado a alimentos prejudiciais à saúde, uma
vez que normalmente são muito mais saborosos, contudo o preparo do educador é
decisivo no enfrentamento desses desafios. Tendo este pensamento como base, a
ideia de adaptar-se tornou crucial a dinâmica envolvendo um ensino eficaz, sendo
necessária uma abordagem mais variada, com aplicação de novas metodologias
e/ou estratégias de ensino capazes de atrair e sensibilizar o discente, para que a
noção sobre uma nutrição saudável seja plenamente apreendida.

O conceito de trabalhar e problematizar uma situação atual, enfatizando a
assimilação e real compreensão de conteúdo, a fim de que os estudantes
adquiram a mentalidade necessária, faz com que o contexto envolvendo a ampla
globalização do mercado alimentício e a má alimentação juvenil, seja
fundamentalmente necessário. Cada vez mais as comidas industrializadas se
tornam corriqueiras no cotidiano dos jovens, o foco das grandes companhias que
produzem alimentos é justamente a produção em massa, ao mesmo tempo em
que se evita o desperdício significativo, criando produtos consumíveis ricos em
conservantes, o que a curto e longo prazo, afetam drasticamente a saúde. Esse
fato é evidente em experimentos denominados de “dietas de cafeteria”, cujos
resultados são obtidos a partir de testes com animais utilizados como objetos de
estudo, os quais são induzidos a uma alimentação drasticamente calórica,
primordialmente preceituada em consumíveis industrializados padrões do século
XXI.

Levando em consideração a má alimentação e a comprovação científica de
como ela afeta negativamente o organismo humano, se faz essencial o uso de
metodologias de ensino que visem disseminar nos estudantes a compreensão
detalhada das razões pelas quais é necessário o consumo de alimentos
saudáveis, ao mesmo tempo em que se deseja enfatizar a questão bioquímica do
funcionamento dos consumíveis orgânicos. A ideia proposta aqui, é
fundamentalmente baseada no preceito de que uma boa alimentação leva a uma
excelente qualidade de vida.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Mostrar aos alunos do ensino médio os malefícios de uma alimentação
pobre em nutrientes, bem como estabelecer alternativas para melhorar a
qualidade da alimentação, a fim de elevar o bem-estar e a saúde dos alunos, por
meio do desenvolvimento de uma cartilha informativa.

2.2 Objetivos Específicos

● Apontar os malefícios de uma alimentação não saudável.
● Conscientizar sobre os problemas de saúde que resultam de uma

alimentação pobre em nutrientes.
● Orientar os alunos do ensino médio sobre alternativas mais saudáveis

na alimentação.

3 JUSTIFICATIVA

Um dos maiores problemas da atualidade é a qualidade da alimentação dos
brasileiros, principalmente dos mais jovens. Com a vasta gama de alimentos
processados e industrializados, juntamente com a fácil e barata aquisição, muitos
problemas de saúde têm surgido precocemente e gerando um motivo de
preocupação para os educadores e pais.

A mídia tem papel importante na divulgação de produtos de baixa nutrição,
pois as grandes marcas pagam para serem vistas. Com essa visualização
exacerbada de alimentos que não contribuem positivamente para a saúde dos
adolescentes, a alimentação vem sendo defasada a ponto de gerar aumento de 28%
das doenças relacionadas a condições alimentícias, como diabetes, colesterol alto,
sobrepeso entre outras. No âmbito escolar muitos alunos terminam sua formação
básica com pouco, por vezes nenhum, embasamento teórico-prático ao que
refere-se a alimentação como bases referentes a seus valores benéficos e
maléficos, o que de fato os prejudica. Eles comumente aprendem conhecimentos
científicos e hábitos sociais para enfrentar os problemas da vida comunitária,
todavia, os mesmos também devem adquirir conhecimentos e hábitos saudáveis, o
que pode permitir aos alunos atingir altos níveis de saúde e bem-estar.

Refletindo sobre esta temática, e também nas diferentes formas de vincular
alimentação saudável no dia-a-dia do aluno, pretende- se, não somente trazer um
conceito básico onde os alunos vão poder interagir, mas também, ampliar seus
horizontes de como os alimentos se comportam bioquimicamente em seus
organismos, para facilitar a busca por uma melhor alimentação. Para tal,
justifica-se o desenvolvimento de uma cartilha informativa para alunos do ensino
médio. A escola tem papel fundamental no compartilhamento de informação,
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quando também direcionado à melhoria de hábitos alimentares de seus alunos, os
educadores por sua vez, têm o dever de informar sobre os problemas de uma má
alimentação. Esse tipo de espaço na vida escolar está relacionado à mudança nos
hábitos alimentares, pois estamos participando da construção do conhecimento
para o indivíduo e estimulando-o a viver o hoje e o futuro com atitudes mais
saudáveis.

