
 86 

CONHECENDO NOSSA ÁGUA: PESQUISA-AÇÃO-PARTICIPATIVA EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL JUNTO A ESTUDANTES 

Érica Cristiane BASQUES1 
Beatriz Santos CAIO2 

Marília Freitas de Campos TOZONI-REIS3 

Resumo: Este artigo apresenta a síntese do estudo que teve como objetivo empreender ações 
investigativas e educativas ambientais que contribuíssem para que um grupo de 
estudantes do ensino fundamental de uma escola pública estadual de um bairro popular 
compreendesse as condições de abastecimento de água do local onde vivem como 
subsídio para ações educativas ambientais no bairro. Sob a metodologia da pesquisa-
ação-participativa, as atividades desenvolvidas permitiram identificar o percurso da 
distribuição de água na cidade e fizeram um levantamento dos índices de consumo de 
água em várias residências, realizando cálculos comparativos com os indicadores 
ideais de consumo de água. Os conhecimentos construídos sobre o tema em questão 
fundamentaram um programa de educação ambiental no bairro planejado e realizado 
com a participação direta dos estudantes em todas as suas etapas. Esses dados foram 
apresentados à comunidade em forma de cartazes, panfletos, visitas às casas e às 
escolas, matérias em jornais e entrevista em uma rádio da cidade. 
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INTRODUÇÃO 

A história do desenvolvimento da atividade humana na terra tem sido marcada por 

seu caráter predatório. O homem, desde sempre, buscou a sobrevivência como as demais 

espécies. A partir da Revolução Industrial o caminho trilhado foi o caminho do desenvolvimento 

econômico sem limites que colocou a espécie humana na rota de colisão com meio ambiente. 

Porém, as formas históricas dos processos de transformação e criação antrópicas têm causado 

danos à qualidade ambiental e a degradação dos ecossistemas, assim como diversos problemas à 

sobrevivência do próprio homem no planeta. 

A deterioração do ambiente e a poluição representam o preço deste modelo de 

progresso. Temos como resultado a poluição do ar, da água, do solo, mas não podemos deixar de 

pensar também que, apesar desses impactos ambientais, vários problemas sociais vem sendo 

enfrentados: conjuntos habitacionais, escolas e indústrias foram construídos; vários empregos 

foram criados; a comunicação, os meios de transporte e a energia elétrica facilitaram a vida do 

povo (MEYER,1992). Reconhecendo a necessidade de enfrentar esse caráter predatório desse 

modelo de desenvolvimento da atividade humana na Terra, surgiu a necessidade de se criar uma 

nova estratégia de educação, visando a sensibilização, a mudança de atitudes e a participação na 
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resolução dos problemas ambientais por parte de grupos sócio-culturais a ele relacionados 

(SATO,2002). 

A preocupação ambiental é, então, um fenômeno deste século. Na busca para 

soluções de enfrentamento da crise ambiental, surgiu, desde o início das preocupações com o 

ambiente, a educação ambiental, definida por Meyer (1992) como um processo contínuo de 

aprendizagem de conhecimento e exercício da cidadania, capacitando o indivíduo para uma visão 

crítica da realidade e atuação consciente no espaço social, no sendo uma solução “mágica para os 

problemas ambientais”. 

Segundo Sato (2002) a primeira definição de educação ambiental foi a adotada pela 

International Union for the Conservation of Nature  em 1971, que enfatizava os aspectos 

ecológicos da conservação da biodiversidade e dos sistemas de vida, essa definição foi ampliada  

pela Conferência de Estocolmo  em 1972 e, finalmente, a pela Conferência Intergovernamental de 

Tbilisi  em 1977, internacionalmente mais aceita, definindo: 

A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação 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 decisões e a ética que conduzem para melhoria da qualidade 
de vida.(Sato, 2002) 

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global pactuado no Forun das ONG’s, evento paralelo á Rio-92, é um dos mais 

importantes documentos de referência para a educação ambiental até hoje. Nele encontramos: 

… a educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo de 
aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação 
afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a 
preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e 
ecologicamente equilibradas, que conservem entre si a relação de interdependência e 
diversidade. Isto requer responsabilidades individual e coletiva no nível local, nacional e 
planetário. FÓRUM das ONG’s (1995). 

Assim, a educação ambiental, inserida no processo educativo mais amplo dos 

indivíduos na sociedade, tem sido realizada nas várias modalidades, em especial a educação 

ambiental formal (na escola) sem, no entanto, ser uma disciplina específica no currículo, e também 

não-formal (fora na escola), já que na escola não é o único local de aprendizado e que o processo 

educativo não se inicia e nem se esgota no espaço escolar. 

 Considerando que a qualidade de vida em nosso planeta tem sido rapidamente 

deteriorada com o comprometimento não somente dos aspectos físicos ou biológicos mais 

principalmente dos fatores sociais, econômicos e políticos, o ambiente não pode ser considerado 

um objeto de cada disciplina isolado de outros fatores. Ele deve ser abordado como uma dimensão 
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que sustenta as atividades e impulsiona os aspectos físicos, biológicos, sociais e culturais no seres 

humanos (SATO, 2002). Nesse sentido, é importante destacar que a educação ambiental tem um 

caráter essencialmente interdisciplinar, isto é, ela exige, em sua realização, um olhar mais 

integrado para o ambiente, desde seus aspectos ambientais a seus aspectos sociais, históricos, 

éticos e políticos. 

