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Anastácio QUESTÕES AMBIENTAIS EM FOCO
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Esta publicação é o produto de uma das ações de 
mitigação ambiental promovidas pelo Programa 
de Educação Ambiental da BR-262/MS, realizado 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) por 
meio do Instituto Tecnológico de Transporte e In-
fraestrutura (ITTI) realizado entre os anos de 2013 
e 2014.
O projeto foi realizado em parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação de Anastácio que 
selecionou os professores, viabilizou condições 
de infraestrutura para a realização das atividades 
com o transporte dos professores, alimentação, 
substituição das horas de trabalho, assim como o 
local e o equipamento básico para as atividades. 
O ITTI/UFPR colaborou com seu corpo técnico e 
os equipamentos fotográficos e com a certificação 
das atividades. 
O objetivo primordial foi a sensibilização dos pro-
fessores para as preocupações ambientais relati-
vas ao bioma pantaneiro e a ampliação do reper-
tório de possibilidades didáticas interdisciplinares 
a serem utilizadas em sala de aula. 

As atividades foram realizadas na forma de cursos 
de formação continuada com incursões a cam-
po para o reconhecimento dos ambientes locais 
para que os professorres pudessem fotografar e 
selecionar imagens e produzir textos sobre estes 
ambientes, fazendo pesquisas e aprofundando co-
nhecimentos sobre a região. O ponto fulcral foi a 
escolha de áreas de interesse turístico da região, 
para que haja uma desconstrução da ideia de que 
o município é um portal de passagem para áreas 
mais relevantes do bioma pantaneiro no estado 
do Mato Grosso do Sul, e com isso sensibilizar para 
as questões de conservação, e as problemáticas de 
atropelamento de fauna que ocorrem ao longo da 
BR-262/MS.
A partir das atividades do curso, os professores 
desenvolveram pequenos projetos com seus es-
tudantes, em sala de aula, disseminando as ideias.
Aqui são apresentados os resultados das ativida-
des realizadas tanto ao longo do curso quanto nos 
projetos realizados em cada escola, envolvendo 
estudantes.
Esperamos assim ter cumprido com as expecta-
tivas que a Secretaria Municipal de Educação de 
Anastácio depositou em nosso traballho e que 
este livro possa ampliar possibilidades didáticas de 
boas práticas ambientais. 

Esta publicação é dedicada a todos aqueles 

que amam profundamente o Pantanal 

sul-mato-grossense e desejam a sua 

conservação e especialmente aos professores 

e estudantes do Município de Anastácio que 

se envolveram diretamente com este projeto.
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CHRISTIANE GIOPPO CHRISTIANE GIOPPO

Razão de ser
Paulo Leminski

Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso,
preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
Escrevo porque amanhece,
E as estrelas lá no céu
Lembram letras no papel,
Quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê?
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Diretor Aroldo de Lima Brito

Escola Pólo Municipal Rural 
Novo Progresso
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Astro-rei

O anúncio matinal
De mais um dia surgente
Sob o céu azul anil
Apontando no nascente
O astro-rei abrasivo
plausível, reluzente...

No desgaste da serra
Os raios de luz dourados
Propagam na verde mata
Sobre rios alagados
Nas plumas dos passarinhos
Em ninhos e nos banhados.

O Córrego que Chora Chora
E corta o Veredão
Em solo anastaciano
No inverno e no verão
Do portal da serra o Astro espia,
E dá um Bom Dia, tocando ao chão.

PROF. AROLDO DE LIMA BRITO
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Ipê-Roxo

Este é um Ipê Roxo, típico de nossa região, na 
época de sua florada os campos ficam tomados 
pela cor róseo-lilás. Penso que deveríamos 
conservar todas as variedades de árvores 
nativas não apenas preservar as existentes, 
mas plantarmos mais verde, para que sempre 
contemplemos a beleza do roxo, do amarelo, 
do branco, do rosa, enfim do multicolorido.

PROF. ELISEU ACOSTA DOS SANTOS

O pôr do sol com seus reflexos que 
deixa um rastro de luz, para mim 
é uma imagem lindíssima, que 
representa: paz, sabedoria e amor.

TEXTO E FOTO: ANA ROSA TRELHA PENHA
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Este é o Rio Engano que banha nossa região.  
Para nós todos é um encanto de beleza e 
fascinação.
Porém fico preocupada porque ele parece 
ameaçado pela poluição.
Por que suas águas ficam escuras/sujas 
quando chove na região? 

GERUZA DE OLIVEIRA PAIVA
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O Rio Engano, essa magia tão 
bela que do rio quero dizer:
Uma riqueza que desenha seu 
percurso na natureza.
Passa por aqui no assentamento 
Monjolinho e banha nossa região, 
serve ao povo sua água pura que 
mata a sede do povão.

