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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade analisar as questões que surgem pela falta 
de consciência ou mau uso da água potável na escola MARIA TIAGA, localizada na 
comunidade quilombola de Tipitinga, município de Santa Luzia do Pará. A pesquisa 
procurou apontar os problemas no que refere ao proceder nas dinâmicas das aulas 
de ciências voltadas à questão dos cuidados com o uso da água potável. Este 
também sugeriu uma proposta de conhecimentos acerca da temática em questão 
voltada à área específica de ciências naturais como forma de entender de que 
maneira ocorrem as problemáticas e como estas podem ser amenizadas ou até 
solucionadas por meio da educação ambiental voltada ao contexto sócio cultural da 
escola e do contexto dos alunos na referida comunidade de Tipitinga, assim 
mostrando à comunidade local, quais os cuidados necessários que se devem ter 
com o patrimônio natural, especialmente, quando este é de benefício comum. Para a 
realização das pesquisas, foi abordado um enfoque qualitativo, adotando 
instrumentos metodológicos para a aplicação de questionários e entrevistas. Foi 
organizado um roteiro para o desenvolvimento do trabalho, onde a principal meta foi 
a construção de uma proposta de intervenção, em forma de um projeto, sendo que a 
ideia central visa uma mudanças de hábitos, cuidados e atitudes e sensibilização 
para as questões voltadas à água potável. Com a realização da pesquisa, ficou clara 
a percepção que com algumas atitudes pode-se melhorar inúmeras outras. Ficou 
constatada a falta necessária não somente da escola de modo geral, mas da 
comunidade também no que diz respeito à conservação, das formas corretas de 
armazenamento, dentre outros cuidados que se deve ter com a água para que esta 
não venha causar danos à saúde e, ou até vir a faltar. Em geral conclui-se que há 
muito a se fazer, tanto no que se refere às políticas públicas, quanto à reflexão 
acerca da educação ambiental, como subsídio para o desenvolvimento harmonioso 
entre homem e natureza por meio de uma educação que priorize a sustentabilidade, 
e assim garantir, pelo menos, água boa para consumo como também saúde e vida 
aos seres vivos. 

 

PALAVRAS CHAVES: Educação ambiental, água Potável, Cuidados, 

Conscientização, Preservação, Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

This study aims to analyze the issues that arise from lack of awareness or misuse of 
drinking water in school MARIA Tiaga, located in maroon community of Tipitinga, 
municipality of Santa Luzia do Pará. The survey sought to point out the problems 
with regard to proceed in the dynamics of science classes geared to the issue of care 
with the use of drinking water. This also suggested a proposal of knowledge about 
the theme in question focused on the specific area of natural sciences as a way to 
understand how the problems occur and how they can be mitigated or even resolved 
through environmental education geared to the socio-cultural context of the school 
and the context of the students in that community Tipitinga, showing the local 
community, which the necessary precautions to be taken with the natural heritage, 
especially when it is of mutual benefit. To carry out the research, a qualitative 
approach was addressed by adopting methodological tools for the application of 
questionnaires and interviews. A roadmap for the development of the work was 
organized, where the main goal was to build a proposal for intervention, in the form of 
a project, and the central idea is aimed at changing habits, care and attitudes and 
awareness of the issues facing the drinking water. With the research showed a clear 
perception with some attitudes can improve many others. It was indicated lack 
necessary not only of the general school but also the community with regard to 
conservation, the correct forms of storage, among other precautions to be taken with 
water so that it will not cause damage to health and or even be lacking. In general it 
is concluded that there is much to do, both with regard to public policies, as the 
reflection on environmental education, as support for the harmonious development 
between man and nature through an education that prioritizes sustainability, and thus 
ensuring at least safe drinking water as well as health and life to living beings. 
 
KEYWORDS: Environmental education, drinking water, Care, Awareness, 
Conservation, Sustainable Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa a uma abordagem sobre as questões ambientais que 

norteiam a importância do uso consciente da água potável e da preservação dos 

recursos hídricos que abastecem a escola MARIA TIAGA, bem como a comunidade 

do Tipitinga no Município de Santa Luzia do Pará onde está localizada, mostrando 

aos discentes como se deve cuidar da água potável, e conscientizá-los sobre as 

questões referentes ao desperdício de água e má conservação das fontes que estão 

sendo usadas de forma indevida, pela população, sendo assim surge a necessidade 

de inserir no contexto escolar os conceitos de educação ambiental para que uma 

vez aprendidos pelos discentes possam ser disseminados de maneira informal para 

a comunidade em geral.  

Pretende apresentar tal problema como uma questão educacional em sua 

relação à educação ambiental no contexto escolar e comunitário, pois, precisam-se 

desenvolver questões que possibilite a preservação e conservação dos recursos 

hídricos. Mostrando aos discentes cuidados básicos que ajudam a manter a 

qualidade da água para o consumo sem grandes desperdícios. Sendo assim, as 

mudanças que ocorrem em diferentes momentos do fazer científicos e pedagógicos 

nos ajudam a compreender e a refletir sobre o novo contexto no qual o meio 

ambiente está inserido. 

Assim a partir da elaboração deste trabalho pretende-se desenvolver um 

estudo mais aprimorado que possibilite melhorar a relação entre a escola e o meio 

ambiente, elaborando propostas de ação e possíveis soluções dentro da disciplina 

de ciências naturais com o intuito de permitir ao alunado, assumir posições críticas e 

reflexivas acerca do contexto no qual está inserido. 

Neste sentido, busca-se por meio de uma pesquisa bibliográfica e de campo, 

associada a uma pesquisa explicativa, compreender a importância da Educação 

Ambiental para que possa haver um entendimento de que está se constitui um ramo 

do conhecimento necessário à formação dos sujeitos, considerando suas 

competências e habilidades.  
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Assim, pretende-se mostrar com aulas dinâmicas e de caráter inovador que se 

pode ter um saber mais eficiente através de estudos interdisciplinares agregados ao 

conteúdo de ciências naturais voltados ao contexto dos alunos como forma de tornar 

mais atraente a eles as questões aqui colocadas para que possam ser 

compreendidas e possam fazer parte de suas vidas, trazendo benefícios não 

somente para a escola mais como para a comunidade como um todo, garantindo 

melhorias futuras a todos os envolvidos no processo. 

Para isso, o estudo contará com uma metodologia para a qual será utilizado um 

questionário com perguntas abertas e fechadas para alunos da referida escola, 

assim como observação dos participantes a respeito dos problemas advindos do 

mau uso dos recursos hídricos no sentido de conhecer mais a problemática. 

É preciso deixar claro que a Educação Ambiental é de grande importância para 

o desenvolvimento crítico e reflexivo do aluno, do professor, dos pais e da 

comunidade de forma geral. Por isso, a escola deve despertar para um novo 

paradigma em relação ao ensino voltado para o meio ambiente, ela deve repensar 

suas ações junto à comunidade e possibilitar um ensino mais qualitativo com 

métodos inovadores. 

Para que haja uma melhor compreensão sobre as questões do uso consciente 

da água potável na escola “MARIA TIAGA”, localizada na comunidade do Tipitinga 

faz-se necessário entender alguns questionamentos. Deste modo, espera-se 

desenvolver um estudo que tem como objetivo principal analisar como estar sendo 

usada a água potável, e também, o papel da escola em relação à Educação 

Ambiental através das aulas de ciências naturais de forma que esta possa contribuir 

direta e indiretamente com a formação de cidadãos conscientes e compromissados 

com a comunidade. 

 Em suma, é bastante esperado que as pesquisas realizadas contribuam de 

forma significativa para a elaboração do referido trabalho, onde este se 

desenvolverá através de um estudo mais detalhado sobre a problemática em 

questão e assim, buscará trazer uma contribuição para a realização de novas 

pesquisas e também mostrar como reverter possivelmente às questões decorrentes 

com relação ao uso consciente da água potável na referida escola. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL: 

Valorizar a água enquanto um bem indispensável à vida, partindo de metas 

pensadas no cotidiano escolar de modo a promover uma relação saudável entre a 

comunidade e o meio em que se vive. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Despertar na comunidade de pesquisa ações que viabilizem a 

conscientização do uso consciente da água. 

 Promover a compreensão acerca dos diversos problemas ambientais 

enfrentados pela comunidade em especial o uso inadequado da água. 

 Mobilizar a comunidade a fim de presenciar as constantes ameaças sofridas 

pelas fontes de água devidas o descaso dos próprios usuários. 
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3. UM BREVE HISTÓRICO SOBRE AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICA DA 

LOCALIDADE DE TIPITINGA.   