As modalidades de ensino formal e não formal tem em comum, os objetivos de 

formar, pela sensibilização ambiental e pela apropriação de conhecimentos sobre temas 

ambientais específicos cidadãos conscientes e participativos para realizarem ações sociais de 

melhoria da qualidade de vida no ambiente social. Processo não-formais, informais e formais já 

estão acontecendo em vários espaços sociais, envolvendo muitas pessoas e intervindo 

positivamente, se não solucionando, despertando para problema da degradação crescente do 

meio ambiente (GADOTTI, 2000). 

De acordo com o ProNEA (2004), no Brasil a educação ambiental surgiu antes da 

sua institucionalização no governo federal que teve inicio em 1973 com a criação da Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (SEMA). Anterior a essa data o Brasil já possuía artigos e uma 

primeira legislação conservacionista datada do século XIX inicio do século XX, além da existência 

de um persistente movimento conservacionista. 

A educação ambiental, embora vá além do ensino de ciências, biologia e/ou 

ecologia, com sua dimensão sócio-ambiental destacada, trata também de temas ambientais 

relevantes para a conservação dos recursos naturais. Esses temas tem sido tratados, por aqueles 

que praticam a educação ambiental de forma mais crítica e transformadora, como temas 

geradores de processos educativos ambientais mais amplos. Dentre esses temas, o tema água 

tem se destacado como uma preocupação, legítima e necessária, para estudo, pois esse tema tem 

relevância educativa na medida em que vivemos, hoje, um processo cada vez mais acelerado de 

escassez de água no planeta, fazendo potencialmente um tema gerador.  

É preciso lembrar que vários países do mundo reunidos em torno da Agenda 21 

pactuada na Rio-92 e o Relatório sobre o Meio Ambiente no Mundo, que fez uma avaliação da 

Agenda 21 no mundo, discutido em 2002 em Joanesburgo, na  África do Sul, conhecido como a 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, fizeram um diagnóstico e traçaram 

objetivos e metas especiais com relação aos recursos hídricos, colocando-os como uma das 

prioridades ambientais da atualidade. 

Através dos séculos, a complexidade dos usos múltiplos da água pelo homem 

aumentou e produziu enorme conjunto de degradação e poluição. Por outro lado, a diversificação 

dos usos múltiplos, despejo de resíduos líquidos e sólidos em rios, lagos e represas e destruição 
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das áreas alagadas e das matas e galerias têm produzido contínua e sistemática deterioração e 

perdas extremamente elevadas em quantidade, e qualidade da água, produzindo inúmeros 

problemas de escassez em muitas regiões e países (TUNDISI, 2003). Sabemos que 21 países 

sofrem de falta de recursos hídricos, devendo esse número chegar a 55 na segunda década do 

século XXI; a disponibilidade de água foi reduzida em 60% nas últimas cinco décadas; a registros 

de 70 conflitos violentos por controle de recursos hídricos em diversas partes do planeta; no Brasil, 

40% da água é desperdiçada e percentual elevado de esgoto doméstico não tem qualquer tipo de 

tratamento (LOUREIRO, 2003). 

Com essas preocupações realizamos um estudo sobre a distribuição e consumo de 

água num bairro popular de Botucatu tendo como parceiros de pesquisa estudantes das séries 

finais do ensino fundamental de uma escola do próprio bairro. Os dados identificados serviram 

como ponto de partida para o desenvolvimento de ações educativas ambientais junto a essa 

comunidade, realizadas por todos os participantes do Projeto. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa em educação, e, por conseqüência, em educação ambiental, tem se 

fundamentado, em geral, na metodologia da pesquisa qualitativa. 

Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na 
abordagem da realidade. Ela inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de 
técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo 
do investigador (MINAYO, 1998). 

A metodologia que articula a pesquisa e a ação educativa, atualmente muito 

valorizada na pesquisa em EA, é a metodologia da pesquisa-ação-participativa. Esse tipo de 

pesquisa garante alguns dos princípios fundamentais das ações educativas ambientais: 

autonomia, continuidade, participação, cooperação, aprendizagem significativa etc. Trata-se de 

uma metodologia de pesquisa que propõe a participação dos sujeitos da pesquisa no processo de 

coleta e análise de dados significativos para compreendermos, coletivamente, a realidade 

pesquisada. 

Pensando na importância do uso racional dos recursos hídricos, foi definido como 

tema deste estudo a produção e divulgação, em forma de um projeto de educação ambiental 

coletivo, dos conhecimentos sobre distribuição, consumo e qualidade de água num bairro popular. 

A princípio, entramos em contato com a SABESP, a fim de definirmos o bairro para nossa atuação. 