PROF. ANTONIO RAIMUNDO DA CRUZ
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Mostrando com emoção, 
as pegadas de um pezão, 
nas rochas do nosso rio que 
desperta curiosidade e fascina a 
população. 
Quer visitar, é um prazer em 
lhe receber, mas preste bem 
atenção, temos que ter sempre a 
consciência da preservação.

HELOIZA DA SILVA FREITAS

É um rio que só traz curiosidades 
e alegrias para as famílias que lhe 
tratam com a preservação.
Que hoje é muito falado e visitado 
em um ponto no lote do jovem 
Junior que trata o pessoal com 
muito afeto e dedicação.

TAINá NARA LIMA DA CRUZ
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ALUNOS DO 5º ANO | ESCOLA PÓLO MUNICIPAL RURAL NOVO PROGRESSO

Mesmo com a desigualdade social a simplicidade nos 
mostra que uma pessoa  pode ser feliz...
Isolado da família e abandonado pelas autoridades...ele 
almeja somente um cantinho para  viver...
Apesar de todas as dificuldades a natureza  se encarrega 
de oferecer todos os seus recursos naturais... Pois é de uma 
mina d’água que ele faz o uso do banho, da alimentação 
etc..
Mas sem  ter o devido cuidado com a natureza... 
Muitas pessoas não se importam  se alguém depende 
dos benefícios que ela oferece a outras pessoas agindo  
de formas incorretas, jogando o lixo próximo a mina 
d’água...
Mas uma vez  ocorre a ação antrópica e com ocorrências 
de chuvas ocasionando assim as erosões....
E a devastação do meio ambiente
Mas há  um contraste de toda essa ação do homem por 
um lado toda a destruição da natureza e por outro lado 
construções que fazem parte de nossa história e riqueza.

PROFA. NADIR G. DUARTE | PROF. UIVERSON AYALA PEREIRA
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Cenas pantaneiras...
Edir Pina de Passos

Não há nada mais bonito
que o pantanal alagado,
e na linha do infinito,
ver o céu amplo e azulado!

Os jacarés bocejantes,
mormacentos, preguiçosos,
as araras revoantes,
tuiuiús esplendorosos!

Nos corixos, nas baías,
o pantaneiro pescando,
nas canoas flutuantes...

As garças tão alvadias
os periquitos cantando
nas palmeiras mais distantes...



3332
Escola Pólo Municipal Rural

São Manoel
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Nossa terra, nosso espaço

A natureza nos oferece diversos espetáculos com sua magnitude 
de infinitas belezas incomparáveis. Nos dias atuais, cada vez mais 
estamos invadindo o espaço da natureza, sem nos preocuparmos 
com os males que causamos a ela. Sendo que no futuro os maiores 
prejudicados seremos nós mesmos. Apesar de que nem é preciso 
esperar tanto, pois a destruição e a degradação já são muito 
evidentes no meio ambiente.

Em meio à beleza, sempre há indícios de destruição e poluição 
misturados à paisagem natural. Portanto, sabemos que o caminho 
é longo, e ainda há muitas coisas a serem feitas. Mas se cada um 
tivesse consciência e fizesse sua parte já seria o suficiente para 
preservar a nossa biodiversidade.

PROFA. ADELAIDE PAES | PROF. CLAUDELÍRIA FARIAS
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Meio Ambiente

O meio ambiente é lindo, principalmente quando se é preservado. As 
diversas belezas que existem são muitas. Aqui em nosso assentamento 
temos vários exemplos de belas paisagens que nos cercam. Belezas 
essas que só de imaginar que um dia podem desaparecer enchem meus 
olhos de lágrimas.
A preservação do nosso meio ambiente começa de um simples gesto, 
se cada um fizesse sua parte, com certeza as belezas com as quais eu 
tenho o privilégio de conviver durariam bastante, o suficiente para 
que muitos possam desfrutar delas também.

BRUNA DA SILVA
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FERNANDA

Nossos jardins floridos!

Esta planta chama-se Pingo de 
Ouro, e é uma das plantas de 
minha mãe. Ela gosta de água, 
mas não de ficar encharcada.

LOSLAINE ROCHA DOS SANTOS E THAIS DOS SANTOS
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A natureza nos contempla a 
diversidade do planeta quando 
vejo as pessoas desmatando as 
árvores, sinto que um pedaço 
da vida morre junto.

PROF. JOACIL DA COSTA LEITE
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É o tempo de travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos 
ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.