A localidade de Tipitinga está localizada no nordeste Paraense, município de 

Santa Luzia do Pará, a 38 km da sede. Situa-se a margem direita do Rio Caeté e a 

margem esquerda do rio Curi, adentrando 16 km em uma ramal que é introduzido no 

Km 26 no sentido Capanema/Santa Luzia do Pará, na BR 316 (PA-MA). A localidade 

dispõe de uma área de 633.4357 ha. A subsistência local depende de produções 

diversificadas de mandioca e seus derivados (comercializando aproximadamente 

2500 sacas a cada ano), açaí (comercializando aproximadamente 500 sacas por 

ano), milho (2000 sacas por ano), arroz e feijão (500 sacas vendidas por 

anualmente) cará inhame, batata, doce, malva (4000 kg comercializados por ano), 

abacaxi, banana e outros muitos alimentos como criação de bovino, suíno e aves 

como frango, pato e perú que são destinados ao comércio e ao consumo familiar.  

Atualmente Tipitinga tem crescido e se desenvolvido, contando com 37 famílias 

estimada uma população de 200 habitantes que sobrevivem da lavoura, da pesca, 

do artesanato, da criação de animais e de empregos públicos.1 

Quase todos os seus moradores são alfabetizados, com exceção de 10 

cidadãos. Os demais possuem formação de nível fundamental (completo e 

incompleto), médio (idem) e superior (completo). Entre eles muitos pararam 

precocemente devidos deficiência de transporte para a cidade e a dificuldade de 

conciliar trabalho com a escola.  

Identifica-se também um campo de futebol, sede dançante e salão comunitário.  

As escolas maiores e com maior grau de ensino estão na sede do município a 38 

km. O posto de saúde onde as famílias são atendidas fica a 20 km, na comunidade 

da estiva e o hospital mais próximo é na cidade de Capanema a 45 km. A renda 

média das famílias varia de acordo com o que eles produzem chegando a mil reais 

mensais, entre os quais alguns são assalariados. A água retirada e consumida de 

poço ou cacimba é de fundamental importância para as pessoas da localidade, pois 

são esses os recursos disponíveis ao consumo cotidiano, vale ressaltar que a 

                                                           
1
 RAMOS, Severino Pinheiro. Entrevista concedida ao autor. Morador de  Tipitinga, 10 Nov. 2014. 
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mesma dispõe de energia elétrica desde novembro de 2005. A estrada é de terra e 

tem apresentado determinados agravos.2 

No ano de 2008 Tipitinga foi reconhecido pelo governo do estado do Pará 

como Domínio Coletivo de Comunidade Remanescente de Quilombo do Tipitinga, 

com associação própria fundada em 10 de Abril de 2005. Denominada de 

Associação dos Moradores Remanescentes de Quilombo do Tipitinga 

(AMORQUIT).3  

3.1. CONHECENDO A REALIDADE DO RIO CAETÉ.  

O rio Caeté é um dos principais rios da região onde nas suas margens se 

localiza a comunidade de Tipitinga, no entanto a sua importância para os moradores 

é de essencial finalidade, pois este serve para inúmeras atividades como banho, 

lavagem de roupa, louças e até retirada de água para consumo domiciliar, assim foi 

por muitos anos. 

Outra atividade bastante desenvolvida no rio Caeté é a pratica da pesca 

artesanal, pesca essa que também não deixa de ser predatória, haja vista que 

quando praticada compromete a sustentabilidade do mesmo. Essas atividades 

pesqueiras se desenvolvem com o uso de utensílios artesanais conhecidos como 

fisga (haste com um suporte de madeira e três pontas de ferro na ponta para fisgar o 

peixe). Para esse tipo de pesca se utiliza também o visor (uma espécie de óculos 

feita de vidro e borracha para visualizar os peixes à serem pescados). 

Outro tipo de atividade pesqueira praticada no rio diz respeito ao uso de 

venenos popularmente conhecidos como cunambí e timbó, os mesmos são uma 

espécie de vegetação venenosa que liberam uma substância entorpecente que 

neutralizam os sentidos dos peixes deixando-os indefesos e vulneráveis ao ataque 

desses pescadores. 

Atualmente o rio se encontra em situação bastante delicada, pois devido a 

tantas ações exploradoras já não possui mais as riquezas de tempos passados. 

. 

                                                           
2
  Op.cit. RAMOS, (Tipitinga, 17 Nov. 2014). 

3
 Op.cit. RAMOS, (Tipitinga, 24 Nov. 2014). 
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Dentre os diversos usos da água estão à utilização de algumas fontes de água 

conhecidas como cacimbas, cuja utilidade restringe-se ao consumo de água para 

beber, sendo que as outras necessidades são supridas pela água retirada 

diretamente do rio Caeté. 

Segundo o dicionário, a cacimba é um buraco que se cava até encontrar água, 

é uma espécie de poço de água potável. Este tipo de poço artesanal é bastante 

comum nos meios rurais. Na localidade de Tipitinga, por exemplo, esse recurso é 

bastante utilizado para suprir a necessidade do uso da água como elemento natural 

e essencial às necessidades de ingestão da água como suplemento capaz de saciar 

a sede dos diversos moradores dependentes desse bem natural. 

Na localidade de pesquisa encontramos bastantes cacimbas fixadas às 

margens dos rios que banham o povoado, em especial o Rio Caeté. Vale ressaltar 

que nos estudos realizados percebemos fortes indícios de contaminação que o uso 

da água oferece aos usuários da mesma. 

Em se tratando de contaminação, gostaríamos de destacar as cacimbas que 

em pleno uso absorvem os resíduos trazidos pelas fortes enxurradas no período de 

chuvas. O que caracteriza essa ação como elemento de constantes contaminações 

são as prováveis consequências que poderão surgir futuramente, haja vista que se 

trata de um reservatório de água cuja procedência não apresenta um consumo 

saudável, isso devido às águas da chuva trazer todo e qualquer perigo á saúde dos 

consumidores, pois quando ingerida essa água, simultaneamente se fragiliza o 

organismo, isso porque a saúde acaba ficando vulnerável a qualquer tipo de 

contaminação pelo uso da água. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Foto do rio Caeté: 

 Acervo das Autoras. 
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Outro problema detectado diz respeito à falta de proteção desse espaço 

destinado ao uso da água potável. Percebemos que as cacimbas locais não 

possuem nenhuma proteção contra possíveis contaminações provenientes de 

animais e insetos de pequeno porte. As cacimbas ficam totalmente expostas, dessa 

forma se sujeita a contraírem contaminações o que futuramente poderá vir ocasionar 

problemas de saúde nos dependentes dessa água.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Foto de uma cacimba: 

 Acervo das Autoras 

 

3.2. A PRÁTICA DO TURISMO E AS MODIFICAÇÕES SOFRIDAS PELO RIO 

CAETÉ. 

O turismo as margens do rio Caeté é presença constante de pessoas da 

localidade e de outras comunidades que veem no rio uma forma de lazer, e 

apreciação da natureza. Assim por muito tempo esta pratica ocorre, mas vale 

lembrar que as pessoas que por ali desfrutam de uma paisagem deslumbrante e 

natural, hoje já não veem mais a mesma coisa devido à falta de cuidados com o rio, 

pois estes deixam as margens dejetos, e resíduos sólidos, ou seja, o lixo que se 

acumula pela falta de uma educação que priorize os cuidados com o meio ambiente. 

Sendo assim uma questão a ser trabalhada é a que no futuro essas ações poderão 

ocasionar sérios danos tanto ao rio Caeté bem como os próprios dependentes do 

mesmo, seja para o lazer ou mesmo para outros fins. 
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O turismo inseriu-se no complexo setor de serviços e é influenciado pelos 

avanços tecnológicos e mercadológicos de áreas de ponta como o entretenimento e 

a segmentação de produtos e serviços nas sociedades cada vez mais pluralistas e 

democráticas. “Compreender essas transformações sociais, intensificadas nas 

últimas décadas, é decisivo no planejamento estratégico e na operação das 

atividades de lazer e entretenimento” (RODRIGUES, 2001, p. 125). 

As modificações do ambiente pela ação humana com: a derrubada da mata 

para o cultivo agrícola, o desequilíbrio ecológico com a morte e fuga de animais para 

outros lugares, águas poluídas através de inseticidas levadas pelas enxurradas para 

dentro dos rios, causando a morte de centenas de peixes, podendo atingir até as 

pessoas que usarem essa água para cozinhar ou beber, são fatos que exigem o 

repensar da prática humana sobre a natureza. “Nos seres humanos, a água 

contaminada, ou seja, impropria para o consumo causa problema na saúde de 

grande gravidade como: diarreia, distúrbio no cérebro, na visão paralisia e até 

mesmo a morte”. (FREIRE, 2011). 

Essas modificações ambientais no rio Caeté são decorrentes das constantes 

ações humanas provenientes de pessoas que ocupam o rio para a pratica do lazer 

como também os próprios moradores da localidade que quando ocupam esse 

recurso natural acabam praticando algumas ações prejudiciais ao ambiente. 