Definimos o bairro conhecido como Cohab I. Com tais preocupações, a pesquisa-ação foi a 

referência metodológica principal usada nesse trabalho. Após um convite feito a 140 alunos, 10 

deles mostraram interesse em participar das atividades, todos se encontram na faixa etária entre 

13 e 17 anos. 
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Foram 29 encontros semanais durante o ano de 2004. As reuniões realizaram-se 

através de discussões entre os próprios participantes, de coleta e organização de dados de 

entrevistas com moradores do bairro, de estudos sobre consumo e análises da qualidade da água, 

entre outros temas. Em nossos encontros havia espaço para todos se pronunciarem, o que 

colaborou para as tomadas de decisões. Além das atividades realizadas na sala de aula da escola, 

também fizemos visitas a diferentes ambientes: à fazenda do Lageado, às Estações de 

Tratamento de Água da Sabesp e da Staroup e aos laboratórios de Química e Microbiologia da 

UNESP. 

Os dados foram registrados em um diário de campo, como aconselha Thiollent 

(2000), e estudados em conjunto. Apesar das atividades do trabalho estarem ligadas à pesquisa 

qualitativa, alguns dados quantitativos foram coletados e apresentados em gráficos e tabelas na 

tentativa de facilitar a interpretação. Dessa maneira, com informações sobre o abastecimento, 

distribuição e consumo de água, pudemos construir conhecimentos como bases para o 

desenvolvimento de ações educativas ambientais, desenvolvidas pelo próprio grupo. Ao mesmo 

tempo em que trabalhávamos para produzir conhecimentos sobre o abastecimento, distribuição e 

consumo de água no bairro, atuávamos como educadores ambientais, levando os resultados de 

nossos estudos a conhecimento de um público maior, problematizando os dados na perspectiva 

ambiental. 

A importância da formação do grupo na pesquisa-ação-participativa 

Em todos os estudo sob a metodologia da pesquisa-ação-participativa o processo 

grupal é um dos pontos a ser considerado. Por tratar-se de uma metodologia coletiva e 

participativa, torna-se importante a problematização desse processo, como contribuição para a 

própria metodologia. 

Nosso grupo de pesquisadores parceiros teve um interessante processo de 

desenvolvimento. Desde o início percebemos o interesse e dedicação dos estudantes, tanto no 

que diz respeito aos temas abordados quanto ao que diz respeito às tarefas assumidas. Para 

Freire (2003, p. 35) um grupo se constrói a partir da vivencia coletiva: 

“[...] no espaço heterogêneo das diferenças entre cada participante: da timidez de um, 
do afobamento do outro; da serenidade de um, da explosão do outro; do pânico velado 
de um, da sensatez do outro; da serenidade desconfiada de um, da ousadia do risco do 
outro; da mudez de um, de tagarelice de outro; do riso fechado de um, da gargalhada 
debochada do outro; dos olhos miúdos de um, dos olhos esbugalhados do outro; de 
lividez do rosto de um, do encarnado do rosto do outro.”  
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Nesse sentido, construção do grupo depende da constância da presença de seus 

elementos, na constância da rotina e de suas atividades. No entanto, no trabalho desenvolvido 

com os estudantes ao longo do ano, o grupo não permaneceu estável. Ao completarem 14 anos, 

alguns alunos precisaram sair devido à necessidade de trabalhar para auxílio na renda familiar e 

justificaram que iam fazer “bicos” como entrega de panfletos na rua ou como ajudante em buffet 

infantil. Esse é um fenômeno que temos observado em vários Projetos que envolvem jovens das 

classes populares nesta faixa etária. 

Segundo Tozoni-Reis (2002), a utilização da força de trabalho das crianças nos 

meios rurais e urbanos não é um fato recente, mas faz parte da história de industrialização do 

nosso país. Nos meios urbanos, o trabalho infantil também tem história: “O surgimento da 

maquinaria tornou secundaria a necessidade de força física do trabalhador, permitindo a 

exploração da força de trabalho da criança.” O trabalho infantil tem diversos razões, é incorporado 

principalmente pelo setor informal da economia, que é o caso de uma parte dos alunos que se 

desligaram do  Projeto para começar a trabalhar com os pais, ou outras atividades. È importante 

destacar, porém, que a escolha em educação e trabalho, foi visível aqui, embora eles não tenham 

abandonado a escola, abandonaram o Projeto, que era uma atividade educativa. Essa autora, 

apresentando dados da Unicef, destaca que hoje, grande parte das crianças da classe 

trabalhadora se encontra concomitantemente na escola e no trabalho. A necessidade das crianças 

auxiliarem suas famílias para aumentar o rendimento das famílias faz com que muitas crianças 

tenham como única opção a evasão escolar (observada nas escolas públicas brasileira) ou quando 

se consegue conciliar estudo e trabalho, não restam tempo para participar de estudos extra-

escolares ou não formais.  

Por outro lado, os jovens que permaneceram no Projeto tiveram a oportunidade de 

vivenciar conosco de um Projeto educativo que teve como objetivo a garantia da apropriação, 

pelos sujeitos participantes, de um conjunto de conhecimentos, idéias, atitudes, comportamentos, 

hábitos, etc, que lhe criem condições de desenvolver-se intelectual, social e culturalmente, de 

forma autônoma. Um dos indicadores do desenvolvimento da autonomia é a capacidade de 

expressão do pensamento (SAVIANI, 1994). Por isto que, sempre que possível, preocupávamos 

em estimular variadas formas de expressão de nossos parceiros no Projeto. 

