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O USO DA ÁGUA DIANTE DAS PERCEPÇÕES DE ALUNOS NO AMBIENTE
ESCOLAR COMO FERRAMENTA À EDUCAÇÃO AMBIENTAL
SILVA, Marlucia Fernandes da 1
Resumo: A pesquisa foi realizada no Distrito Federal-DF, Brasil, em escolas de
ensino fundamental e médio. O tema do presente trabalho é a água e o
ecossistema, onde se investigou se há por parte dos segmentos da comunidade
educativa, conhecimentos dos princípios da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável, com o intuito de despertar nas pessoas, principalmente nas crianças, o
uso correto desse recurso natural, já que durante muito tempo considerou-se tal
recurso como inesgotável. O marco teórico utilizado foi baseado nos conceitos do
que seja água potável e não potável ciclo da água, águas subterrâneas, lençol
freático e Educação para o Desenvolvimento Sustentável, entre outros assuntos.
Tudo isso amparado em contribuições teóricas, fundamentado em Freire e Kuhn. No
encadeamento das ideias, a metodologia utilizada no processo de investigação será
a abordagem quali-quantitativa, com base na metodologia hermenêutica e a técnica
de análise de conteúdo. Além dessas mudanças de comportamento, é sugerida a
adoção de uma alternativa que lhe seja complementar: o reuso da água potável e o
uso da água não potável - a água da chuva, que é uma forma prudente de
exploração sustentável, pois ao mesmo tempo reconhece que a população atual tem
necessidades urgentes, as quais precisam ser atendidas, levando em consideração
a nossa responsabilidade em relação às futuras gerações, pois preserva o meio
ambiente. Por todo o exposto, conclui-se que, oportuno o tema, presentes teoria e
prática, trata-se de uma pesquisa sobre a qual, sem receio de errar, o uso
sustentável dos nossos recursos hídricos é essencial para a vida do planeta. Por
isso é um bem a ser preservado.
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Resumén: La encuesta se llevó a cabo en el Distrito Federal-DF, Brasil, en las
escuelas primarias y secundarias. El tema de este trabajo es el agua y el
ecosistema, donde investigó allí por los sectores de la comunidad educativa, el
conocimiento de los principios de la Educación para el Desarrollo Sostenible, con el
fin de despertar en las personas, especialmente en los niños, el uso corregir este
recurso natural, con tal de que fue considerado como un recurso inagotable. El
marco teórico utilizado se basa en los conceptos de lo que es agua segura e
insegura, ciclo del agua, agua subterránea, agua de mesa y educación para el
desarrollo sostenible, entre otros. Todo esto apoyado en las contribuciones teóricas,
basado en Freire y Kuhn. En la cadena de ideas, la metodología utilizada en el
proceso de investigación será un enfoque cualitativo y cuantitativo, basado en la
metodología hermenéutica y la técnica de análisis de contenido. Además de estos
cambios en el comportamiento, se sugiere adoptar una alternativa a la que es
complementaria: la reutilización de agua de bebida y el uso de agua no potable agua de lluvia, que es una manera prudente de explotación sostenible, porque en
reconoce al mismo tiempo la población actual tiene necesidades urgentes, que
deben cumplirse, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad para con las
generaciones futuras, ya que preserva el medio ambiente. Por todo lo anterior, se
concluye que el tema oportuno, presente teoría y la práctica, se trata de una
encuesta que, sin temor a equivocarse, el uso sostenible de nuestros recursos de
agua es esencial para la vida del planeta. Por lo que es un buen ser preservado.
Palabras clave: Recursos hídricos. La comunidad escolar. El desarrollo sostenible.
1 INTRODUÇÃO

