INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA -IESAM
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PROFESSORA: Adriana Brito da Silva
AULA 1 (UM)
Objetivos:
- Apresentar aos alunos a proposta de trabalho da
disciplina de Educação Ambiental;
- Incentivar a reflexão dos alunos a respeito da relação
existente entre a “educação ambiental” e sua opção
profissional;
- Incitá-los a refletir sobre o papel de cada um na
busca de uma melhor qualidade de vida;
- Propiciar o entrosamento da turma.
Conteúdo:
- Apresentação do Professor
- Apresentação do programa da disciplina
- Esclarecimentos sobre as formas de avaliação
- Apresentação da turma – Dinâmica de grupo “Minha
característica é...” (adaptado).
- Leitura e compreensão dos textos “O conserto do
mundo”, extraído do livro “Jogos, Dinâmicas e
Vivências Grupais, de Albigenor e Rose Militão, e “O
tamanho do mundo”, de Odylanor Havlis.

O

CONSERTO DO MUNDO

Um executivo de uma grande empresa, com a
necessidade de se isolar para terminar alguns
relatórios de clientes, resolveu se “esconder” no
lugar menos provável de ser encontrado: sua própria
casa. Assim fez. Retornou cedo para casa, antes da 16
horas e se trancou no seu escritório particular.
Estando
ele
tranqüilo,
em
casa,
celular
desligado, sem sinal de fax ou a secretária indagando
se “o senhor pode atender Dr. Fulano”, percebeu a
porta do escritório abrindo devagarinho. “Oba!” Ecoou
o grito de felicidade de sua filhinha de seis anos ao
ver o pai (figura tão difícil!) àquela hora em casa.
Foi logo perguntando...perguntando... – afinal, seis
anos é aquela fase das intermináveis perguntas.
O pai, ao mesmo tempo em que precisava continuar
fazendo o seu trabalho, não poderia se furtar em
aproveitar também aquele momento com a sua “pirrota”
. Mas, estrategicamente, pensou numa maneira de
“livrar-se” dela por algum tempo. Pincelou o olhar
pela estante e retirou um livro – era um atlas
geográfico –, abriu bem na página central e deu de
cara com um “mapa mundi´.
Destacou-o, pegou uma tesoura, picotou-o em
vários pedaços, embaralhou-o, chamou-a e disse,
satisfeito: “filhinha, o papai tem um serviço prá
você...você vai ganhar esta caixa de chocolates
(mostrou uma caixa que havia em sua pasta), assim que
voltar com esse quebra cabeças (o dito mapa) todo
consertado, tá certo?”
Ela aceitou o desafio do pai, saiu rapidamente e
ele respirou, aliviado, pois iria ficar um bom tempo
sem ela perguntando.
Pouco mais de trinta minutos, após, irrompe a
elétrica criaturinha na sala onde estava o pai, ainda
às voltas com seus relatórios: “painho! Painho!
Terminei...
agora
eu
quero
a
minha
caixa
de
chocolates, inteirinha!” . Ao que ele retrucou,
surpreso (contendo a sua decepção, pois ele imaginava
que ela demoraria bem mais tempo): “Muito bem, minha
filha! E como foi que você conseguiu, tão rápido?”

Ela mostrou uma grande folha de papel – tipo papel
manteiga, meio transparente - , onde estavam os
recortes do mapa, colocados no seu “estilo” e disse:
“Foi difícil...mas, olhando com atenção, eu vi
que do outro lado de cada pedacinho de papel havia
uns traços que, quando eu juntava, formava a figura
de um homem...aí, eu pensei: se eu consertar o homem,
eu conserto o mundo!”

O

TAMANHO DO MUNDO
(Odylanor Havlis)

Um homem bom, vendo os problemas que afligiam
pessoas do mundo, viu-se a pensar como poderia ajudar
as pessoas do mundo inteiro a serem melhores e mais
felizes.
Depois de muitos anos conseguiu doze segundos de
audiência mundial em rede internacional de televisão,
porém ele entendeu que era muito difícil alcançar
seus objetivos e viu que não conseguiria antes de
morrer.
Ele então resolveu diminuir o tamanho do mundo
para o tamanho do seu país, com isso ele diminuiria o
número de problemas a resolver. Depois de muitos anos
ele conseguiu um abaixo assinada gigante para o
Congresso Nacional votar a inclusão de uma linha num
projeto de lei, porém, mais uma vez, ele entendeu que
era muito difícil alcançar o seu objetivo e verificou
que em vida jamais conseguiria.
Ele então decidiu diminuir o tamanho do mundo
para o tamanho de sua cidade. Depois de muitos anos
ele conseguiu mesas e cadeiras novas para as escolas,
porém constatou que seria muito difícil resolver
todos os problemas antes de findar sua vida.
Ele decidiu diminuir o tamanho do mundo para o
tamanho de sua família, porém ele verificou que não
fez família, não casou e não teve filhos. Percebendo
que o primeiro problema estava num mundo do tamanho
dele, ele começou a conseguir resolver todos os
problemas do mundo: casou, teve cinco filhos, entre
eles dois adotados, e contou-lhes sua missão, com a
certeza de que seus filhos se multiplicariam e
passariam adiante que a missão de resolver os

problemas do mundo depende de resolver primeiro seus
próprios problemas.