Essas oportunidades coletivas foram exploradas por nós sempre que possível 

como, por exemplo, a realização coletiva de um desenho para a camiseta que identificasse o 

grupo. No início, pretendíamos escolher um entre os desenhos realizados durante uma atividade, 

mas isso não aconteceu: a opção do grupo, inicialmente, foi colocar todos os desenhos na 

camiseta, mas como isso aumentaria o custo, o grupo realizou um novo desenho coletivo quando 

cada um contribuiu desenhando, pintando, cortando figuras, colando... Apesar do muito tempo 
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necessário para isso, o resultado valeu a pena, pois , como um processo coletivo, contribuiu para 

dar identidade ao grupo. 

Um estudo sobre a situação dos recursos hídricos 

Antes de iniciarmos um trabalho de investigação sobre a distribuição e consumo de 

água no bairro em que vivem os adolescentes participantes de nosso estudo, realizamos algumas 

atividades que recordassem seu ciclo e distribuição no planeta e experimentos relacionados à 

poluição ambiental. Estudamos, em parceria, um texto retirado do “site” do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2004), sobre Consumo Sustentável que trazia informações sobre os problemas 

de abastecimento de água no mundo. Descobrimos, então, que gastamos muito mais água do que 

precisamos. Essa descoberta trouxe a discussão sobre a necessidade de mudarmos nossos 

hábitos com relação ao consumo de água. 

Ainda com o objetivo de estimular a discussão sobre o consumo sustentável, 

entregamos canecas de plástico para os alunos e explicamos que o seu uso estaria contribuindo 

com a redução do gasto com copos descartáveis. Foi importante, durante todo o período de 

realização do Projeto, notar que os estudantes traziam as canecas e faziam questão de mostrá-las 

para nós. A relação entre sustentabilidade e participação social têm sido muito estuda, Sorrentino 

(2002) acredita que o compromisso de cada um dos bilhões de habitantes deste planeta é 

essencial e insubstituível para a implementação dessas mudanças. O autor aponta que a crise e 

insustentabilidade do nosso modelo civilizatório resulta de um complexo de fatores que exigem 

capacidade analítica e organizacional para a definição de estratégias alternativas ao modo de 

produção e de consumo, de forma que tais mudanças não sejam por demais traumáticas.  

Trabalhamos também com uma ilustração relacionada ao de consumo de água. 

Finalizado o trabalho, pedimos para que cada um explicasse sua representação, assim como cita 

Freire (1986, p. 88): 

“É através da leitura dos símbolos, que re-apresentam as atividades, que a criança vai 
lendo e “escrevendo” seu cotidiano. Isto é patente durante a atividade de desenho. Sendo 
este o registro do que ele vive, pensa, tudo que lhe é significativo é expresso através do 
desenho. Por isso o ato de desenhar é um ato de escrever seus pensamentos sobre a 
realidade.”   
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Nossos estudos sobre o tema serviram como ponto de partida para pensarmos o 

uso predatório dos recursos naturais, o próximo tema foi o consumo de água no bairro. Estudadas 

as noções de medida, coletamos dados sobre o nível médio de consumo de água no bairro 

iniciando pelo cálculo de consumo nas casas dos próprios estudantes envolvidos no Projeto. No 

início, os estudantes mostraram-se constrangidos em bater na porta das residências e pedir aos 

moradores suas contas d’água, mas, com o tempo, essa atividade foi ficando mais interessante 

para eles. Das 20 casas visitadas, os alunos tiveram sucesso na obtenção de dados de 13 delas, 

pois ou os moradores não estavam presentes, ou tinham perdido a conta ou não as apresentaram. 

Dados sobre consumo de água da Cohab I 
Casa Nº de pessoas na 

casa 
M³ gastos por mês  Média gasta por 

pessoa em um mês 1 5 28 5,6 
2 5 23 4,6 
3 4 14 3,5 
4 4 14 3,5 
5 4 6 1,5 
6 3 16 5,33 
7 9 21 2,33 
8 4 8 2 
9 6 18 3 

10 4 15 3,75 
11 6 26 4,33 
12 3 12 4 
13 4 12 3 
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Discutimos os dados coletados relacionando-os com as informações obtidas na 

literatura especializada. Pelos cálculos da ONU (Organização das Nações Unidas), um indivíduo 

adulto precisa de algo em torno de 50 litros diários para viver, ou seja, para ingestão, preparo de 

alimentos, diluição de esgotos e higiene pessoal. Esse cálculo não inclui dezenas de milhares de 

litros gastos na agricultura, na pecuária ou na indústria (AGUIAR e SCHARF, 2003). Comparando 

os dados de consumo obtidos no bairro com essas informações os estudantes concluíram que o 

consumo dos moradores é muito alto. Os gráficos para melhor visualização dos resultados foram 

feitos por todos e, posteriormente, serviram como material de divulgação dos resultados da nossa 

pesquisa no bairro.  

