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Introdução: A identificação de metodologias adequadas para a proteção do meio
ambiente é condição para o desenvolvimento sustentável. A reflexão crítica com base
em experiências concretas contribui para um aprofundamento sobre a problemática da
educação ambiental na busca de soluções.  Esta perspectiva conduz à superação da
hegemonia do capital e sua lógica utilitarista, oportunizando a formação de cidadãos
que promovem a salubridade dos ecossistemas. Neste contexto, este trabalho aborda
uma das ações do projeto de extensão “Educação Ambiental: Proteção das águas
superficiais” do UnilesteMG, oportunizando o debate sobre as reais possibilidades de
gestão pró-ativa dos perigos ambientais. Objetivo: Explicitar as estratégias utilizadas
para a estruturação da oficina ambiental direcionada para odontólogos e atendentes de
consultórios dentários. Além disso, apresentar os resultados obtidos viabilizando ações
similares em outras instituições públicas e/ou da iniciativa privada. Metodologia:
Implementou-se a análise das tarefas realizadas por odontólogos e atendentes de
consultórios dentários em uma instituição pública municipal do Colar Metropolitano
do Vale do Aço (CMVA).  Buscou-se a identificação dos riscos intrínsecos do trabalho
e vulnerabilidades em equipamentos e colaboradores. Foram também contabilizadas as
probabilidades de danos ao ecossistema associados ao viver laboral. Os dados
coletados definiram o conteúdo programático e práticas pedagógicas que foram
aplicadas no desenvolvimento da Oficina Ambiental com carga horária de 04h. As
atividades foram avaliadas pelos participantes utilizando os conceitos ótimo, muito
bom, bom, regular e fraco, através de um questionário auto-respondido. Resultados: A
investigação in loco explicitou as dúvidas quanto ao descarte dos resíduos perigosos
decorrentes da atividade profissional, principalmente em relação às amálgamas de
mercúrio que se caracterizam pela sua nocividade e persistência no ambiente. Além
disso, foi constatada a prevalência de acidentes com material perfurocortante. Neste
contexto, a Oficina Ambiental discutiu o Programa de Gerenciamento de Resíduos em
Serviços de Saúde (PGRSS) e as medidas de prevenção que devem ser adotadas em
relação aos acidentes do trabalho. As práticas pedagógicas utilizadas foram à
exposição oral dialogada, estudo fotográfico e o debate. Observou-se um bom nível de
interesse e efetiva participação, conduzindo a uma avaliação bastante satisfatória da
Oficina Ambiental. Verificou-se que o conteúdo programático, nível dos instrutores e
dinâmica de trabalho atingiram 100% de satisfação, utilizando-se o conceito ótimo e
muito bom. Conclusão: Os resultados evidenciaram que a aplicação de treinamentos
educativos é uma ferramenta importante para a formação em educação ambiental.
Constatou-se que as práticas pedagógicas devem ser fundamentadas no concreto.
Explorar as vivências individuais é essencial para estimular os indivíduos para uma
gestão pró-ativa em relação à sustentabilidade da Terra.
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