A água é considerada um bem natural. Sem ela não haveria vida no planeta.
Ela é um recurso que não respeita divisas, atravessa cidades, estados e nações. Por
isso é um bem a ser compartilhado. Sem a água sabe-se que nenhum de nós
sobreviveria. Ela é a condição essencial para a vida de todos os seres vivos.
Sabendo disso, devemos lembrar que o consumo consciente da água é
fundamental. Aliás, o consumo e o uso sustentável da água são fundamentais.
Quando falamos de uso e consumo há dois sentidos diferentes: o consumo
sustentável é um consumo que pode ser reproduzido. Quer dizer, ele ocorre hoje,
amanhã e sempre. Para que ele exista é preciso que a água retirada para ser
consumida possa ser devolvida à natureza com a mesma qualidade, para que ela
possa ser usada novamente; o uso sustentável é quando você usa o recurso na
quantidade e no volume necessário para os seus efeitos no processo produtivo.
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Na Declaração Universal dos Direitos da Água, publicada em 22 de março de
1992, encontramos: “Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada
continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é
plenamente responsável aos olhos de todos.”
Por isso há necessidade, sim, do despertar da consciência ecológica da
população, em especial dos governantes, pois todos somos responsáveis pela
preservação e pelo uso consciente e sustentável de nossos recursos naturais.
Cantou Raul Seixas em sua música Prelúdio: “Sonho que se sonha só é só
um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade”. Nesse
caso, no intuito de despertar essa consciência ecológica do cidadão, em especial
das crianças, esta pesquisa está sendo realizada numa escola, que é o lugar onde
alunos e professores constroem sonhos e traçam um perfil intelectual para torná-los
realidade.
Para Freire (1996, p. 46):
O conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma engenharia
que nos ajuda a sobreviver a eles. Não podemos eliminá-los, mas podemos
diminuir os danos que nos causam [...] Ninguém pode estar no mundo, com
o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de
luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação em mim é apenas
caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na
realidade.

Por isso, é fundamental despertar a conscientização e a sensibilidade para o
consumo sustentável da água, já que as crianças se valem de disposição,
compromisso, interesse, curiosidade e, sobretudo, inteligência, para saber que
temos que preservar os recursos naturais para tê-los no futuro.
Há uma satisfação muito grande em abordar esse tema, porque além de ser
de importância social, o tema água potável e não potável é, sem dúvida, dos mais
relevantes, pois está ligado à própria sobrevivência do planeta.
O objetivo desse artigo, parte da tese realizada no curso de Mestrado, é
oferecer informação e pontos para reflexão a todos que desejarem mergulhar num
assunto atual e eterno, porque a água, hoje, está no centro de qualquer discussão
sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, seja no Brasil ou no mundo.
A partir do momento que conseguirmos despertar nas crianças, jovens e
adultos a conscientização sobre sua responsabilidade com o meio ambiente, que é
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um dever de cidadania, talvez possamos atingir esse novo paradigma com relação
ao consumo sustentável, que é responsabilidade de todos.
Esses valores coletivos são sagrados, pois o cidadão tem direito a um meio
ambiente saudável e o dever ético, moral e político de preservá-lo para presente e
futuras gerações.
Tornar esse princípio um ato de cidadania impõe uma tarefa educacional para
que esse cidadão passe a se manifestar com o intuito de ter forças para realizar
mudanças e garantir um desenvolvimento sustentável no País.
Infelizmente ainda há entre nós o mito da fartura e da inesgotabilidade dos
recursos naturais. Uma das soluções viáveis é a sustentabilidade 2, que está sendo
divulgada em todo mundo e que poderá amenizar essa situação catastrófica que
vivemos.
Recentemente, no Congresso Nacional Brasileiro, foi aprovada a Medida
Provisória nº 571/2012, o Novo Código Florestal Brasileiro, que, apesar dos vetos da
Presidente da República do Brasil, mostra que já há mudanças de atitudes em
relação ao meio ambiente.
O tema desta pesquisa é de extrema importância, pois envolve todo um
contexto de uma população, como mudanças de postura, de hábitos, sensibilização
com

a

possível

escassez

de

água,

enfim,

a

conscientização

de

uma

responsabilidade ambiental, que será feito em uma instituição de ensino.
Essas são apenas ponderações que poderão ser confirmadas ou substituídas
no processo de desenvolvimento desse estudo.
A educação não é algo que tem mão única. O educador não é o único que
detém o conhecimento, além disso, o aprendizado é mútuo, pois ambos aprendem
ao compartilhar experiência.
Ainda segundo Freire (1993, p. 119):
Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo
contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas, para
aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no exercício social
de nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um dado que, em nós, seja
3
um a priori da nossa história individual e social.