4 REVISÃO DE LITERATURA

4.1 Hábitos alimentares na adolescência

A adolescência é um período de várias mudanças que acontecem entre os
10 e 20 anos de idade, marcado por transformações físicas aceleradas e
características da puberdade, diferentes do crescimento e desenvolvimento que
ocorrem em ritmo constante na infância (GAMBARDELLA et al., 1999). Essas
mudanças podem ser dadas por vários motivos, como fatores ambientais,
hereditários, nutricionais e psicológicos (ORGANIZACIÓN., 1965; POST &
KEMPER, 1993).

Com a necessidade de independência e a participação na vida social, os
adolescentes recorrem para comidas mais rápidas e já prontas, os famosos junk
foods, que traduzindo para linguajar coloquial fica “porcaria” ou “besteira”, são
alimentos que contêm alto teor calórico e com pouco valor nutritivo em sua
composição e os fast foods um termo em inglês usado para modalidade alimentar,
que são baseadas em um modelo fordista de preparo rápido e fácil de comida, um
ótimo exemplo é o McDonald's e outras franquias. Esses alimentos possuem
grande quantidade de aditivos químicos que garantem seu sabor, aroma e
durabilidade, assim influenciando nos hábitos alimentares dos jovens. Além das
mudanças dos aspectos físicos e sociais há também as mudanças psicológicas,
como o aumento da capacidade cognitiva e adaptações de personalidade,
constituindo uma parte da população com características fisiológicas e
psicológicas específicas (LERNER, 1994).

Todas essas modificações na adolescência têm efeitos no comportamento
alimentar, seguidas por fatores internos, auto-imagem, necessidades fisiológicas e
saúde individual, valores, preferências e desenvolvimento psicossocial; e por
fatores externos, hábitos familiares, amigos, valores e regras sociais e culturais,
mídia, modismos, experiências e conhecimentos do indivíduo (FARTHING, 1991).

A escola e a família são as primeiras instituições a tratar sobre os hábitos
do indivíduo. Elas são responsáveis pela compra, por conduzir o preparo dos
alimentos e pela transmissão da importância de consumir os alimentos saudáveis.
Ademais, é normal os adolescentes passarem a maior parte do tempo fora de
casa, na escola e com os amigos que podem influenciar na escolha dos alimentos,
assim como preferem aquilo que é mostrado na mídia, por ser mais atrativo e
gostoso.
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O impacto nutricional dos lanches e fast foods pode ser influenciado por
alguns fatores como, a frequência de consumo e valores nutricionais dos
alimentos escolhidos (GAMBARDELLA et al., 1999). De acordo com Lemos e
Dallacosta (2005),os adolescentes preferem comer produtos de fácil produção
para poderem se alimentar, quanto mais fácil e prático melhor. Por essa razão
buscam alimentos já prontos ou congelados e também salgadinhos e sanduíches
que normalmente estão prontos para o consumo.

Atualmente, com a falta de tempo da sociedade, com a praticidade e
modernidade que a indústria alimentícia oferece, muitas das pessoas optam por
comidas congeladas e fast foods, amplamente divulgados pelas mídias, são
alimentos muito bem “recomendados” com imagens atrativas coloridas,
apresentados por pessoas bonitas e saudáveis, trazendo aos adolescentes uma
“escolha guiada”, os alimentos não saudáveis ao invés dos alimentos naturais
(BLEIL, 1998).

Entretanto, uma alimentação saudável deve ser equilibrada e contendo a
quantidade necessária para cada nutriente. Segundo Recine e Radaelli (2002) a
alimentação é dividida em três princípios: a variedade que representa a
importância de alimentar-se com diferentes tipos de alimentos de diferentes
grupos alimentícios; a qualidade também deve ser um fator indispensável para
uma alimentação saudável; e o controle alimentar, que evidencia o equilíbrio
necessário para que o indivíduo se mantenha saudável.

4.2 Bioquímica na Alimentação

Quando nos referimos à bioquímica na alimentação ou na cozinha, podemos
fazer a analogia referente a um imenso laboratório, pois cada alimento é constituído
de enzimas, péptidos, proteínas, aminoácidos, carbohidratos e lipídios, onde cada
um desses componentes tem uma função diferente no organismo humano, funções
essas afáveis e não afáveis (PINHEIRO et. al., 2005). Perante isso, a bioquímica
apresenta- se com o objetivo de analisar com uma visão química os alimentos e as
doenças que estão relacionadas a estes.