Quando os banhistas usam o rio acabam despojando no solo e na água todos 

os resíduos de lixo por eles utilizados. Dessa forma tornam-se agentes diretamente 

responsáveis pelos problemas ambientais implantados no rio. Enquanto 

consequências dessas ações destacamos a escassez dos seres vivos dependentes 

desse recurso que, devido as constantes ameaças sofrem com a falta de oxigênio 

natural, algo essencial à sobrevivência de tais seres que em tempos passados 

viveram de maneira bem mais tranquila e sem ameaças de contaminação e 

comprometimento ao habitat natural. 

O lixo depositado no rio ou em suas margens além de entulhar o ambiente 

pode causar sérias contaminações capazes de comprometer a saúde e a 

sobrevivência dos dependentes desse espaço natural. Na localidade pesquisada 

ficou evidente que o lixo não tem um destino certo, dessa maneira,  por vezes chega 
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a ser utilizado no rio, é lá que se deposita pois assim é feito provavelmente por ser 

uma tarefa que não exija muito esforço. 

Como consequência podemos inferir que tais atitudes fragilizam a naturalidade do 

rio, o mesmo passa então a ser alvo de constantes ameaças, pois o lixo ali 

depositado fomenta os danos ambientais de que tanto se fala mas que pouco se faz 

em prol da minimização desses problemas. Nessa perspectiva percebemos que: 

“Os resíduos, líquidos, sólidos, gasosos ou em qualquer estado de 

agregação da matéria, proveniente de fontes poluidoras somente poderão 

ser lançadas no território do estado, desde que obedecidas as normas e 

padrões estabelecidos nesta lei e legislação complementar. Inciso 1 - 

considera-se fonte de poluição, qualquer  atividade, sistema, processo, 

operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel  ou não, que 

induza ou possa produzir poluição. (LEI AMBIENTAL ARTIGO 11, 2007). 

A poluição do rio Caeté é caracterizada pelos resíduos alojados tanto dentro 

como nas margens. Como mostrado acima, até existem legislações voltadas a não 

contaminação ambiental, o problema talvez possa está em uma questão de 

educação, haja vista que não são elaboradas politicas afirmativas capazes de 

promover orientações compatíveis com a dinâmica de preservação ambiental. 

Com efeito, é preciso que realmente haja mais informações e orientações 

técnicas para que o meio ambiente possa ser preservado e valorizado por todos os 

que dele dependem. Um fator que reduz muito a água doce é a poluição. Cerca de 

dois milhões de toneladas de lixo (incluindo dejetos humanos e animais, 

componentes industriais, químicos e resíduos agrícolas como fertilizantes e 

herbicidas) são jogados todos os dias nas fontes receptoras. Estudos apontam que a 

produção mundial de águas residuais é de aproximadamente 1.500 quilômetros 

cúbicos. Se 1 litro desse lixo todo pode poluir 8 litros de água doce, a carga mundial 

de poluição pode ascender, atualmente, a 12.000 quilômetros cúbicos. E claro, as 

populações mais prejudicadas são sempre as mais pobres. (GEWANDSZNAJDER, 

2012, pag. 119). 
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Figura 3.Foto de derivados de lixo no rio Caeté: 

 Acervo das autoras. 

 

3.3. A ESCOLA E.M.E.I.F. MARIA TIAGA E O CONSUMO DE ÁGUA 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Tiaga foi fundada no dia 01 

de janeiro de 1979 por membros da comunidade local com participação da 

professora Maria Juscelina da Silva Ramos, sendo que está atualmente é a 

responsável pela referida escola. A escola atualmente dispõe de três professores, 

um servente, um vigia e um auxiliar administrativo. Sua clientela de alunos se 

dividem em 09 alunos da educação infantil, no ensino fundamental estes se 

distribuem por anos no 1°/9 são apenas (04), 2°/9 (03), 3°/9 (04), 4°/9 (05) e no 5°/9 

são (02). Na EJA são 12 alunos. Dentre estes alunos há apenas um aluno com 

necessidades educacionais especiais.  

A referida escola não tem concelho escolar, mas, no entanto, possui um 

calendário interno no qual direciona suas atividades. O prédio da escola conta com 

uma estrutura física estável de suas salas de aula, cozinha, banheiro, secretaria, 

pátio e um ambiente de recreação. Em seus procedimentos pedagógicos conta com 

o apoio da coordenação da SEMED sendo visitada apenas uma ou duas vezes por 

mês. A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Maria Tiaga” não muito diferente 
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das escolas públicas do interior do estado do Pará passa por inúmeras dificuldades 

em todos os aspectos, e no que se refere aos de cunho ambiental a escola se 

adequa de acordo com a realidade da comunidade.  

No que diz respeito à questão da água potável pode-se citar como esses 

procedimentos acontecem como, por exemplo, a escola possui um poço artesiano, a 

água é filtrada quando é depositada em filtro artesanal, no entanto a água que é 

depositada em garrafas pet para pôr na geladeira não é fervida. Outra questão está 

ligada ao saneamento básico, pois a distância da fossa está a uns 15 m o que não é 

correto, pois o ideal é no mínimo 30 m de distância, isso porem não deixa de ser um 

desperdício, pois a falta de planejamento resultou na possível contaminação da 

água que é utilizada para beber trazendo consequências negativas a saúde 

inviabilizando o uso do recurso e de acordo com relatos de alguns alunos, sintomas 

tais como infecção intestinal, diarréia, vômitos e febre são comuns em alunos do 

colégio.  

Na escola MARIA TIAGA em Tipitinga, detectamos que o uso da água é feito 

de maneira bastante desperdiçada. Quando usada a água pela servente da escola 

para fins de lavagem da louça, banheiros, irrigação da horta, abastecimento da caixa 

d’água e outros fins, esses usos ocorrem sem uma preocupação com o desperdício, 

pois na lavagem da louça a torneira sempre fica ligada até que se termine a 

atividade. Quanto a lavagem do banheiro, se caracteriza também um desperdício, ou 

seja, a mangueira fica ligada durante todo o período da lavagem sem que se 

desligue durante o processo de enxague. Durante o processo de irrigação da horta a 

lavagem se dá sem regalias, isso porque ocorre demasiadamente sem o controle da 

regulagem da mangueira.4 

                                                           
4
 RAMOS, Cesarina de Jesus. Entrevista concedida ao autor pela servente da escola. Tipitinga, 10 Jun 2014..  
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Figura 4. Foto da Escola Maria Tiaga: 
Acervo das autoras. 

 

3.4. O USO DA ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA 

  Em algumas atividades da escola se usam a água do sistema artesiano e 

muitas vezes de forma inconsciente como, por exemplo, no regar da horta, que 

poderia ser feito com um regador ou utilizando água da chuva armazenada em 

reservatórios ao invés disso utiliza-se mangueira para este fim, como também para 

lavagem do espaço físico da escola onde poderia ser utilizado balde e esfregão. 

.  

Figura 5 .Foto da horta da Escola Maria Tiaga: 
 Acervo das autoras. 
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Como possíveis soluções para evitar esses desperdícios poderemos sugerir 

que no processo de lavagem de louças armazene-se água em recipientes para que 

assim ocorra a economia de água sem necessariamente precisar deixar a torneira 

ligada por muito tempo usando o que fora reservado anteriormente para esse fim. 

Outra possibilidade na tentativa de evitar o desperdício de água é sugerir que 

dentro da descarga do vaso sanitário coloque-se uma garrafa PET (polietileno) com 

aproximadamente 1 litro de água, para que dessa forma ocupe um espaço que seria 

preenchido pela água. Dessa forma quando se puxar a descarga não se utilize todo 

o conteúdo da descarga.  

Para evitar o desperdício de água na horta apontamos que se utilizem 

regadores adaptados para tal finalidade. Outra sugestão seria usar a garrafa PET 

(polietileno) ocupando a função de regador. Essa alternativa pode ser projetada com 

um furo na tampa da garrafa com água fixada em um suporte de madeira de modo 

que se irrigue por um longo período de tempo sem que seja necessário o 

desperdício e água.  

 

3.5. A QUESTÃO AMBIENTAL NUM BREVE CONTEXTO: 

Atualmente, a questão ambiental vem sendo bastante discutida em todos os 

países do planeta, e torna-se cada vez mais considerada e urgente de ser 

repensada pelo homem, pois, além de ser importante para a sociedade e para o 

futuro da humanidade, é também importante que seja incluído no currículo escolar. 

Pois os conteúdos escolares e a educação ambiental devem estar associados na 

escola. (BRASIL, 1997, p.125). 

A educação ambiental é considerada como processo permanente no qual os 

indivíduos tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem o conhecimento, os 

valores, as experiências e a determinação que os problemas ambientais no presente 

e no futuro. (SIEGEL, 2012, p.145).  