Fernando Pessoa
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Despalavra
Manoel de Barros

Hoje eu atingi o reito das imagens, o reino da despalavra.
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas.
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros.
Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapos.
Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvores.
Daqui vem que todos os poetas podem arborizar os pássaros.
Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas.
Daqui vem que todos os poetas devem aumentar o mundo com suas metáforas.
Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes,podem ser pré-musgos.
Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos.
Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto.
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Quem anda no trilho é trem de ferro,
Sou água que corre entre pedras: 
Liberdade caça jeito.

Manoel de Barros

ESTUDANTES DO 6º ANO, PARTICIPANTES DO PROJETO
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Escola Pólo Municipal Rural 

Manoel Valério da Silva
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PROF. EDSON S. BANDEIRA BASTOS | PROFA. LEVANICE SEVERINA DE ALMEIDA | PROFA. LIGIANE SILVA ANDRADE
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Como não lembrar de um bom copo d’água ou 
de uma deliciosa e refrescante chuva quando 
nós deparamos com  imagens como essas.
É impossível não admirar a natureza quando 
tudo é tão belo. O Homem depende dessa 
natureza e é onde todos nós cometemos nossas 
piores falhas. 
Veja a próxima foto, é linda, mas sabemos 
que ali nada mais é do que uma erosão, um 
pedacinho dessa natureza explorada e não 
recuperada.
Bem próximo dali está uma fonte de 
água mineral onde seres humanos em sua 
ignorância não preservam, não cuidam e 
usam esse lugar para jogar lixo.  
Muitas pessoas buscam água dessa mina para 
beber mas não lembram que essa riqueza pode 
acabar se não for preservada. 
Portanto, vamos admirar, preservar, cuidar 
para vivermos em harmonia, homem e 
natureza. 
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Obra de Deus

Como não admirar o belo morro azul, em meio a imensidão criada por Deus, 
ele se impõe sobre toda a paisagem que o envolve.
Na caminhada da manhã em um lugar simples e pacato criado por Deus. 
Ao fundo da lagoa constrastando com as árvores , o verde do gramado e das 
árvores com o azul do céu completa essa bela obra de arte criada pelo Mestre. 
Mediante a tanta beleza e perfeição, porque não cuidar e preservar esse bem 
maior que Deus em seu infinito amor nos presenteou? Preservar é preciso para 
que nossos filhos e netos tenham o prazer de contemplar essa beleza. 
Que à cada dia de nossas vidas ao acordar, com o som das aves e o balanço das 
árvores possamos  agradecer e renovar nossas forças. Agradecer é o gesto mais 
nobre na vida do homem é exemplo de dignidade .
Contudo o que à de mais nobre é a gratidão e a sabedoria em saber agradecer 
e preservar essa raridade que temos o prazer de contemplar todos os dias de 
nossas vidas. 

PROF. EDSON SEBASTIÃO BANDEIRA BASTOS
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A natureza renasce a cada dia

A natureza é exuberante e mostra sua beleza 
para quem quiser ver e apreciar, espero que o 
homem não à destrua, pois nela encontramos 
a verdadeira beleza.
O lugar em que vivo é rodeado pelo do chapéu, 
ele trás um charme todo especial que deixa 
qualquer um apaixonado pela sua beleza e 
exuberância.
O sol da manhã radiante nascendo atrás do 
morro, é linda , traz muita tranqüilidade , que 
juntamente com os gramados verdes envolve e 
completa a todo seu esplendor.
A cada dia que passa ele se torna mais lindo e 
espetacular  e para isso o homem deve a cada 
dia preservar o bem mais precioso do planeta: 
o meio ambiente. 

JAQUELINE

Presente de Deus

Inúmeras vezes não percebemos  o quanto é 
perfeito tudo aquilo que Deus  constrói.
Diversas vezes percebemos que o milagre da vida 
torna-se maior.
Deus fez tudo com tanta perfeição, em uma 
simples foto tirada em momento de lazer, 
encontramos paz e sossego. 
Uma vista maravilhosa em lago cercado por um 
gramado verde e ao fundo uma casa, uma bela 
paisagem a ser contemplada.
Cada traço, cada gota d`agua ou mesmo as folhas 
que caem no chão, todos esses detalhes tem uma 
força maior que dá sentido a toda essa beleza, um 
ser supremo : Deus, que alegra todos os nossos 
dias com um despertar maravilhoso.