Alimentos que se sobressaem nas análises por seus altos valores de
componentes são os adoçantes, o leite e o pão. Entre as diversas biomoléculas
matrizes dos alimentos, encontramos os aminoácidos como unidades formadoras
de peptídeos e proteínas, tais quais afetam os sentidos humanos de formas
perspectiva, como por exemplo, o humor, a concentração, atenção, o desejo
sexual e o sono. Também se destacam os carboidratos, como moléculas
facilmente encontradas na natureza, devido sua presença em diversos alimentos,
além de  possuírem essencial função na promoção de energia para quem o ingere.

Muitas vezes associados ao carboidrato, por também fornecerem energia,
albergamos os lipídios, estes atuam como precursores hormonais e isolantes
térmicos para auxiliar na manutenção da temperatura corporal (PINHEIRO et al.,
2005).
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Embora esses constituintes químicos sejam componentes básicos dos
alimentos, o corpo humano pode ter limitações ou intolerância a esses compostos.
No que diz respeito à restrição alimentar causada pela composição química dos
alimentos, preocupam-se com os pacientes com intolerância à lactose e doença
celíaca, entre eles intolerantes a laticínios, como o queijo, e o outro, intolerância
permanente ao glúten, trigo e outras proteínas encontradas em grãos e seus
derivados (ALVES, 2010). Outro exemplo marcante são os pacientes com
fenilcetonúria que não podem comer alimentos como carne vermelha, ovos, aves,
peixes, leite e queijo, nem podem comer aspartame porque contém o aminoácido
essencial fenilalanina.

4.2.1 Leite

Amplamente consumido, rico em proteínas, gorduras, carboidratos, minerais
e vitaminas, o leite fornece nutrição e proteção imunológica para o recém-nascido,
também proporciona elementos anticancerígenos presentes na gordura, como
ácido linoléico conjugado, esfingomielina, ácido butírico, β-caroteno, vitaminas A e
D (NELSON; COX, 2002).

O leite é uma substância biológica variada, possuindo em sua composição
uma grande mescla de moléculas. Em grande medida, o leite é composto de água
e outros componentes sólidos dispersos, chamados de sólidos totais (TS). Os
sólidos totais são divididos em sólidos lipídicos (gordura) e não gordurosos,
proteínas e lactose. A composição do leite pode variar devido aos seguintes
fatores: raça, período de lactação, alimentação, saúde, período de cio, idade,
características individuais, clima, espaço entre as ordenhas e estação do ano
(DIAS; ANTES, 2014).

4.2.2  Pão

Principalmente formado por amido, este tem baixo teor de gordura e
também contém proteínas, vitaminas e minerais. É um bom proveniente do
complexo B de vitaminas (B1, B2, B6 e niacina) e minerais (fósforo, magnésio,
potássio e sódio) (AQUINO, 2012). Embora seja um dos alimentos mais
consumidos no mundo e existente em todas as classes sociais, ainda encontra-se
muitas pessoas que não conseguem comer o famoso pão por possuírem uma
intolerância permanente ao glúten, comumente conhecida como doença celíaca
(SILVA, 2012).

4.2.3 Adoçante

Compostos esses com conteúdo energético de nível débil ou quase
inexistente. Podendo ser naturais ou não, a opção mais inteligente sempre é optar
pela refinaria, ou seja, açúcar/adoçante natural refinado. Essa alternativa de
refinação possibilita a criação de sobremesas e bebidas caseiras mais saudáveis,
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evitando as deficiências dos adoçantes sintéticos encontrados na maioria dos
produtos da indústria alimentícia (CASTRO, 2016).

É válido lembrar que os adoçantes artificiais não são a solução dos
pacientes com diabetes, pois a maioria dos alimentos contém carboidratos, que
aumentam os glicídios que de forma semelhante à glicose agem no sangue. Os
principais adoçantes naturais encontrados são a frutose, manitol, sorbitol e a
stevia.

4.2.4 Obesidade

A obesidade tem sido descrita como um relevante problema de saúde pública
na atualidade, ganhando destaque na situação epidemiológica mundial. Nas últimas
décadas sua prevalência aumentou em todas as partes do mundo, inclusive em
países em desenvolvimento como o Brasil, onde antes predominavam os problemas
relacionados à desnutrição. Devido aos danos e problemas de saúde causados pelo
excesso de peso, como hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, hiperlipidemia,
etc.

O sobrepeso e a obesidade estão se tornando cada vez mais populares em
idades mais precoces, tendo chamado a atenção de pesquisadores e de
profissionais da área de saúde (ENES, SLATER, 2010).