Nesse contexto faz-se necessário conhecer um pouco mais sobre a questão 

ambiental, para que se possa refletir sobre a ação e a interação do homem com o 

meio em que vive. 
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É preciso ainda detectar os fatores que se associam às inter-relações e 

interdependência dos diversos elementos que contribuem para a formação e 

manutenção da vida. À medida que a humanidade aumenta sua capacidade de 

intervir na natureza para satisfação de necessidades e desejos crescente, também 

aumentam e, a partir dessas necessidades o homem passa a transformar e a ser 

transformado pelas tensões quanto ao uso do espaço e de outros em função da 

tecnologia disponível. 

“Os que militam por uma nova relação homem-natureza caem, muitas 

vezes, em um inconsciente biocentrismo, que se aproxima da natureza 

negando o homem. Da mesma forma que a arrogância destrói o projeto 

civilizatório, ao menosprezar o impacto ecológico, o biocentrismo também 

despreza o projeto civilizatório, ao considerá-lo irrelevante nos seus 

objetivos. (  ) A descoberta da natureza já ocorre, antecedendo a 

formulação de uma nova visão, onde o homem seja o centro e a razão de 

um projeto visível fisicamente, decente eticamente e cujo valor dependa da 

natureza, que é parte do próprio valor e base da criação de novos valores”. 

(BUARQUE, 1993, apud SATO, 1997, p.30).    

Uma das principais preocupações com o meio ambiente em nível mundial são 

os investimentos para a mudança de mentalidade, bem como conscientizar os 

grupos humanos para a necessidade de preservar o meio ambiente e superar a 

grande crise que o planeta enfrenta. Os problemas ambientas fazem parte de uma 

dinâmica mundial, haja vista que desde os primórdios da presença humana no 

planeta a pratica da agricultura já era desencadeada através de praticas e técnicas 

cujas atividades se desenvolviam de maneira que se impactava com a natureza.  

Aqui se faz necessário ressaltar que o contexto do qual falamos se diferencia 

dos tempos passados, ou seja, se a sobrevivência humana era garantida através do 

uso dos recursos naturais, devemos entender que essa exploração logo se 

reestabelecia, isso porque o uso de tais recursos apesar de se caracterizarem como 

exploração não fugia do caráter de subsistência. Hoje as finalidades são mais 

voltadas a uma questão lucrativa, pois enquanto esses recursos suprem a 

necessidade capitalista, acabam suprimindo o ato de usar esses recursos de 

maneira consciente e sustentável.  
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“a crise ambiental é decorrente de vários fatores, tais como a organização 

política e econômica da sociedade. Na busca das origens dos problemas, 

ele lembra que o primeiro equívoco da humanidade consistiu na deturpação 

da concepção ética das relações do ser humano com a natureza, que ao 

invés de estabelecer uma relação de integração, acabou criando uma 

relação de dominação. Talvez o responsável seja Bacon, com a ideologia 

que o “conhecimento era poder”, dava direito aos “homens” de explorar a 

natureza”. (MORONI, 1978, apud SATO, 1997, p.15). 

Eis a razão pela qual se torna premente educar os cidadãos, e os futuros 

cidadãos brasileiros para que venham agir de modo responsável e com 

sensibilidade, preservando o ambiente saudável no presente e para o futuro. Na 

verdade, é na prática da educação ambiental, que, se espera que as mudanças 

ocorram tanto no comportamento pessoal quanto nas atitudes e valores da 

cidadania que podem influenciar de forma negativa ou positiva a sociedade na qual 

se insere. 

Com o desenvolvimento das atividades econômicas, a exploração dos recursos 

foi se tornando cada vez mais intensa. Grandes áreas urbanas foram surgindo no 

entorno dos rios, residências e estabelecimentos tais como balneários, muitas vezes 

suprimem a vegetação natural que protege o mesmo e também acabam dispersando 

resíduos sólidos no corpo hídrico também alvo de resíduos provenientes da 

agricultura e criações, atividades estas que passaram a ser um problema, pois estão 

sendo feitas sem consciência ambiental. 

Os resíduos, líquidos, sólidos, gasosos ou em qualquer estado de 

agregação da matéria, provenientes de fontes poluidoras somente poderão 

ser lançadas no território do estado, desde que obedecidas as normas e 

padrões estabelecidos nesta lei e legislação complementar. § 1º - 

considera-se fonte de poluição, qualquer atividade, sistema, processo, 

operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, que 

induza ou possa produzir poluição. (LEI AMBIENTAL ARTIGO 11, 2007, 

p17).  

Com efeito, é preciso que realmente haja mais informações e orientações 

técnicas para que o meio ambiente possa ser preservado e valorizado por todos os 

que dele dependem. 
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Sabe-se que é preciso acima de tudo que haja uma conscientização dos 

indivíduos para que venha agir com dignidade e respeito ao ambiente, para isso, a 

escola poderá servir como base para a transformação do sujeito por meio da 

educação. 

FERNANDES, (1997, p.14), chama atenção dos indivíduos para que percebam 

a degradação ambiental que se acelera a cada dia, pois, é necessário que a 

sociedade tome consciência da importância de se preservar para o futuro. Eis a 

razão pela qual, com o habitante deste planeta, podem-se fazer alguma coisa para 

ajudar a diminuir o desperdício dos recursos no lugar em que se vive, pois o mesmo 

depende de cada indivíduo seja ele qual for, tem por obrigação como habitante 

responsável, participar de grupos que trabalham em favor da melhoria da qualidade 

de vida, denunciar à população sobre os prejuízos causados pelo desperdício de 

recursos hídricos e adotar sempre atitudes conscientes, que não causam danos ao 

meio ambiente. 

 Com efeito, o ser humano, vem provocando grandes alterações nos diversos 

ambientes terrestres. Mas para sobrevivência a essas alterações, outros seres vivos 

têm de se adaptar a elas, o que nem sempre é possível. O ambiente é alterado 

também por modificações impostas pela natureza. Além das erupções vulcânicas, o 

outro exemplo é a erosão de rochas por ação das ondas do mar. “Esses distúrbios 

ecológicos são causados pela ação do homem junto a natureza com a exploração 

dos recursos naturais sem controle”. (REIGOTA, 1994 apud FREIRE, 2011, p.20). 

Em todo caso, se faz necessário investir uma mudança de mentalidade, ou 

seja, é preciso conscientizar os grupos humanos de que preservar o meio ambiente 

é muito importante para a sobrevivência de cada indivíduo, e para que adotem 

novas posturas, e com uma divisão mais ampla sobre a questão ambiental. 

Nesse sentido é importante ressaltar que os problemas ambientais por sua vez 

são fatores que em muito comprometem a sobrevivência no planeta. Percebemos a 

cada dia passado que os problemas ambientais vêm se intensificando devido a ação 

humana que por sua vez priorizam seus próprios interesses praticando ações de 

queimadas e desmatamentos de maneira desenfreada a ponto de promoverem 

sérias ameaças ao planeta, o que futuramente causará incontáveis perdas 
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principalmente no que diz respeito a sobrevivência dos seres vivos, isso porque 

dependemos inteiramente dos recursos naturais para termos a garantia de vida 

sustentável baseada na preservação ambiental. 

Os problemas ambientais foram criados pelos indivíduos que abitam o 

planeta terra e deles terão que vir as soluções necessárias ao combate a 

poluição. Estas não serão obras de gênios, de políticos ou tecnocratas, 

mais sim de cidadãos e cidadãs que se preocupam com o bem estar da 

humanidade. (REIGOTA, 1994 apud FREIRE, 2011, p.21). 

Que fique claro é que para que ocorram essas mudanças é preciso que haja a 

intervenção das instituições de ensino no sentido de levar ao conhecimento da 

população a importância da educação ambiental e de se educar os futuros cidadãos 

brasileiros para que possam interagir com o meio, de maneira responsável e com 

mais sensibilidade, tudo isso através de boas ações à serem discutidas de acordo 

com cada realidade social dos diversos indivíduos inseridos na sociedade.  

A mudança de atitudes e valores da população, bem como a preservação da 

vida em nosso planeta. Necessitam da conscientização e do trabalho coletivo entre 

professores, funcionários, alunos e pais para posteriormente alcançar a população 

como um todo. “Na educação ambiental escolar deve-se enfatizar o estudo do meio 

ambiente aonde vive o aluno, procurando levantar os princípios problemáticos da 

comunidade, as contribuições da ciência, os conhecimentos necessários e as 

possibilidades concreta para a solução deles”. (REIGOTA, 1994 apud FREIRE, 

2011, p.22). 

Convém salientar que a escola, o poder público e a sociedade em geral devem 

projetar como principalmente meta prioritária o trabalho de conscientização através 

de educação ambiental, não somente para o ensino básico na escola, mas, também 

para outros setores afins de que possam desenvolver as ações extraescolar de 

conscientização, a todas as camadas sociais, e principalmente enfatizar as questões 

acerca do real. 

“O trabalho com a realidade local possui a qualidade de oferecer um 

universo acessível e conhecido e, por isso, possível de ser campo de 

aplicação do conhecimento. Grande parte dos assuntos mais significativos 

para os alunos estão circunscritos à realidade mais próxima, ou seja, sua 



27 
 

comunidade, sua região. E isso faz com que para a Educação ambiental, o 

trabalho com a realidade local seja de importância vital”. (BRASIL, 1997, 

p.48).         