O estudo sobre a qualidade da água iniciou-se relacionando-o com aspectos de 

saúde das pessoas. Tivemos sempre a preocupação de estudar os temas da forma mais próxima 

à vida cotidiana de nossos parceiros de estudos, concretizando a proposta de aprendizagem 

significativa proposta por Moreira e Masini (1982), referindo-se a teoria de Ausubel. Os meninos 

empolgaram-se com as informações sobre vermes e começaram a contar os casos de doenças na 

família: um falava do cachorro da vizinha que tinha lombriga, outro dizia sobre o avô que estava 

quase morrendo por causa da barriga d’água, etc. Identificamos números alarmantes sobre isso: 

segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), até 2020 mais de 76 milhões de pessoas 

morrerão em virtude de doenças relacionadas à água. As vítimas serão, sobretudo crianças de 

menos de 5 anos: 6 mil delas morrem todos os dias, em decorrência de moléstias 

hidrotransmissíveis (AGUIAR e SCHARF, 2003). Pensando nisso, tentamos estimular os alunos a 

refletirem sobre medidas que pudessem prevenir tais doenças. Visitas à estações de tratamento 

de água e estudos da qualidade da água recolhida nas torneiras das casas dos participantes do 

Projetos foram realizados por todos e os resultados subsidiaram uma série de ações realizadas 

por todos no bairro e em outros locais da cidade. 

Divulgando os conhecimentos produzidos: educadores ambientais em ação! 

Assim que os primeiros dados sobre o consumo de água foram obtidos, iniciou-se a 

mobilização dos alunos em levar os conhecimentos também para a população local, embora os 

jovens participantes do Projeto já estivessem divulgando seus estudos principalmente entre seus 

familiares. Percebíamos isso pelos relatos que eles faziam em cada reunião: “agora eu sei porque 

não podemos gastar tanta água”, “falei isso para o meu irmão”, etc... 

Começamos aqui a exercitar o papel de agentes/educadores ambientais de todos os 

participantes, divulgando e levando aos outros os problemas identificados, ou seja, o alto consumo 

de água de acordo com o índice da ONU. A primeira atividade mais sistematizada de educação 

ambiental foi a produção de um material didático para divulgação dos primeiros dados de consumo 
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pela colagem dos cartazes confeccionados por eles, que explicitavam o consumo médio de água 

por pessoa em metros cúbicos em tabelas e em gráficos comparativos com o índice da ONU. 

Decidimos coletivamente onde fixar os cartazes. Avaliando que isto deveria ser feito 

em lugares em que houvesse maior movimento, escolhemos três lugares: a própria escola onde 

estudam, a biblioteca do bairro e o Posto de Saúde. Percebemos que o nosso papel ia além de 

colar os cartazes, deveríamos conversar com as pessoas que se encontrassem no local para 

maior compreensão dos dados além de evitar que os cartazes passassem despercebidos. 

Na escola preferimos conversar antes com a vice-diretora contando o que já 

havíamos aprendido sobre o consumo de água. Apresentamos os cartazes: o primeiro continha 

uma Tabela mostrando a média do consumo de água em 15 casas da COHAB e o segundo um 

gráfico de barras com os mesmos dados sobre o consumo e mais o consumo ideal, segundo a 

ONU. Concluímos dizendo que é preciso reduzir o consumo de água para usar sem desperdício. A 

vice-diretora elogiou o trabalho desenvolvido, o que causou grande satisfação, motivando todos a 

levarem as informações às outras pessoas do bairro. Os cartazes foram fixados num mural na 

entrada da escola, pois segundo os alunos, era o lugar de maior fluxo de pessoas. 

Na Biblioteca do bairro conversamos com o bibliotecário apresentando a pesquisa 

realizada. Ele se dispôs a nos ajudar na divulgação dos dados da pesquisa, explicando/divulgando 

entre as pessoas que freqüentam a Biblioteca. A reação das pessoas sobre o trabalho realizado foi 

um ponto muito importante em nossos estudos: o reconhecimento e valorização de suas 

descobertas e de seu empenho no trabalho, tanto por parte da escola, como da família e da 

comunidade em geral os deixava muito felizes. 

No Posto de Saúde do bairro fizemos o primeiro contato com a recepcionista. 

Imediatamente algumas pessoas que estavam esperando pelas consultas vieram conversar 

conosco valorizando o trabalho e se interessando pelos dados apresentados, pois perceberam 

neles a possibilidade de economizar água e dinheiro. Algumas dessas pessoas nos contaram que 

já economizam água lavando o quintal com balde de água e ficando pouco tempo no banho. No 

final os alunos perceberam a importância de fazer chegar até os outros moradores os dados das 

pesquisas realizadas. 

Durante a caminhada pelo bairro, os alunos pensavam em outras formas de 

conscientizar as pessoas sobre a necessidade de economizar água. As meninas falaram em fazer 

teatro, mas, embora tenhamos tentado várias vezes organizar um, nunca conseguimos. Um dos 

meninos lembrou que seu tio tem uma gráfica na qual poderiam ser feitos os panfletos e que se 

fosse necessário, ele pediria patrocínio ao tio. Outros falavam em fazer músicas, etc. È 

interessante notar que foi durante a atividade de divulgação dos dados, no contato direto com 
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pessoas, nas conversas sobre consumo com a população em geral que as idéias sobre novas 

formas de divulgação surgiam. 