O estímulo para estudar a obesidade parte do aumento de casos e dos
problemas relacionados à doença. Um dos grupos estudados atualmente são os
adolescentes, pois quando obeso na juventude, tem maior chance de se tornar um
adulto obeso. Essas diferenças no estado nutricional podem decorrer tanto da
condição genética, quanto do meio e da interação entre eles. A relação entre
sobrepeso dos pais e de filhos é grande e decorre do compartilhamento da
hereditariedade e a do meio-ambiente.

Segundo Enes e Slater (2010), no Brasil, a PNSN (Pesquisa Nacional de
Saúde e Nutrição), de 1989, mostrou que nos adolescentes a prevalência de
sobrepeso é importante, sendo que meninas moradoras na região Sul do País e
com renda familiar “per capita” acima de 2,2 salários mínimos apresentavam
índice de massa corporal (IMC) maior do que as meninas americanas avaliadas
pelo NHANES (Second National Health and Nutrition Examination Survey). A
atividade física é um importante fator determinante das características físicas do
adolescente, alguns pesquisadores sustentam o pensamento que a obesidade,
nos adolescentes, resulta do desequilíbrio entre atividade reduzida e excesso de
consumo de alimentos muito calóricos, tendo mostrado que o número de horas
que um adolescente passa assistindo TV e nas redes sociais, caracteriza um
importante fator associado à obesidade, acarretando um aumento de 2% na
prevalência da obesidade para cada hora adicional de televisão em jovens de 12 a
17 anos. O hábito de omitir refeições, especialmente o desjejum, juntamente com
o consumo de refeições rápidas, fazem parte do estilo de vida dos adolescentes,
sendo considerados comportamentos preocupantes, que podem contribuir para o
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desenvolvimento da obesidade. O consumo alimentar como um todo não tem sido
consistentemente associado ao estado nutricional.

As intervenções nos hábitos de vida devem ser iniciadas o mais
precocemente possível, já que na adolescência ocorrem mudanças importantes
na personalidade do indivíduo, sendo assim considerada uma fase favorável para
a consolidação de hábitos que poderão trazer implicações diretas para a saúde na
vida adulta.

5 METODOLOGIA

Este projeto será desenvolvido em escolas públicas do município de
Dois Vizinhos, com atividades voltadas principalmente para o ensino médio.
Essas atividades consistem em palestras administradas pelos profissionais da
saúde do município, de forma expositivas com a apresentação de vídeos
referentes ao tema, com duração prevista de 1 hora/aula para cada turma.
Alguns dos assuntos abordados serão: Hábitos alimentares corretos e errados,
doenças relacionadas à má alimentação, apresentação dos diferentes grupos
de macro e micronutrientes, dicas de como ter uma alimentação mais saudável
e entre outros.

Como produto iremos elaborar para os alunos uma cartilha informativa
sobre o tema do projeto, a qual irá conter informações e imagens, com
finalidade de demonstrar didaticamente as dicas e os conhecimentos básicos
de como obter um hábito alimentar mais saudável. A cartilha terá o tamanho
de 1/2 folha A4, confeccionado por meio da plataforma Canva, sendo uma
plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos de mídia
social, apresentações, infográficos, pôsteres e outros conteúdos visuais. A
cartilha será compartilhada por meio eletrônico em PDF e através de folheto
impresso para aqueles que não conseguirem acessar pela internet. O folheto
será impresso em papel fotográfico, possibilitando melhor resolução.

A cartilha apresentará uma introdução de apresentação sobre os
alunos e o projeto. Como também, uma pequena explicação sobre o que é
uma alimentação saudável e o porquê deve-se seguir uma dieta saudável na
vida. Depois da pequena introdução, um terceiro tópico será anexado,
referente a o que entende-se como nutrientes, quais são os mais essenciais
para alimentação e suas devidas classificações. No quarto tópico será
abordado cada tipo de nutrientes, por exemplo, os carboidratos, lipídios,
minerais etc. No quinto e último tópico, será proposto um passo a passo com
dicas de como ter uma alimentação mais saudável. A Cartilha completa se
encontra no ANEXO 1.
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6 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o discente compreenda o conceito de uma vida saudável,
para assim manter uma trajetória longínqua e de bem-estar. O último fator vem
com o objetivo de prevenir algumas doenças, decorrentes da péssima alimentação
que os alunos possam ter desenvolvido ao longo do tempo.

O contato com essas informações de uma vida saudável através deste
projeto, também busca contribuir para uma futura profissão, apreciação ou hobby,
em meio a vida saudável. Abrindo novos horizontes aos alunos e auxiliando para
uma aproximação a esse conteúdo.
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ANEXO – Cartilha Didática












