Você já ouviu falar de d
 esign thinking?
Hoje vamos trabalhar em grupo e se inspirar nesta ferramenta! Aqui ela será usada
como uma forma de resolução de problemas.
Divididos em grupos vocês irão:
1º analisar o material - 10 minutos (poluição do ar, contaminação do solo e poluição
hídrica);
2º partir para a etapa de propor ideias (brainstorming - c ada ideia em um papel) - 10
minutos;
3º decidir sobre as melhores soluções - 10 minutos.

Fonte: Diagram KJ. W
 ikimedia Commons. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_KJ.jpg>. Acesso em:
19 fev. 2019.

Material para análise 1:

Fonte: ‘Arpocalipse’ na China: poluição coloca meio bilhão de pessoas em alerta vermelho. B
 BC News. Disponível em:
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38393259>. Acesso em: 16 fev 2019.

Material para análise 2 - Texto
“A poluição do ar pode afetar o solo. As substâncias nocivas emitidas na atmosfera
pelas fábricas, como os sulfuretos, os metais pesados e outras partículas tóxicas,
podem se assentar diretamente nas plantas e na terra, poluindo o solo e
prejudicando as colheitas” [...[.
“Indiretamente, as substâncias poluentes podem ser absorvidas pela chuva, a neve ou
mesmo a névoa, resultando em chuva ácida, que é também prejudicial para as
colheitas e as plantas”, [...]. “As siderúrgicas, em particular, são grandes emissoras de
dioxinas, muito prejudiciais para o solo.”
[...] a poluição mais difícil de erradicar pode ser a do solo. Um relatório do Ministério
de Recursos Naturais e da Terra, elaborado ao longo de cinco anos e mantido em
sigilo até sua divulgação parcial em 2014, concluiu que 19,4% da terra cultivável na
China está poluída. Em 3,3 milhões de hectares é proibido semear devido à
quantidade de produtos tóxicos no solo.
Fonte: LIY, MACARENA VIDA. O legado nocivo da industrialização na China pode custar milhões ao Estado. E
 l País,
01/03/2016. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/26/internacional/1456503291_708266.html>. Acesso em: 19
fev. 2019.

Material para análise 03 - Imagem

Fonte: Pollution in China. Wikimedia commons. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollution-in-china.jpg.>.
Acesso em: 15 fev. 2019.