Divulgamos os trabalho do Projeto também em dois jornais locais: o jornal escrito 

Diário da Serra e o jornal falado na Rádio Municipalista AM. Fomos até a instalação do jornal 

Diário da Serra para sabermos como é que funciona a publicação de uma matéria, e, depois de 

combinar com a jornalista, escrevemos uma matéria a respeito do Projeto, de algumas atividades 

que já haviam sido realizadas e entregamos a ela para que fosse editada: 

Grupo estuda maneiras para diminuir consumo de água 
O uso excessivo e as retiradas permanentes da água para diversas finalidades têm diminuído de forma 
considerável a disponibilidade desse recurso e produzindo inúmeros problemas de escassez em muitas 
regiões e países. Pensando nisso, um grupo de 10 adolescentes da Escola Sophia Gabriel, na Cohab 1, 
participa dos Projetos Conhecendo Nossa Água e Pesquisa-Ação em Educação Ambiental. “São 
desenvolvidas atividades que contribuem para que os estudantes se apropriem dos conhecimentos 
sobre as condições de abastecimento de água que afetam sua vida cotidiana”, informam Beatriz Caio e 
Érica Basques, alunas do curso de Biologia da UNESP e responsáveis pelos trabalhos de Iniciação 
Científica. As estudantes são orientadas pela Professora Marília Tozoni-Reis, do Departamento de 
Educação da UNESP. Baseadas na metodologia da pesquisa-ação-participativa, muitas atividades são 
realizadas, entre elas a visita à Captação e Estação de Tratamento de Água da Sabesp e da Staroup. 
Também a análise da qualidade da água com auxílio de professores dos Departamentos de Química e 
Microbiologia da UNESP, entre outras. Através da pesquisa pela vizinhança, o grupo coletou dados 
sobre consumo, o que estimulou, segundo os participantes, a reflexão sobre a questão ambiental. 
“Gastamos bem mais do que o necessário”, disse Carlos Eduardo Pereira, um dos participantes. Todos 
os dados coletados por alunos e pesquisadores são transformados em materiais de divulgação com o 
objetivo de contribuir para a conscientização de toda a população. 

Diário da Serra 28 de setembro de 2004 

No encontro seguinte à publicação, lemos juntos o que havia sido publicado, pois 

alguns integrantes do grupo ainda não haviam tido acesso ao jornal. A matéria publicada contava 

sobre o grupo de jovens preocupados com o consumo de água e como eles estavam 

desenvolvendo estudos sobre o consumo de água no bairro, mas não apresentava os resultados 

de nossos estudos. Todos leram com entusiasmo e orgulho a matéria no jornal. Eles nos contaram 

que muitos de seus colegas de escola já haviam lido o jornal e os procuram para comentar. 

Percebemos que o objetivo de alcançar grande parte da população e principalmente o bairro onde 

moram foi conseguido. 

Pensamos que uma segunda matéria publicada no jornal, mas agora divulgando os 

dados que coletamos e estudamos em nas nossas pesquisas. Escrevemos outra matéria que 

dizia: 
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Estudo estimula uso adequado da água 
Um grupo de dez alunos da 8ª série da Escola Sophia Gabriel, na Cohab 1, realizou um estudo dobre o 
consumo e a qualidade da água do Bairro onde moram. Essa atividade fez parte dos Projetos 
Conhecendo Nossa Água e Pesquisa-Ação em Educação Ambiental desenvolvidos pelas alunas Beatriz 
Caio e Érica Basques, sob orientação da professora Marília Tozoni-Reis, do Departamento de Educação 
da UNESP. Os profissionais e estudantes pensaram no fato de que o uso excessivo e as retiradas 
permanentes da água para diversas finalidades têm diminuído de forma considerável a disponibilidade 
desse recurso e produzindo inúmeros problemas de escassez em muitas regiões e países. Baseadas na 
metodologia da pesquisa-ação-participativa, algumas atividades foram realizadas, entre elas, a visita à 
captação e Estação de Tratamento de Água da Sabesp e Staroup. Os estudantes conversaram com 
moradores da comunidade, coletando informações como o valor de água consumido mensalmente e o 
número de pessoas que habitavam em cada casa. Com esses dados, realizaram cálculos matemáticos e 
chegaram à conclusão que nas casas estudadas, a média de consumo de água é de aproximadamente 
119 litros diários por pessoa. Esse valor é acima do estabelecido como ideal pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). Segundo dados da entidade, um indivíduo precisa de aproximadamente 50 litros 
diários para a sobrevivência. Ou seja, para ingestão, preparo de alimentos, diluição de esgotos e higiene 
pessoal, esse número é suficiente. Com auxílio das professoras Assunta Maria Marques da Silva e Vera 
Lúcia Moraes (Docentes do Instituto de Biociências da UNESP), os alunos aprenderam alguns métodos 
de análise da qualidade da água. Dentro dos parâmetros químicos e microbiológicos analisados, como 
Oxigênio Dissolvido, pH, coliformes, entre outros, a água das residências dos estudantes mostrou-se em 
condições próprias para o consumo. “Vale a pena ressaltar que também existe outros parâmetros 
importantes para avaliar a qualidade da água”, disseram as estudantes coordenadoras. “Com esses 
conhecimentos em mãos, os estudantes juntamente com as pesquisadoras, construíram formas de 
divulgação dos dados para abranger a comunidade. Eles conversaram com as pessoas sobre as 
possibilidades de diminuição de consumo de água, assim como informações sobre os cuidados que 
todos devemos ter com sua qualidade”, completaram as estudantes. Na avaliação dos professores e 
estudantes, as atividades servem como tema para pensar e agir de forma mais responsável com relação 
ao meio ambiente em que vivemos. 