Diante de tal concepção percebe-se o quanto o trabalho de educação 

ambiental é relevante para a sociedade, e, como ele deve ser desenvolvido a fim de 

possam ajudarem os alunos e a comunidade a construírem uma consciência global, 

para a preservação de um futuro mais seguro e sem muitos problemas, uma vez que 

o futuro da terra depende da maneira como ela vem sendo tratada hoje, pois é por 

isso que defender a natureza não deve ser tarefa de alguns, mas de todos, pois, 

dependemos inteiramente do planeta para sobrevivermos. 

Sabe-se que, há mais de dez anos, o mundo centrou suas atenções sobre a 

necessidade de inserir as questões ambientais nos modelos de desenvolvimento, e 

no dia-a-dia do cidadão. Desde então, organizações nacionais e internacionais 

planejam ações que objetivem a implementação de iniciativas que primem em busca 

do desenvolvimento sustentável. Hoje é possível que esse caminho se encontre 

através da educação desde que cada sujeito envolvido assuma a responsabilidade 

de se tornar um agente multiplicador dessas ideias capazes de promover a 

conscientização dos diversos sujeitos dependentes dos recursos naturais como fator 

importante na sobrevivência de todos os seres vivos. 

 

4. O ESTUDO DE CIÊNCIAS COMO MECANISMO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO 

USO DA ÁGUA ATRAVÉS DAS AULAS: 

Os indivíduos cada vez mais dependem dos recursos naturais, os nossos 

alimentos provém da terra e dos animais que utilizam água para se desenvolver 

seus métodos de sobrevivência. A preservação dos nossos mananciais e rios é 

necessária para a obtenção da água potável, pois como já foi dito é de fundamental 

importância para a manutenção da vida no planeta, no entanto, as ações e 

intervenções que o homem tem feito na natureza, poluindo rios, e fazendo mau uso 

da água vem apresentando grandes consequências, pois Em algum lugar do mundo 

há  falta de água tratada, evidenciando a urgência de conscientizar a todas as 
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pessoas sobre a necessidade da preservação do nosso recursos hídricos, para que 

possamos sobreviver.  

Uma das soluções para mudar esse cenário é a sensibilização através da 

escola. Dentro do currículo de Ciências Naturais os alunos têm a possibilidade de 

adquirir um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas 

transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo 

capaz de transformar seus espaços com sustentabilidade. Porém nas séries iniciais 

esse estudo acaba sendo deixado para segundo plano, pois é preciso fazer com que 

o aluno desenvolva a habilidade de ler e escrever. Vale ressaltar que o estudo de 

Ciências tem se mostrado cada vez mais necessário dado à importância do estudo e 

da necessidade de conscientização da sociedade. Não se pode pensar no ensino de 

Ciências como um ensino propedêutico, voltado para uma aprendizagem efetiva em 

um momento futuro. A criança não é cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse 

sentido, conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade presente de participação 

social e viabilizar sua capacidade plena de participação social no futuro.  

Segundo o PCN de Ciências: o ensino de ciências naturais é um espaço 

privilegiado em que as diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da 

natureza e as transformações produzidas pelo homem podem ser expostos e 

comparadas. Os alunos podem compreender a natureza como um todo dinâmico, 

sendo o ser humano parte integrante e agente de transformações do mundo em que 

vive. A área pode contribuir para a formação da integridade pessoal e da postura, 

respeito a si e aos outros. 

Aspectos do desenvolvimento afetivo, dos valores e das atitudes também 

merecem atenção ao se estruturar a área de Ciências Naturais, que deve ser 

concebida como oportunidade de encontro entre o aluno, o professor e o mundo, 

reunindo os repertórios de vivências dos alunos e oferecendo-lhes imagens, 

palavras e proposições com significados que evoluam, na perspectiva de ultrapassar 

o conhecimento intuitivo e o senso comum. 

E a responsabilidade para que esse estudo aconteça também é do professor, 

já que ele tem condições de orientar o caminhar do aluno, criando situações 

interessantes e significativas, fornecendo informações que permitam a reelaboração 
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e a ampliação dos conhecimentos prévios, propondo articulações entre os conceitos 

construídos, para organizá-los em um corpo de conhecimentos sistematizados. 

Mas se a preocupação do professor ainda for com a alfabetização, esta pode 

ser articulada com o ensino de Ciências, pois as formas de registro como listas, 

tabelas, pequenos textos, podem ser utilizadas a partir ou junto com os 

conhecimentos adquiridos em Língua Portuguesa e Matemática e as demais 

disciplinas. 

“O ensino de ciências, portanto, exerce duas funções na educação básica. 

Para a maioria dos estudantes, a aprendizagem escolar permite 

desenvolver habilidades envolvidas no que tem sido chamado de 

“alfabetização cientifica e tecnológica” – um conjunto de habilidades e 

competências necessárias para o pleno exercício da cidadania no mundo 

contemporâneo”. (BIZZO, 2009 pag.22). 

Uma qualificação que lhe permite desenvolver habilidades cada vez mais 

vantajosas para a produção do conhecimento a partir das experiências diretas com 

os fenômenos naturais, isto é, a realidade que o cerca.  

Nesta concepção, a investigação que se propõe, busca compreender a 

importância da educação ambiental para a conscientização dos sujeitos sobre o 

meio em que habitam. Por isso, o ensino de Ciências na escola, deve possibilitar 

uma reflexão sobre as atividades utilizadas durante as práticas em sala de aula, 

permitindo a inclusão da educação ambiental, levando o próprio sujeito a 

reconhecer-se como membro ativo da sociedade e como tal deve cuidar dos 

recursos naturais dos quais precisa sobre tudo a água, avaliando as ferramentas 

que possibilitam o processo consciente no sentido social e cultural do ato educativo, 

portanto, a educação ambiental é uma questão que deve ser repensada com 

urgência na escola, no sentido de formar pessoas conscientes de seus atos perante 

a natureza e vida em sociedade. 

 

4.1. SENSIBILIZAÇÃO A RESPEITO DO USO CONCIENTE DA ÁGUA 

Diante de tantas questões que surgem no ambiente escolar, mediante as 

dificuldades existentes, ainda sim é preciso dispor de atitudes criativas para que no 
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espaço da sala de aula seja despertado nos alunos o gosto em aprender, partindo 

daí as ideias de preparar o ambiente para atender esses alunos de forma 

motivadora é papel do docente, e assim com as novas metodologias como o 

envolvimento dos alunos em peças teatrais a partir do tema, contação de estórias; 

leitura de lendas regionais que envolvam o tema água, dinâmicas para um bom uso 

da água; jogos envolvendo o tema em questão, tudo isso pode ser desempenhado a 

partir do uso de materiais alternativos e coletado nas margens dos rios em forma de 

mutirão, com essas práticas conscientes do reaproveitamento de resíduos dá-se 

início a conscientização sobre sustentabilidade, com as aulas práticas, serão 

confeccionados murais e cartazes deixando as aulas de certa forma muito mais 

proveitosas. 

 O uso da tecnologia também contribui bastante, por exemplo, as vídeo aulas, o 

uso dom equipamento de som para ouvir as músicas envolvendo os temas sobre 

água, passeios pela região dos rios da localidade como forma de conhecer como o 

ambiente vem sendo modificado pelas práticas do homem, conhecendo melhor a 

utilização da água na escola, procurando formas melhorar a postura dos discentes 

quanto ao desperdício, levando essa postura para suas casas e consequentemente 

atingindo comunidade. Com isso, poder mostrar como a água pode acabar um dia 

se não cuidarmos direito, e estimular a pesquisa em livros e revistas, jornais, entre 

outros é de fato incentivar a construção do conhecimento, garantindo assim a 

formação cidadã dos alunos estando aptos a contribuírem com mudanças 

significativas para sociedade atual. 

 

4.2. CONCEITOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competência voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial á sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. A 

Educação Ambiental é uma dimensão da educação tida como escolar, é atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um 
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caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres torna-la plena 

social e de ética ambiental. 

 A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações 

que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de 

ditas relações e suas causas profundas. Ela se desenvolve mediante uma prática 

que vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um 

comportamento dirigido a transformação separadora dessa realidade, tanto em seus 

aspectos naturais necessários para dita transformação. 

A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 

clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 

modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-

relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação 

ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a 

ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida. 

A Educação Ambiental deve proporcionar as condições para o 

desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos sociais, em 

diferentes contextos socioambientais do país, intervenham de modo qualificado tanto 

na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação 

decisões que afetam a qualidade do ambiente, seja físico-natural ou construído, ou 

seja, educação ambiental como instrumento de participação e controle social na 

gestão ambiental pública.  

O processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva 

para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem 

adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e 

estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Desenvolve-se 

num contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança 

cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental como 

uma questão ética e política. 

Os estudos da forma diferenciada do dito tradicional, certamente proporciona 

aos alunos um gosto a mais em conhecer, este desperta o interesse em aprender, e 
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cabe especialmente ao docente desenvolver atividades dinâmicas e inovadoras para 

atrair os alunos para este ato tão generoso que é o conhecer, e através desses 

estudos compreenderem seu mundo e entender que este mundo depende das 

atitudes de cada um de nós. 

Entende-se que a escola deve despertar para a realidade vivenciada pela 

comunidade e para as transformações ocorridas nas questões relacionadas ao meio 

ambiente. Por isso, a educação ambiental torna-se um fator de emergência para a 

conscientização do aluno e demais pessoas da sociedade, tendo uma função 

importante nesse processo de transformações.  Siegel (2005, p.77) enfatiza que: 

“A principal função da educação ambiental é a construção de um olhar da 

sociedade, da escola e das famílias sobre o meio em que se vive. Uma 

educação que possa colaborar no desenvolvimento de hábitos, de atitudes 

e valores, os quais se revertem em ações de respeito, cuidado e 

colaboração social com tudo que rodeia cada cidadão. Entende-se que a 

escola também é responsável pelas transformações das questões 

ambientais que comprometem a qualidade de vida e a sustentabilidade do 

planeta. A inclusão da prática ambiental ultrapassa as atividades 

esporádicas das datas comemorativas ou a simples participação em 

eventos isolados, mas pressupõe atitudes e reflexões éticas sobre a 

manutenção da vida e a responsabilidade social com o meio ambiente”. 

Então se a função da educação ambiental é construir uma nova concepção 

acerca do meio em que se vive e, a escola é responsável pelo despertar para as 

transformações, deve mostrar sua responsabilidade e reconhecer a função e a 

importância da educação ambiental para o desenvolvimento da sociedade, mas para 

isso, deve contar com o apoio das famílias e da sociedade de maneira coletiva, 

participativa e democrática, para desenvolver suas ações com maior êxito 

ressaltando que:                    

“Os conteúdos devem favorecer a construção de uma visão de mundo, que 

se apresenta como um todo formado por elementos inter-relacionados, 

entre os quais o homem agente de transformação. O ensino de ciências 

naturais deve relacionar fenômenos naturais e objetos da tecnologia, 

possibilitando a percepção de um mundo permanente reelaborado”. 

(PCN,1997, p.43). 
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 Assim, o PCN acima destacado apresenta outro critério que se relaciona aos 

conteúdos de Ciências Naturais. Nessa relação fica evidente que se estabelece uma 

intrínseca relação entre o estudo de Ciências e o meio vivenciado pelos alunos de 

modo que estes percebam que os múltiplos espaços são transformados de acordo 

com as necessidades de adaptação humana sendo que nem sempre são levados 

em conta que esses espaços dependem de si para sobreviverem, porém quando 

ameaçados sofrem fortes impactos capazes de fragmentar a resistência dos 

mesmos. Nessa perspectiva afirma-se que:  

“Os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista social e ter relevados 

seus reflexos na cultura, para permitirem ao aluno compreender, em seu 

cotidiano, as relações entre o homem e a natureza mediadas pala 

tecnologia, separando interpretação ingênua sobre a realidade a sua volta. 

Os temas transversais apontam conteúdos particularmente apropriados 

para isso”. (PCN, 1997, p.43). 

Diante disso, os conteúdos devem ser contextualizados para possibilitar ao 

aluno, uma crítica e reflexão sobre a realidade por ele vivenciada, tanto na escola, 

quanto no meio em que está inserido de maneira cultural e social. Mas, sempre 

levando em consideração a importância da educação ambiental para o currículo e os 

desafios que esta enfrenta para se enquadrar aos conteúdos da escola. 

O estudo de Ciências apresentado na citação acima aborda características de 

um convívio social e cultural marcado pelas constantes tragédias oriundas do próprio 

contato do ser humano com os recursos naturais. De tal modo esse contato por 

vezes é intermediado pelos recursos tecnológicos, haja vista que o período vigente é 

fortemente mediado pelas ações advindas do uso tecnologia. Nessas ações, os 

interesses particulares das pessoas exploradoras, acabam sendo prioridade frente 

às constantes ameaças sofridas pelo meio ambiente. 

As ações humanas acabam refletindo no comportamento das crianças, as 

mesmas, de maneira desordenada também acabam desenvolvendo atitudes 

comprometedoras, uma vez que não foram educadas à não praticarem atos nocivos 

ao ambiente. Nesse sentido podemos inferir que:      
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 “O desafio que se coloca para a Educação Ambiental, enquanto prática 

dialógica é o de criar condições para a participação dos diferentes 

segmentos sociais, tanto na formação de políticas para o ambiente, quanto 

na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do ambiente 

natural e cultural. Nesse sentido, para que os diferentes segmentos sociais 

tenham condições efetivas de intervirem no processo de gestão ambiental, 

é essencial não é o lugar da harmonia, mas sobretudo, o lugar dos conflitos 

e dos confrontos que ocorrem em suas diferentes esferas”. (QUINTAS, 

1995, apud, SATO, 1997, p.8). 

Para esse autor a Educação Ambiental é indispensável para os seres 

humanos, não deixa de ser um desafio, isso porque atualmente a humanidade não é 

preparada para desenvolver ações capazes de beneficiar o meio em que vivemos. 

De certa forma, essa educação deve criar mecanismos que viabilizem a 

conscientização das pessoas enquanto sujeitos socialmente envolvidos com o meio 

ambiente. Outro problema apresentado pelo autor é que há um entrave entre a 

promoção de politicas que venham favorecer a conscientização ambiental e o 

sistema educacional no qual estamos inseridos, pois o mesmo não ofereceu 

subsídios capazes de promover um conhecimento pautado nas diretrizes 

educacionais compatíveis ao uso do ambiente de maneira sustentável.    

 

4.3. O USO CONSCIENTE DA ÁGUA POTÁVEL 

A água é fundamental para o funcionamento da vida, no entanto, ela participa 

das reações químicas do nosso corpo, dos ciclos biológicos da natureza e é 

essencial na manutenção dos ecossistemas, muitas atividades da sociedade 

exigem o uso de água, bem como as nossas atividades diárias. 

 Muitas pessoas não dão muita importância para o consumo consciente de 

água, porque provavelmente acham que ela é um recurso inesgotável, podendo ser 

utilizada à vontade, no entanto essa impressão se dá porque vemos água por todos 

os lados, seja na chuva, nos rios, lagos, mares, represas, piscinas etc. Realmente, a 

maior parte da superfície do nosso planeta, cerca de 70%, é ocupada por 

água.  Porém, desses 70%, apenas 2,5% é constituído por água doce (esse é o tipo 
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que é tratado e destinado ao nosso consumo), o restante é água salgada, dados 

segundo a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. 

É preciso de certa forma sensibilizar as pessoas para que muita coisa mude, 

caso contrário, as gerações futuras sofrerão com a falta d’água assim como algumas 

atualmente já sofrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Foto das crianças lavando as mãos para a refeição: 
 Acervo das Autoras. 

 

Pergunta-se a água potável pode acabar? Mesmo sendo um elemento 

fundamental para o mundo todo, a água vem sendo cada vez mais escassa tanto em 

quantidade quanto em qualidade. Os inúmeros desperdícios colaboram com a 

escassez (que fica cada dia mais próxima), fazendo com que logo esse bem vital se 

torne raro de ser encontrado, além de custar um alto preço. O relatório anual das 

Nações Unidas tem péssimas notícias para o nosso futuro. 

 A ONU prevê que em 2050, mais de 45% da população mundial não terá 

sequer a quantidade mínima individual de água para necessidades básicas. 

Segundo consta em dados estatísticos existe hoje 1,1 bilhão de pessoas 

praticamente sem acesso à água doce. E essas mesmas estatísticas ainda projetam 

algo pior em pouco mais de 40 anos, quando a população estiver na média de 10 
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bilhões de pessoas. Sabendo de todas essas informações, estima-se que a próxima 

guerra mundial vai ser por causa da água, e não do petróleo, como alguns 

acreditam. Estima-se que cerca de 50% da população consuma água poluída nos 

países em desenvolvimento, e pelo menos 2,2 milhões de pessoas morrem por 

consumirem água contaminada e sem tratamento. Estudos ainda apontam que 

existem nos dias de hoje, cerca de 1,1 bilhão de pessoas que praticamente não têm 

acesso à água potável. 