2

Sustentabilidade é um conceito sistêmico: relacionado com a continuidade dos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana, segundo o Dicionário Aurélio
Buarque de Holanda.
3
A priori, segundo o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda, diz-se de conhecimento ou ideia anterior
a experiência, ou independente dela.
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Pressupõe-se que o educador é apenas o mediador da transmissão do
conhecimento e sua função é despertar a consciência crítica do aluno. Entende-se
que a educação não é um ato isolado, ela se concretiza na união do educador com
os alunos e ainda há a experiência que os estes trazem de suas realidades.
Esperamos com essa pesquisa, depois das sugestões apresentadas,
repassar essas novas ideias de educação sustentável. Essa iniciativa poderá, com o
passar do tempo, atingir, em prol da EDS, um contingente maior de pessoas, que
poderão repassar essas informações. Isso fará com que percebam que respostas
poderão ser necessárias para minimizar esses problemas existentes e formar novos
conceitos sobre como deverão agir daqui para frente com relação aos recursos
hídricos.
As estratégias para o uso da água não potável e reuso da água potável no
ambiente escolar servirá como ferramenta para a Educação para o Desenvolvimento
Sustentável,

construindo

caminhos

direcionados

à

conscientização

e

à

sensibilização
O objetivo da pesquisa realizada foi o de oferecer informação e pontos para
reflexão a todos que desejarem mergulhar num assunto que, mais que atual, é
eterno, porque a água, hoje, está no centro de qualquer discussão sobre meio
ambiente e desenvolvimento sustentável, seja no Brasil ou no mundo.
A partir do momento que conseguirmos despertar nas crianças, jovens e
adultos a conscientização sobre sua responsabilidade com o meio ambiente, que é
um dever de cidadania, talvez possamos atingir esse novo paradigma, o consumo
sustentável, que é responsabilidade de todos.
O acesso a essas informações é um privilégio de poucos, por isso a
participação de alunos e professores é fundamental para discutir o tema: Educação
para o Desenvolvimento Sustentável.
O Ministério do Meio Ambiente (2013) publicou:
A educação em todas as suas formas pode moldar o mundo de amanhã,
instrumentalizando indivíduos e sociedades com as habilidades,
perspectivas, conhecimento e valores para se viver e trabalhar de maneira
sustentável. É uma visão da educação que busca equilibrar o bem-estar
humano e econômico com as tradições culturais e respeito aos recursos
naturais do planeta.
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Os motivos que estabeleceram e harmonizaram este trabalho foi o fato de
considerar que esse tema precisa ser vastamente discutido e divulgado, desde a
infância, pois assim poderemos sensibilizar os adultos e torná-los conscientes do
trabalho que poderemos fazer em equipe, para que haja uma educação voltada para
a Educação Ambiental.
A EDS se traduz numa nova visão de mundo, caracterizando que se deve ter
consciência de uma qualidade de vida no Planeta. Tanto que alguns cidadãos
começaram a perceber que os recursos naturais podem faltar e/ou serem extintos.
Para entender essa demanda crescente de consumo, a sociedade terá de
aprender a usar seus recursos naturais, como, por exemplo, a água, pois se mantido
o atual modelo de exploração e o seu uso desenfreado, as consequências poderão
ser desastrosas, consequentemente os prejuízos poderão ser irreparáveis para o
bem-estar dos indivíduos e do Planeta.

2 MARCO TEÓRICO

O papel dos educadores é fazer com que crianças e jovens sonhem com um
mundo onde os recursos naturais sejam mobilizados na direção da superação da
fome e de todas as demais “mazelas” de um mundo desigual, onde a sensibilidade
esteja de mãos dadas com a razão.
Declara Freire (1996, p. 12):
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.
Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. [...] Do ponto de vista
democrático em que me situo, mas também do ponto de vista da
radicalidade metafísica em que me coloco e de que decorre minha
compreensão do homem e da mulher como seres históricos e inacabados e
sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, ensinar é
algo mais que um verbo transitivo-relativo.