Diário da Serra 23 de novembro de 2.004, página B6 

Outra forma de divulgação proposta pelo grupo foi uma entrevista na rádio 

Municipalista AM, rádio que, segundo eles, era ouvida por muitas pessoas do bairro e da cidade. 

No dia marcado saímos da escola de ônibus do serviço de transporte urbano e fomos até a rádio, 

onde fomos bem recebidos. Passada a inibição inicial, a entrevista foi bastante interessante: 

 “E o que vocês já pesquisaram lá na Cohab?” 

 “Pesquisamos o consumo médio de água por pessoa.” Respondeu um dos alunos. 

 “E com vocês fizeram isso?” 

 “Nós fomos de casa em casa vendo a conta de água e depois calculamos a média 
de água por pessoa.” Falou outro. 

 “E você, Carlos, gasta muita água?” 

 “Eu não. Quem gasta é o meu irmão.” 

 “E como chama o seu irmão? 

 “Ele se chama ...” 

 “Ei! Irmão do Carlos, vamos economizar água!” 
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Tivemos a oportunidade de problematizar, na entrevista, que, ao contrário do que as 

pessoas pensam, nem toda a água existente no planeta está disponível para nosso consumo. 

Relatamos as oportunidades que tivemos em conhecer vários lugares como a captação, a estação 

de tratamento da Sabesp e a reciclagem de água da Staroup, tudo como parte de nosso processo 

de compreensão do tema que estávamos estudando. Relatamos também as análises, química e 

microbilógica, da água que realizamos nos laboratórios da UNESP, onde descobrimos que a água 

recebida nas casas se encontra ótima para o consumo. Finalizamos dizendo que é essencial a 

participação de todos para a economia de água e que para isto só precisamos diminuir o tempo no 

banho, modificar o modo de lavar de lavar quintal, roupas e louças, fechar a torneira enquanto se 

escova os dentes ou fez a barba, reparar possíveis vazamentos nas tubulações ou torneiras. O 

entrevistador elogiou o Projeto e ressaltou a necessidade de preservar os recursos hídricos para 

as futuras gerações. 

Continuando nosso trabalho de educação ambiental relacionado aos conhecimentos 

por nós produzidos no processo de investigação e estudo sobre a água junto à população local, foi 

proposta, pelo grupo, a produção de “panfletos” informativos para serem distribuídos em alguns 

lugares definidos posteriormente. Queríamos, a partir de nossas preocupações, mobilizarmos 

também as pessoas atingidas com a nossa campanha para a mudança de comportamento, 

quando necessário. A montagem do panfleto ficou da seguinte forma:  
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O próximo passo era distribuir cerca de 500 unidades nos mais diferentes lugares 

do bairro. O nosso trabalho não seria simplesmente entregar os folders para as pessoas, mas 

teríamos que, com cada um, conversar mostrando a necessidade de se preservar os recursos 

hídricos. Decidimos, coletivamente, distribuir nas escolas do bairro e da cidade além dos lugares 

que já tínhamos ido (Biblioteca e Posto de Saúde). Na escola passamos nas 6ªs séries, pois os 

participantes se sentiam mais a vontade na distribuição dos panfletos e apresentação dos 

cartazes. Em cada sala que passávamos, aumentava a nossa interação com os alunos e, em 

algumas, conseguimos até que eles participassem das discussões revelando seus hábitos de 

consumo, comparando com os dados que trazíamos. 

Após o trabalho de divulgação e discussão dos dados realizado na escola Sophia, 

fomos para a Escola Estadual Parque Residencial 24 de maio. Essa escola fica no mesmo prédio 

da escola Sophia Gabriel, mas tem uma outra administração além de estar nesse prédio porque o 

prédio original da escola está em reforma. Nesta escola passamos nas 5ªs séries. Os alunos foram 

bem receptivos. Aqui também disseram que demoravam muito no banho, outros que lavavam o 

quintal com mangueira, etc. As professoras também elogiaram o Projeto. 

Fizemos um trabalho de divulgação entre os moradores do bairro, passando nas 

casas. Muitos mostraram total desinteresse no assunto ao não nos atender ou não dar espaço 

para falarmos. Insistimos em falar com essas pessoas, pois eram delas mesmas que se referia a 

pesquisa. Por outro lado, algumas perguntavam e queriam saber mais. Passamos em lojas, 

cabeleireiros, armazéns divulgando a necessidade da economia de água e convidando-os à ação. 

Nessas atividades, um acontecimento merece destaque: quando andávamos pelas ruas do bairro 

e paramos para conversar com dois meninos que brincavam na calçada. Eles nos contaram 

quanto gastavam água, quanto tempo demoravam no banho e outras coisas. Depois de nosso 

trabalho no bairro, um deles nos contou que tinha colado vários recados dentro da casa pedindo 

para fechar a torneira, não demorar no banho, apagar a luz e outras atitudes. Isso nos motivou a 

continuar a divulgação. 