Para tanto é imprescindível que sejam elaborados projetos de desenvolvimento 

de acordo com as reais necessidades de cada local, não podendo assim, seguir 

modelos prontos e sim através de inciativas inovadoras de desenvolvimento. Assim, 

fica evidente que não podemos querer pensar em desenvolvimento local dissociado 

da realidade dos atores sociais, pois como assinala (COELHO, 1996 apud JESUS, 

2003, p.72), que afirma que temos entende-lo, como: 

“[...] um plano de ação coordenado, descentralizado e focalizado, destinado 

a ativar e melhorar – de maneira sustentável as condições de vida dos 

habitantes de uma localidade, e no qual o desenvolvimento estimula a 

ampla participação de todos os atores relevantes.” 

Nesse contexto, temos que pensar o processo de desenvolvimento local que 

possibilite a qualidade de vida da população e que deve ser pensado e articulado 

entre os diversos setores da sociedade, com a participação, a comunicação 

dialógica, e, principalmente, com uma educação que represente as características 

sócias regionais e que atenda uma especificidade local. 

 Para tanto finalmente é necessário buscar aproximar as questões do cotidiano 

dos alunos com os tópicos de estudos propostos pelo currículo a ser seguido para 

as atividades tenham mais abrangência no sentido de conhecer e para assim os 

alunos possam obter um pouco mais de aptidão pelos estudos, pois estarão mais 

seguros, visto que já possuirão uma dinâmica cultural a partir de suas vivencias, 

sendo assim voltar a questão das águas para a realidade deles facilitará a 

compreensão dos problemas levando-os a compreender também de forma 

globalizada. 
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5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Aulas expositivas e dialogadas; 

 Confecção de murais e cartazes; 

 Visita técnica pela região da comunidade; 

  Vídeo aulas; 

 Palestras sobre os cuidados com a agua; 

 Pesquisas; 

 Projetos sobre meio ambiente; 

 

5.1. METODOLOGIA 

A escolha pela utilização de um questionário qualitativo, ao invés de 

quantitativo, deve-se ao fato do caráter descritivo e exploratório dessa pesquisa. 

(GODOY 1997, p.61) afirma que do ponto de vista metodológico a melhor maneira 

para se captar a realidade é aquela que possibilita ao pesquisador “colocar-se no 

papel do outro”, vendo o mundo pela visão dos pesquisados.  

A aplicação da metodologia que foi desenvolvida com os alunos do 5º ano teve 

o propósito de sensibilizar a população para a preservação dos recursos hídricos e 

do uso consciente da água potável na escola do Tipitinga. Foram feitas entrevistas 

juntamente com os alunos e a população local sobre os principais problemas que 

vem ocorrendo. Buscou-se desenvolver com os alunos ações voltadas para as 

questões ambientais. Assim foi feito uma pesquisa através de imagens e elaboração 

e aplicação de questionários com os alunos. O trabalho de distribuição de panfletos 

informativos juntamente com os alunos em relação à preservação do rio Caeté, 

sensibilizando assim a população local para as questões sobre a importância da 

água para nas nossas vidas. 
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Figura 7.Foto dos alunos sendo orientados sobre o devido uso da água: 

 Acervo das autoras. 

5.2. METODOLOGIA 2 

Vale destacar que a aula passeio foi bem proveitosa para todos, pois, a partir 

daí os alunos começaram a entender o que causa os problemas ambientais e suas 

devidas consequências. 

Convém salientar que a escola, o poder público e a sociedade em geral devam 

assumir como meta prioritária o trabalho de conscientização através da educação 

ambiental, não somente para o ensino básico na escola, mas, também para outros 

setores afins de que possam desenvolver as ações extraescolares de 

conscientização a todas as esferas sociais, e principalmente enfatizar as questões 

acerca da realidade vivenciada por cada elemento. Nesse sentido: 

“O trabalho com a realidade local possui a qualidade de oferecer um 

universo acessível e conhecido e, por isso, possível de ser campo de 

aplicação do conhecimento”. Grande parte dos assuntos mais significativos 

para os alunos estão circunscritos à realidade mais próxima, ou seja, sua 

comunidade, sua região. E isso faz com que dê importância vital. (BRASIL, 

1997). 
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 Diante de tal concepção percebe-se o quanto o trabalho de educação 

ambiental é relevante para a sociedade, e, como ele deve ser desenvolvido a fim de 

ajudar os alunos e a comunidade a construírem uma consciência global, tanto para a 

preservação atual como também para o futuro. Já que o futuro da terra depende da 

maneira como nos comportamos enquanto agentes sociais precisamos 

urgentemente projetar ações que venham promover a conscientização ambiental, 

pois muito embora isso não esteja nos planos de alguns, mas devemos fazer a 

nossa parte, quem sabe assim podemos amenizar os problemas ambientais 

causadores de tantas consequências ao planeta.  

 

5.3. RESULTADOS 

A princípio as aulas sobre os impactos ambientais causados pelo homem e 

pela natureza para os alunos do 5°/9° ano da Escola Municipal Maria Tiaga, foi o 

suporte principal para chegar à grande objetivo que era desenvolver o projeto sobre 

o grande impacto ambiental que está acontecendo bem próximo de nós em nossa 

escola e consequentemente em nossa localidade. Assim com a aula desenvolvida 

através de visita técnica as quais iniciamos dialogando com alguns alunos acerca da 

importância da região, seguidamente mostramos o quanto essa localidade é valiosa 

e rica em seus aspectos naturais. Assim suscitamos a relevância de se preservar o 

ambiente partindo da importância desse espaço para a natureza e para a nossa 

sobrevivência. 

Com estas questões em pauta, partimos para a elaboração de 

questionamentos: 

Assim foi indagado sobrea quantidade de água existente hoje em nosso 

planeta é a mesma de sempre? Os referidos alunos disseram que não, porque aqui 

em nosso lugar já está é tudo se acabando. O Caeté que tinha tanta água já tem é 

pouca. Então, ao perguntar por que a água é um recurso natural indispensável à 

vida? Eles, no entanto, falaram porque nenhum ser que é vivo consegue viver sem 

ela. Portanto, todos dependem desse liquido precioso. 
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 Ao indagar sobre o consumo da água perguntamos se achavam que ela pode 

acabar caso não cuidemos dela? Disseram que sim, pois, estamos vendo que cada 

tempo ala está mais fraco, no verão seca tudo, quando enche depois não fica igual 

era.  

Será que só os seres humanos vão sofrer com a falta de água de qualidade? 

Talvez sim, porque água quando é contaminada faz é mal pra gente. 

Como devemos agir para contribuir com a preservação da água? Não 

desmatando, não poluindo, mas aqui é difícil porque agente precisa pecar e aí acaba 

desmatando pra pegar o peixe.  

Que medidas devemos tomar dentro e fora da escola para que a água não 

venha faltar futuramente? Responderam-me que pode ser através de conversar 

com todo mundo e dizer que não pode desmatar a natureza porque faz mal pra 

gente mesmo. 

 Você sabe de onde vem a água que abastece a sua escola? Disseram-nos 

que vem de um poço artesiano pertinho da escola.  

Você colabora com a preservação e a qualidade dessa água que abastece a 

escola, de que forma? As vezes agente tenta, mas tem hora que agente se esquece 

e nem faz. 

 Como a água é contaminada através da agricultura? É porque as pessoas 

colocam veneno pra matar os matos pra fazer plantações e aí faz mal pra terra. 

Você sabe se as arvores tem alguma importância para a água? Sim, porque a 

professora já disse que as árvores protegem os rios.  

Como a água que vocês consomem chegam até as suas residências? A gente 

pega do rio e da cacimba pra beber.  

Assim, com as perguntas feitas e com as respectivas respostas podemos 

entender um pouco da realidade tanto da escola quanto da comunidade local. Vale 

ressaltar que cada pergunta dos alunos procurávamos sempre responder com 

cautela de modo que eles entendessem melhor.Com tudo observamos que os 
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alunos ficaram bem curiosos com a pesquisa, e conseguiram alcançar o objetivo 

principal que era se sensibilizar com a situação para nos ajudar a conscientizar a 

população local para tais consequências de suas ações. 

Portando a aula passeio foi bem proveitosa para todos, pois, a partir daí eles 

começaram a entender o que causa o assoreamento e suas consequências. 

Convém, no entanto, que a escola, o poder público e a sociedade em geral 

assumam como meta prioritária o trabalho de conscientização através de educação 

ambiental, não somente para o ensino básico na escola, mas, também para outros 

setores afins de que possam desenvolver as ações extraescolares de 

conscientização, a todas as camadas sociais, e principalmente enfatizar as questões 

acerca do real. 

“O trabalho com a realidade local possui a qualidade de oferecer um 

universo acessível e conhecido e, por isso, possível de ser campo de 

aplicação do conhecimento”. Grande parte dos assuntos mais significativos 

para os alunos estão circunscritos à realidade mais próxima, ou seja, sua 

comunidade, sua região. E isso faz com que dê importância vital. (BRASIL, 

1997). 