PROF. LIGIANE SILVA ANDRADE
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Sem água nós não vivemos

A água é a fonte da nossa sobevivência e também 
dos animais. A água é tão importante como o ar, 
para ser respeitada, não poluir, porque a água 
um dia pode se acabar, então vamos proteger essa 
natureza, que é tão linda. Na beira de uma lagoa , 
tive a sensação de descansar com tamanha beleza 
da natureza.
O homem deve cuidar da natureza e preservar 
sempre o que ela tem de melhor para nos oferecer, 
a pureza do ar e a beleza, além de não poluir o 
meio ambiente.
As águas e árvores são importantes para o 
mundo, sem água estariam as pessoas e os 
animais ? A água é muito importante em meio ao 
mundo atual olhar uma paisagem tão bela, me 
faz pensar em cada vez mais procurar cuidar do 
meio ambiente e economizar água , desligando o 
chuveiro e torneiras enquanto toma-se banho e 
escova-se os dentes, são simples atitudes mais que 
vai ajudar muito a preservar o planeta .

TATIELI BRITO DOS SANTOS

A natureza dentro da água

Eu gostei muito dessa foto, porque ela me inspirou 
bastante , essa árvore que está dentro da lagoa me 
fe pensar que ela nunca irá secar, a não ser que a 
água acabe. 
Uma bela paisagem , ar puro, um lugar calmo 
e pacato, porquê alguém pode querer destruir a 
natureza, um lugar tão belo. 
Nunca irei me esquecer , daquela árvore pura e 
verdadeira , realçada pelos ninhos do joão de barro 
e sombra refletindo-a na água o que à deixou ainda 
mais bela.
Essa imagem me fez lembrar o quanto é importante 
e bom preservar a natureza, assim cuidar do meio 
ambiente é uma missão de todos nós.

ALINE APARECIDA DA SILVA BARBOSA
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Morro Azul

Hoje pela manhã, fomos em direção ao morro azul, olhando as paisagens, me senti 
intrigado. Fiquei observando o morro e no decorrer do caminho conforme ia me 
aproximando, pude contemplar toda a sua beleza.
No decorrer da caminhada ao passar próximo as águas que corriam por lá, pude 
notar que as mesmas tinham uma intensidade maior do que as que passam perto 
da minha casa, por m momento me pareceu que essas águas eram as lagrimas do 
morro, pois a vida é feito uma cachoeira , vive correndo em sua trilha e sempre 
acaba no mesmo lugar.
Eu vi uma roda de água abandonada no caminho e percebi o quanto o homem 
é injusto , e descarta as coisas que um dia lhe foram úteis e agora já não servem 
mais e acabam deixadas como um lixo.
Isso me levou a refletir em como isso poderia mudar, como o homem poderia 
cuidar e preservar ainda mais a natureza, através das nossas amizades e união 
tudo pode ser bem diferente e que a nossa união faz a força e pode levar o mundo 
para frente e preservar a natureza.
Amo aventuras nas matas em busca da natureza, e espero por muito tempo poder 
contemplar a beleza  que a natureza nos traz, basta o homem saber preservar.

EVERALDO CARDOSO GOMES

Natureza: um bem comum

A natureza é indispensável para a sobrevivência 
dos humanos,  assim, sua conservação é essencial.
Ao longo do tempo nossas necessidades foram se 
modificando e foi necessário alterá-la.
Mas isso nos conduziu a excessos e agora é 
importante estar ciente das consequências.
Especialmente quando o foco é meramente estético 
que traz transformações radicais.

UIVERSON AYALA PEREIRA

KELLY DELLALIBERA
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Os rios que eu encontro vão seguindo 
comigo. Rios são de água pouca, em que a 
água sempre está por um fio. Cortados no 
verão que faz secar todos os rios. Rios todos 
com nome e que abraço como a amigos. 
Uns com nome de gente, outros com nome 
de bicho, uns com nome de santo, muitos só 
com apelido. Mas todos como a gente que 
por aqui tenho visto: a gente cuja vida se 
interrompe quando os rios.

João Cabral de Melo Neto

DIANE ARAÚJO
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Se procurar bem você acaba encontrando: 
não a explicação (duvidosa) da vida, mas a 
poesia (inexplicável) da vida.

Carlos Drummond de Andrade
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PROFA NADIR G. DUARTE



7776
Escola Pólo Municipal Rural Km 21
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PROFESSORAS KELLY DELLALIBERA, MARIA MADALENA BARBOSA ROSA E ROSELENE PEIXOTO AYALA CAITANO
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Um lugar esquecido...
de lugares incriveis, mas 
abandonados pelo Homem
ou  ainda habitado pelo mesmo, 
porém esquecido pela sociedade...
um lugar esquecido...
onde o Homem sofre o abandono
onde existe tanta alegria e ao 
mesmo tempo melancolia
onde ninguém repara ...
e  ao mesmo tempo trabalha...
aonde o tempo não para...
e os humanos acabam com a 
natureza e as suas riquezas.
Lixos  abandonados poluindo o 
ambiente
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O Olhar
Manoel de Barros

Ele era um andarilho
Ele tinha um olhar cheio de sol
De águas
De árvores
De aves.
Ao passar pela Aldeia
Ele sempre me pareceu a liberdade em trapos.
O silêncio honrava a sua vida.
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Queremos uma justiça social que combine com a justiça ecológica.
Uma não existe sem a outra.” ( Leonardo Boff) 
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O todo sem a parte não é todo
A parte sem o todo não é parte,
Mas se a parte o faz todo, sendo parte,
Não se diga que é parte, sendo todo.