Na Biblioteca havia vários grupos de pessoas estudando. Conversamos com cada 

um, indagamos o que eles achavam a respeito do consumo de água e todos disseram que o 

consumo é elevado. Pedimos a eles que contribuíssem com a economia e também com a 

divulgação. No Posto de Saúde, mesmo antes de conversarmos com as pessoas, alguns vinham 

até nós perguntando do que se tratava e acabavam apoiando nosso Projeto. Lá conversamos com 

os funcionários e pacientes. Algumas pessoas reclamaram do vizinho que estava gastando muita 

água. 
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A Escola Antenor Serra, uma escola municipal no próprio bairro, foi contemplada 

com o prêmio de maior redução do gasto de água no ano anterior ao nosso Projeto. Fomos nas 

salas conversar e distribuir os panfletos e muitos alunos se interessaram pelo trabalho. O próximo 

lugar era a Escola Estadual Cardoso de Almeida, EECA. È interessante notar que essa escola, 

que não fica no bairro e sim no centro da cidade, foi a preferida do grupo no momento de escolha. 

Chegando lá, alguns queriam ir ao EECA e outros no Cardosinho, escola com o primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental e que se situa ao lado do EECA. Decidimos pelo Cardosinho, pois 

comparando as experiências, achamos o primeiro ciclo mais receptivo. Fomos bem recebidos e 

achamos bastante produtivo trabalhar com as terceiras e quartas séries. 

Quando nos reunimos para mais um encontro de avaliação da divulgação com os 

panfletos, os estudantes relataram que muitas pessoas na rua comentavam sobre a campanha 

que ficaram sabendo através de seus filhos e que por sua vez souberam na escola: “Fiquei até 

com vergonha de sair na rua de tanto que comentavam.” A divulgação superou nossas 

expectativas, pois não imaginávamos tanta repercussão pelo bairro. 

Encerrando nossos encontros fizemos duas últimas atividades. Primeiro, o estudo 

do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, um 

documento pactuado no Fórum das ONGs em 1992, e que tem se firmado como um documento 

referencia para o setor mais crítico do movimento ambientalista. Cada um dos integrantes do 

grupo leu um dos princípios do Tratado e fomos discutindo cada um, explicando o significado das 

palavras que eles desconheciam. Com este estudo aumentou a consciência de responsabilidade 

de multiplicadores de conhecimento ambiental. Por último, cada um dos integrantes do grupo 

escreveu uma carta informal, destinada a quem lhes agradasse, falando sobre sua participação no 

Projeto. Muitos destinaram a carta a nós, pesquisadoras acadêmicas. Escreveram mais 

agradecimentos pelo tempo de convívio e as oportunidades oferecidas do que propriamente as 

oportunidades de aprendizagem.  

È importante aqui refletir sobre a mudança de comportamento, algumas vezes aqui 

referida, como resultado do processo de EA. Nossa concepção da relação sociedade e natureza, 

supera a concepção de uma relação desintegrada e fragmentada, perdendo sua riqueza e sua 

diversidade, a EA deve ser crítica, ou seja, “capaz de contribuir com a transformação de uma 

realidade que historicamente se coloca em uma grave crise sócioambiental” (Guimarães, 2004). 

Essa transformação pode ocorrer pela prática da reflexão do mundo, que não deve estar voltada 

para a mudança de comportamento do indivíduo se essa não estiver contextualizada na realidade 

sócio-ambiental em que está inserido. Desta forma, os sujeitos envolvidos, primeiramente 

buscaram conhecer a realidade do ambiente em que vivem, para poderem agir dentro desse 

contexto, num processo de transformação da realidade, das relações sociais (na vivência da 
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cidadania) e ambientais. A busca da melhoria das condições ambientais a partir da identificação 

dos conflitos concernentes à população também é uma característica da EA não formal 

(CARVALHO, 2004), que esteve sempre presente em nosso Projeto. Segundo Ruscheinsky 

(2004), para que se inicie qualquer atitude é necessário ter “consciência de nossa dependência 

ecológica ampla, profunda e difusa”. Essa formação de novos sujeitos através da aprendizagem 

oferecida pela EA é abordada por Carvalho (2004):  

A Educação Ambiental está efetivamente oferecendo um ambiente de aprendizagem 
social e individual no sentido mais profundo da experiência de aprender. Uma 
aprendizagem em seu sentido radical, a qual, muito mais do que apenas prover 
conteúdos e informações, gera processos de formação do sujeito humano, instituindo 
novos modos de ser, de compreender, de posicionar-se ante os outros e a si mesmo, 
enfrentando os desafios e as crises dos tempos em que vivemos. 

Assim aconteceu com nosso grupo: percebemos que não estamos isolados do 

ambiente e do outro, mas que, ao contrário, somos integrantes do ambiente e nos relacionamos 

diretamente com ele. Nosso grupo percebeu a importância e a necessidade de passarmos de 

expectadores a atores principais, de educando a educadores diante da problemática estudada. 
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