Diante e tal concepção percebe-se o quanto o trabalho de educação ambiental 

é relevante para a sociedade, e, como ele deve ser desenvolvido a fim de ajudar os 

alunos e a comunidade a construírem uma consciência global, para a preservação 

para o futuro. Já que, o futuro da terra depende da maneira como ela vem sendo 

tratada hoje, pois é por isso que: defender a natureza não ser tarefa de poucos, mas 

de todos, pois, vivem no mesmo planeta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto da realidade dos alunos e também da comunidade deste estudo as 

principais ocorrências de fatores existente devido ao uso inconsciente da agua 

potável na referida escola e na comunidade, também estão relacionadas a falta de 

informações necessárias ao conhecimento de como estas possam ser  revertidas a 

ponto de suscitar possíveis soluções capazes de amenizar os danos ambientais de 

formas que possam garantir qualidade de vida, saúde em boas condições e água em 

bom estado para o consumo.  

A grande parte dos alunos demonstrou acreditar que os problemas mais 

comprometedores para as futuras gerações estarão associados a escassez das 

águas, provenientes principalmente das ações de desmatamento, queimadas, uso 

indevido do lixo e a poluição das fontes geradoras de água. O fato dos jovens 

estarem preocupados com a possível escassez de água justifica principalmente 

porque são ações que dependem exclusivamente da consciência e atitude de cada 

indivíduo, fator esse que parece não estar dentro das atitudes futuras de muitos 

seres humanos, pois na grande maioria das vezes são tomados de interesses 

lucrativos e capitalistas, algo que para se consolidar acaba comprometendo o meio 

ambiente através da exploração desordenada dos recursos naturais.    

Possivelmente as perguntas dirigidas aos alunos apresentem um caráter local, 

isso talvez se justifique porque provavelmente os alunos possuem uma visão 

relacionada à realidade por eles vivenciada. Essa visão em muito contribui com a 

pesquisa, haja vista que o posicionamento desses educandos demonstra a 

concepção que têm acerca desses problemas ambientais partindo logicamente do 

seu cotidiano.  Com isso, a importância do ensino de ciências pode oferecer 

possibilidades de novas metodologias e novas abordagens capazes de fomentar a 

conscientização da comunidade, promovendo dessa forma o uso adequado da água, 

pois segundo foi observado e relatado pelos alunos, a localidade já viveu tempos 

mais fartos e saudáveis, algo que com o passar do tempo parece estar causando 

problemas principalmente pela falta do uso correto da água.  

Na pesquisa também destacamos a escola como uma instituição capaz de 

promover novos conhecimentos na tentativa de viabilizar o comprometimento de 

cada pessoa com o próprio meio em que se vive. A pesquisa ainda oportunizou 

estabelecer uma relação de reciprocidade entre a comunidade estudantil e as 
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demais pessoas integrantes da comunidade. Isso se buscou fazer através da 

conscientização dos alunos, cuja ideia seria divulgada até o ponto de envolver os 

pais dentro dessa empreitada.    

Afinal, o verdadeiro aprender só se efetiva através de mudanças 

comportamentais. Assim, precisamos remodelar nossas atitudes de modo que 

possam implementar uma politica de sustentabilidade reconhecendo ainda que na 

condição de dependentes dos recursos naturais precisamos somar esforços, planos 

e metas transformando-os em ações que despertem interesses por alternativas 

compatíveis com a dinâmica de preservação ambiental.   

Para tanto, tais ações só se concretizarão de fato, se efetivamente nos 

tornarmos agentes multiplicadores tendo em vista a façanha de conhecer, estudar e  

trabalhar a sustentabilidade como forma de orientação na busca de uma educação 

voltada às questões ambientais.  

Com isso, atitudes conscientes como o plantio de arvores as margens do rio, 

implantação e organização de lixeiras nas proximidades do balneário, no que se 

refere a questões dos trabalhos pedagógicos na escola local o coerente é 

simplesmente sensibilizar a comunidade escolar como um todo sobre as atitudes 

certas para melhorar a realidade, para que no futuro se minimizem os danos de 

maneira a se garantir proteção e água como fatores essências e indispensáveis a 

sobrevivência de toda e qualquer geração.  
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Questionário 

 

Nome: _______________________________________ Data: ____/____/_____ 

Inicio: _____________________________Término: ______________________ 

 

1- A quantidade de água existente hoje em nosso planeta é a mesma de sempre?  

2- Porque a água é um recurso natural indispensável a vida? 

3- A água para o consumo humano pode acabar se não cuidarmos dela?  

4- Será que só os seres humanos vão sofrer com a falta de água de 

qualidade?  

5- Como devemos agir para contribuir com a preservação da água? 

6- Quais medidas devemos tomar dentro e fora da escola para que a água 

não venha faltar futuramente? 

7- Você sabe de onde vem a água que abastece a sua escola?  

8- Você colabora com a preservação e a qualidade dessa água que 

abastece a escola, de que forma. Como a água é contaminada através da 

agricultura?  

9- Você sabe se as arvores tem alguma importância para a água? 

10- Como a água que vocês consomem chegam até as suas residências? 
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 Apresentação: Este projeto tem a finalidade de contribuir com professores e alunos 

no que se refere a questão da sensibilização da população em relação à cultura de 

cuidados preservação da água, mostrando as várias formas de uso, a importância 

para a vida, e para todos seres vivos que dela dependem. 

Justificativa: O referido projeto cujo o tema é “o uso consciente da água” no qual se 

recomenda aqui, deverá apresentar para os alunos do anos iniciais do fundamental 

da referida escola uma proposta onde se mostra uma visão ampla sobre problemas 

por quais a humanidade passa na atualidade em relação à falta de água devido ao 

uso inconsciente da agua. O projeto deve ser desenvolvido deve proporcionar um 

conhecimento mais significativo a partir da aulas de ciências através das   

experiências, com participação ativa, na quais os alunos possam ampliar a 

consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de 

forma independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e 

conservação desse recurso natural tão importante para todos. 

Objetivos Gerais: Contribuir com os alunos no que se refere ao uso consciente da 

agua potável num trabalho conjunto de sensibilização através das aulas de ciências 

de forma mais criativa; 

 

Objetivos Específicos: Entender como as questões surgem de vido atos 

inconscientes do homem sobre os recursos naturais, a partir do contexto social dos 

alunos da referida escola; 

 Reconhecer como a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e 

saneamento básico, à qualidade da agua, do ar e do espaço; 

 Adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da água, a 

partir de uma postura crítica;  

 Sensibilizar os alunos para entenderem que o equilíbrio ecológico e o futuro 

das próximas gerações de nosso planeta dependem da preservação da água 

e dos demais recursos naturais;  

 Mostrar que a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, etc... 
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  Elaborar os conteúdos específicos da disciplina de ciências naturais de 

acordo com seus interesses e de seus alunos, com conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

Problematização: Através das experiências da realidade dos alunos no seu 

ambiente familiar, na comunidade e especialmente de momentos na escola, assim a 

principal função desse projeto é de contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes, aptos para decidirem e atuarem diante da realidade em que o mundo 

vem enfrentando com o uso inconsciente da agua potável, fatores como a poluição, 

desperdício ocasionam a escassez de água. Para isso, é necessário que mais do 

que informações e conceitos, mas atitudes e formação de valores, que serão 

apreendidos na prática cotidiana divulgando em forma de conhecimentos em seu 

contexto social. 

 

Cronograma de Atividades Previstas: 

 

Atividades 1ª 

Etapa 

2ª 

Etapa 

3ª 

Etapa 

4ª 

Etapa 

5ª 

Etapa 

Conversar com os alunos sobre a importância da água  X     

Pesquisa em sala de aula sobre o tema  X    

Confeccionar um livro com figuras e produções de texto 

individuais 

  X   

Utilizar os materiais alternativos para a montagem de 

um mural  

  X   

Montar uma peça teatral sobre o tema    X  

Trabalhar com a música “Planeta Água”, de Guilherme 

Arantes 

   X  

Visitar os rios da região      

Trabalhar com experiências concretas, mostrando a 

importância da água para nossa vida 

   X  

Avaliar os feitos pedagógicos      X 
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Recursos didáticos: são todos os materiais, atividades e soluções utilizadas 

durante a realização do projeto, como revistas, jornais, livros, passeios, entrevistas 

com pessoas da família e da sociedade, cola, tesoura, papéis para o mural, enfeites, 

gravuras xerocadas, etc. 

Avaliação: Deverá ser feita de forma contínua, com relatórios descritivos de cada 

etapa, das discussões do grupo, das atitudes diante do projeto, etc. O professor 

deverá avaliar também a participação e o envolvimento de cada aluno, de forma 

individual, bem como avaliar o desenvolvimento de seu trabalho de forma crítica e 

construtiva. 

Conclusão: Espera-se que ao terminar este trabalho através deste projeto os (as) 

alunos (as) estejam mais conscientes da importância da água tanto para a vida 

animal como para a vegetal, que saibam utilizá-la sem desperdício e sem poluí-la, 

levando para seu meio social todos esses aprendizados. 
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