Gregório de Matos (1623?-1696?)

A Capivara 

Lá vai à capivara sem ter pressa de chegar 
Procurando um refúgio que possa lhe agradar 
Pode ser na beira de um rio para assim descansar 
E de carona vai o pássaro sem se preocupar 
Como boa nadadora adora mergulhar 
Com sua pelagem rala e grossa nem vê a hora passar 
E já que não tem labuta nem se preocupa 
Exceto pelos predadores que saem a sua disputa. 

PROFA ROSELENE PEIXOTO AYALA CAITANO
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O meio ambiente 

Deus fez tudo em seu devido lugar 
A água, as plantas... 
E uma natureza esplêndida 
E uma vida perfeita para viver 
Um lindo céu e extensões de água doce e salgada 
Um lindo amanhecer e um incrível anoitecer 
Para assim recomeçarmos um novo dia 
É incrível o sol brilhando, dando vida e alegria. 
O mundo se renova cada vez mais 
Como é bela a paisagem natural 
Se o homem preservar 
As belezas naturais nunca vão acabar 
Para que possamos desfrutar. 

EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | 6º ANO

A NATUREZA 

Os verdes das árvores 
Mistura-se com o azul do céu 
O vento balançando as árvores 
como um carrossel 
A água refletindo a natureza 
Mostrando a sua beleza 
As cores se combinam 
E formam a bela natureza 

FABIANA PERALTA MIRANDA | 9º ANO
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PROFESSORES E ESTUDANTES DA ESCOLA PÓLO MUNICIPAL RURAL KM 21
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Escola Municipal Irmã Dulce
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A conquista da liberdade é algo que 
faz tanta poeira, que por medo da 
bagunça, preferimos, normalmente, 
optar pela arrumação.

Carlos Drummond de Andrade

 MÃE NATUREZA

Em busca de ar puro
de paz e tranquilidade
peguei a BR 
Saí da cidade.

Dia chuvoso, quase frio
pela janela a paisagem molhada
nos faz querer 
continuar na estrada

Que dia lindo
como Deus é generoso
além de bela paisagem
O clima está gostoso 

Morar ali, que sonho
Fugir  da cidade
Quem sabe um dia
Isso será realidade.

Não precisei ir muito longe 
para contemplar tanta beleza
Veja que rica paisagem
Como és bela, mãe natureza!

Para cada lado que olho
mais admirada eu fico
mesmo com tanta destruição
o meio ambiente continua rico.

PROFESSORAS LEVANICE SEVERINA DE ALMEIDA E LIGIANE SILVA ANDRADE
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Um dia de chuva

Pessoas conhecidas em busca do desconhecido
Caminhos que conduzem a lugares, e trazem imagens inesperadas
Formas que trazem,  levam e elevam.
Mesmo o progresso chegando com as rodovias
Caminhos, campos, gado e morros ao horizonte persistem.
Esses caminhos existem 
Pessoas diferentes, mas a simetria de pensamento e forma buscam a 
imagem espetacular.
Pensamentos que me envolvem, sentimentos me  cativam.
Em Anastácio, na cidade onde vivo.

PROFA. MARLY LIMA FERREIRA
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Releitura da fotografia em desenho com  lápis de cores

YASMIN DOS SANTOS PEREIRA
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ANA LUÍZA PENAJO

Professora Mari Lima  
Aluna Ana Luíza Penajo, 4 Anos- Pré I  

Releitura da fotografia em giz de cera e massinha de modelar



107106

Admirei a  beleza do encontro das águas  
visto pela ponte da estrada de ferro pensei  
no reconhecimento das diferenças e na 
dimensão de cada um dos formantes 
para integralizar as águas de Anastácio 
e Aquidauana.  Nada  é desimportante, 
secundário.  Nós nos contituímos da 
mesma matéria.  Cada partícula conta. 
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Jardim Independência
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A chuva e as paisagens naturais

Em um dia chuvoso o passeio sobre a cidade me fez contemplar belezas que nunca 
havia notado, logo na saída vimos as árvores que pareciam sorrir com os pingos 
de chuva que as banhavam, deixando tudo muito verde e belo.
Com a chuva o nível do rio se eleva garantindo a sobrevivência de muitos seres 
que nele habitam e também deixando a vegetação mais atraente mas ela em 
excesso pode causar enchentes que desabriga muitos ribeirinhos.
Porém a chuva além de necessária, muda a paisagem de uma forma inexplicável, 
só observando para comprovar tal beleza.
A água que escorre no asfalto torna o trânsito perigoso, cobrando a atenção 
redobrada dos motoristas fazendo com que o calor do asfalto e a água da chuva 
se transforme em evaporação, diminuindo a visibilidade dos motoristas.
Mas olhar para os lados e ver tudo branco não sei se me traz alegria ou tristeza, 
pois do jeito que ela destrói e prejudica o meio ambiente sem ela não vivemos...
Porque ela deixa a vegetação mais verde proporcionando o alimento dos animais 
que dela necessitam. 
A chuva é responsável pela neblina que esconde os morros, modificando 
totalmente a paisagem e tornando ela uma paisagem exuberante.
O que seria desse lugar sem a chuva? 
Nada seria!

Kelly Caroline Marques Meireles
Tatiane  Gonçalves Silva

TATIANE GONÇALVES SILVA

KELLY CAROLINE MARQUES MEIRELES
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Anastácio  Cidade  de  Paisagens  Lindas

No meio do caminho tinha uma casa  abandonada
Que  dava tristeza de olhar pra ela desabrigada

E ali por perto passa um córrego... Que dá dó de ver 
Sujo e poluído, como pode acontecer?
Se não tomarmos uma atitude ele pode desaparecer

Passei por um pé de coqueiro
Que parecia o céu alcançar
Obra linda da natureza
Coisa boa de contemplar

No meio do céu escuro 
Uma luz aparecia
Reflexo do sol escondido
Meu Deus que alegria!

Depois de tais belezas
Uma triste imagem eu vi,
Uma pobre vaquinha 
Que mal levantava dali
Enquanto outras saudáveis 
por alguma coisa brigavam
Mas isso até que é normal
Acho que é do instinto animal

No fim foi tudo tranquilo  e  muito pude observar
Espero que esse passeio nunca possa acabar
E a presença da Professora Christiane 
Sempre  a nos alegrar.

KELLY CAROLINE MARQUES MEIRELES | TATIANE GONÇALVES SILVA
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A flor Amarela 

Não há coisa mais bela 
Do que flor amarela 
Com o besouro a pousar 
O verde ao seu redor 
Não vê alegria maior 
Por ao seu lado estar 
A harmonia entre a natureza 
Acaba com qualquer tristeza 
Se a ela observar 
Vamos cuidar com muito carinho 
Os nossos bichinhos 
E as plantas que o nosso pai nos dá. 

PROFA. TATIANE GONÇALVES SILVA
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A união do marimbondo

Ele é pequenino e valente 
Assusta muita gente 
Acho ele um ser inteligente 
Pois ajuda o meio ambiente 
Tem gente que vê quer matar 
Mas ele não vai nos picar 
Se estivermos no nosso lugar 
E a ele não atacar 
Ele nos mostra a importância da união 
Pois um, temos coragem de enfrentar
Mas quando está em batalhão 
Não há quem arrisque a tentar.  

SINDOLFO PINHEIRO NETO

O Pavão 

Ele é colorido e muito exibido 
Quando nos viu 
Deu um grito 
E logo se abriu. 
Suas cores vivas 
Parecia uma alegoria de carnaval 
Uma beleza que nunca vi igual 
E seu topete de Neymar?!... 
Girava como uma modelo 
Que pousa para as fotos. 

ISABELI
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Pelas estradas da vida, encontramos  paisagens 
deslumbrantes. 
Quando olhamos para cima, nem sempre 
deparamos com o vazio, a natureza nos 
surpreende.
Ponte sobre o Córrego Acôgo, construção 
necessária para passagem.
A água tão limpa, que surge das pedras, vem 
com  mistérios  que nos  deixa fascinados .
Passeamos pelo “Água Azul”, uma chácara 
belíssima, onde deparamos com essa vaca, ali 
deitada, sossegada e ruminando o capim.  
Na Água Azul, estivemos reunidos na Capela, 
lugar simples e acolhedor para uma boa 
conversa...

JOALISON ARGUELHODA SILVA | DANIELE APARECIDA MACIEL MARTINS
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Josefa Maria da Conceição
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Riquezas Naturais

No amanhecer de uma dia lindo, em busca de 
recursos naturais,  nos deparamos com uma 
forte relação entre seres humanos e a natureza 
e  percebemos nossa falta de consciência em 
conservá – la.
Foram inúmeros os fatos que nos mostraram esse 
descaso como:  lixo jogado a beira do córrego,  
a falta preservação da mina de água natural, 
desmatamento entre outros...
Percebemos a erosão causada pela retirada de 
material para fabricação de tijolos em uma 
antiga olaria.  Ou seja, mesmo necessitando 
desses recursos é nítida a falta de consciência 
para fazer uma gestão mais ambientalmente 
correta.. 

LUCIENE PEREIRA DIAS | MÔNICA O. RIBEIRO
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Felicidade Plena

A vida e com uma caixinha de surpresas.
Nela encontramos de tudo... 
Coisas boas e ruins
Mas o que buscamos mesmo é a 
Felicidade plena.
Para isso precisamos ter  duas coisinhas básicas :  liberdade e 
coragem...
Semelhante ao sol que 
Independentemente da situação sempre brilha.

LUCIENE PEREIRA DIAS



135134

EDMAR NUNES BARBIERI
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LUCAS LOPES DIAS
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Fotografia e Natureza: uma combinação perfeita

Fotografar ...
Arte de demonstrar em forma de imagem   o que se vê, expressando cada sentimento, nos fazendo 
refletir sobre o que   a vida tem de melhor a nos oferecer, dando-nos a oportunidade de guardar 
cada momento que nos serão marcados por gerações.            
A natureza nos fornece uma das melhores imagens, pois é rica em sua fauna e flora, onde 
interpretamos de maneira versátil cada momento fotografado, sem contar que o passeio se torna 
um espetáculo muito agradável aos nossos olhos.  
Quando fotografamos, nossa imaginação vai além do que se é mostrado, pois nela é retratado 
um pensar diferente, um olhar com curiosidade em saber o que a pessoa quis dizer com aquela 
fotografia. 
Um pingo de chuva em uma poça d’água com uma flor imersa, beleza que só uma visão poética 
poderia definir quão maravilhoso és a nossa natureza e as riquezas que Deus nos oferece.    
Cada verde, vermelho, amarelo, tudo faz parte da obra do criador.
 E quando cuidada com muito carinho, se torna prazeroso transformar tudo isso em foto
Até o que é tão fútil aos olhos humanos, tem sempre algo a nos mostrar, fazendo com que uma 
simples folha em uma piscina nos leve a voar longe em saber o que é que tem por traz dessa imagem.   
Enfim, o sol sempre nasce novamente para aquele que com amor o espera.

PROFA. KARLA JOSEANE SCHNEIDER ARGUELLO



145144



147146

Um olhar, uma expressão, um sentimento...
Uma vida marcada pelo sofrimento!        
A simplicidade de alguém que procura encontrar na 
natureza um abrigo  entre tantos perigos que o cercam  
diante da situação em que vive.  
Em meio a tantas dificuldades ainda encontram 
pela frente as forças da natureza agindo contra seus 
pequenos feitos.      
Cada pedaço de chão, uma importância, uma lição... 
Presenciar essas cenas nos faz repensar em nossas vidas
Tudo por ali é visto e analisado, até o lixo em volta dos 
asfaltos por eles são retirados.  
Mãos calejadas pela lida que lhe é oferecida, diante 
disso tudo, meus Deus, como é boa a nossa vida!  
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Em uma manhã saímos para fotografar a natureza. Fomos em busca de imagens 
que nos mostram o ambiente como um todo,  suas belezas, seus problemas, muitas 
vezes causados pelo próprios humanos. Vimos áreas impactadas  e sem vegetação 
onde as chuvas provocaram erosão da terra, causando as rachaduras.
No caminho, nos deparamos com o Sr. João, um sujeito muito simples e humilde, 
que nos recebeu com muita atenção em seu pequeno ranchinho .
Ele nos apresentou sua casinha simples, de pau a pique, na beira da BR 262 . 
Contou  que mora nesse lugar há 8 anos, e, apesar de ser perigoso , diz ser feliz 
com o pouco que tem, e não perde a esperança de, quem sabe  um dia, conquistar 
um pedaço de terra.  Também visitamos os vizinhos dele, moradores do 
Assentamento Buritizal: pessoas simples  como seu João. Quem nos atendeu foi 
uma senhora muito simpática. Ela nos disse que era a coordenadora responsável 
pelo assentamento. Nos mostrou seu modo de viver e disse que também se 
considera uma pessoa feliz.
Ainda seguindo pela BR , nos deparamos com muito lixo espalhado pelo chão.  
Os próprios humanos contaminando o ambiente. Apesar de os humanos não 
conservarem  nem darem maior importância à natureza, ela nos surpreende com 
suas belezas naturais.

PROFA. MARAÍSA ORTIZ PASCHE
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A arte de fotografar a Natureza

Em outra manhã fizemos um passeio pela BR 262 onde 
encontramos lindas paisagens em um dia chuvoso.
Passamos por morros encobertos pela neblina na manhã 
chuvosa, incluindo o Morro Azul.
Cada pingo de chuva se espalha pelo chão trazendo mais 
vida e tudo fica mais lindo, mais vivo, mais intenso. 
ÁGUA – ciclo da vida!
Naquela ocasião visitamos o Sítio Ana Paula, 
considerado tradicional pela sua ótima localização 
e também por realizar  festas como casamentos e 
aniversários, contando ainda com um delicioso Buffet.
Cada flor, cada verde, enriquece ainda mais o ambiente, 
tornando-o de uma beleza inexplicável aos nossos olhos.
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PROFESSORES JOÃO GUILHERME E RUBENS SANTOS

Ao mesmo tempo que o homem constrói seu espaço de lazer, os animais 
estão se adaptando nesse espaço a fim de sobreviver.
Assim caminha a humanidade”. Lado a lado com a natureza.
As margens da rodovia BR-262, morando em uma simples residência 
construída com meios naturais,  Sr. Fernando, revela que mora a mais de 
um ano, mostrando-se feliz, esperançoso com a possibilidade de um dia 
realizar seu sonho, que é ter um pedacinho de terra. 
Neste lugar tão simples não a iluminação, tão pouco conforto como de uma 
“residência”. E ainda enaltece que: “A responsável pelo assentamento, vive 
no mesmo local  há quase 10 anos”.

PROFESSORES JOÃO GUILHERME E RUBENS SANTOS
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Aspecto panorâmico das moradias instaladas as margens da BR-262/MS Visão da Chácara Água Azul, natureza modificada pelo homem para seu conforto, fazendo com que os animais sofram, no mundo injusto. 
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Mundo Pequeno 
Manoel de Barros 

O mundo meu é pequeno, senhor
Tem um rio e um pouco de árvores.
Nossa casa foi feita de costas para o rio
Formigas recortam roseitas da avó.
Nos fundos do quintal há um menino e suas latas maravilhosas.
Seu olho exagera o azul.
Todas as coisas deste lugar já estão compromtidas com aves.
Aqui,se o horizonte enrubesce um pouco,
Os besouros pensam que estão no incêndio.
Quando o rio está começando um peixe,
Ele me coisa
Ele me rã
Ele me árvore.
De tarde um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos.
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Epílogo

Depois de todo o trabalho realizado com os 
professores pude admirar os trabalhos realizados 
que eles, por sua vez, realizaram com os alunos. 
Observando as repercussões, me resta a esperança 
de que os olhares dos anastacianos sobre as 
problemáticas da natureza nessa linda região de 
Mato Grosso do Sul foram atravessados por uma 
grande sensibilidade e preocupação tanto com as 
questões ambientais quanto com as questões sociais e 
constituíram novas cicatrizes em nossas vidas. 
De minha parte reservo este último trecho para 
enfatizar o motivo desta região e a preocupação em 
salvar a fauna e os que transitam pela rodovia BR-
262 dos acidentes que envolvem veículos e animais 
silvestres.

Incluo aqui algumas fotografias que a equipe 
do ITTI/ UFPR tirou ao longo da rodovia 
em diferentes momentos e que nos fizeram 
amar e trabalhar de coração neste pequeno 
projeto.  
Finalizo, então, com um pequeno trecho de 
Paulo Leminski que poeticamente  une os 
aspectos que pretendi abordar:

Leite, Leitura
Letras, literatura,
Tudo o que passa, tudo o que dura
Tudo o que duramente passa 
Tudo o que passageiramente dura
Tudo, tudo, tudo
Não passa de caricatura
De você, minha amargura
De ver que viver não tem cura.
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Nós educadores não podemos virar as 
costas para um problema tão grave que é a 
destruição da natureza, temos o dever de 
conscientizar nossos alunos da importância 
de conservar a NATUREZA, tentando 
evitar essa possível tragédia ambiental. 

Profa. Luciene P. Dias

Profa. Mônica O. Ribeiro
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O Programa de Educação Ambiental (PEA) do 
projeto BR 262/MS é realizado como medida de 
mitigação ambiental exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.  Este 
livro foi produzido no âmbito do PEA BR 262/
MS como resultado das atividades desenvolvidas 
no Município de Anastácio.
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Esta publicação foi elaborada no âmbito da Gestão Ambiental como um dos instrumentos do Programa de Educação Ambiental 
(PEA), realizado como medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo Ibama.