Diante das informações adquiridas, pretendesse despertar e estimular uma
inteligência respeitável, em sintonia com as necessidades de um mundo carente de
soluções verdadeiras, profundas e eticamente sustentáveis junto ao meio ambiente.
Conforme Aguiar et al (2003, p. 141):
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À semelhança da maioria dos países, no Brasil a agricultura é quem mais
consome água - quase 63% do que é captado vai para a irrigação. O uso
doméstico é responsável por 18% do consumo, a indústria fica com 14%.
Os 5% restantes são usados para matar a sede dos animais de criação.

Todos esses consumidores usam a água de maneira abusiva, portanto, não é
a qualidade de vida que se exige.
Ainda segundo Aguiar et al (2003, p. 143):
De acordo com as Nações Unidas, crianças nascidas no mundo
desenvolvido consomem de 30 a 50 vezes mais água que as dos países
pobres. Mas as camadas mais ricas da população brasileira têm índices de
desperdício semelhantes, associados a hábitos como longos banhos ou
lavagem de quintais, calçadas e carros com mangueiras. O banheiro é onde
há mais desperdício. A simples descarga de um vaso sanitário pode gastar
até 30 litros de água, dependendo da tecnologia adotada.

Refletindo sobre a realidade acima exposta, creio que é chegada a hora de a
sociedade brasileira atuar de forma efetiva e coordenada no sentido de definir
políticas públicas para o setor de recursos hídricos no Brasil, no intuito de encontrar
soluções aos problemas engendrados pelo uso pouco eficiente da água, tanto nas
cidades quanto na agricultura.
Rebouças (2004, p. 11) salienta que: “Apesar de a água ser tão familiar e
reconhecidamente um componente essencial da estrutura do metabolismo de todos
os seres vivos, parece paradoxal que ela não seja o elemento melhor conhecido do
Universo.”
Por ser a água tão valiosa, no Programa Globo Ecologia (11/05/2013), os
ambientalistas lhe deram o nome de “ouro azul”, pois além de não ter substituto, é
vital para a sobrevivência dos seres humanos, de todos os seres vivos e para o
desenvolvimento do mundo.
Mas vale ressaltar que a oferta de água corre o risco de entrar numa crise
profunda, pressionada cada vez mais pelo crescimento demográfico, pelas
mudanças climáticas, pela contaminação de fontes naturais - poluição dos rios,
lagos, aquíferos, pelas ações do homem e ainda pelo desperdício.
O Brasil é um País privilegiado em termos de água. Porém, ela não está bem
distribuída já que em alguns locais há muita água e pouca gente e/ou muita gente e
pouca água. Isso ocorre, por exemplo, no Norte e no Nordeste do Brasil.
A água é um recurso natural em abundância para o brasileiro. Talvez daí
venha o desperdício que ocorre no País, facilitado pelo descuido do cidadão, seja
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lavando calçadas de suas casas, deixando a torneira aberta enquanto escova os
dentes, não aproveitando a água da máquina de lavar roupa, não aproveitando a
água da chuva, entre outros aspectos.
Em função dessa crise da água potável, cogitou-se analisar se a criança tem
consciência do que seja água potável e não potável, do que seja EDS. Sustentável.
E se, após essa conscientização, haverá sensibilização para mudança de
comportamento, ou seja, mudança de paradigma no agir humano.
Em Gênesis 2:6 (1973, p. 32) diz que:
Quando Deus fez a terra e o céu não havia plantas porque Ele ainda não
tinha feito chover sobre a terra. Entretanto, um manancial subia da terra e
regava toda a superfície do solo. Essas palavras criadoras mostram como
água já estava nas origens. É claro que esse foi o modo que o povo
encontrou para explicar a importância da água na vida deles. Sem água
seria impossível a terra existir.

Segundo o Padre Félix, “vivemos o desafio de uma eminente falta de água
potável no planeta”. Será que com toda a prática de vida relacionada com a água,
conforme citações na Bíblia, poderá nos ajudar a encontrar caminhos para essa
preocupante situação que vivemos hoje, que é a necessidade de preservação da
água, já que algumas fontes estão diminuindo?
Há um dito popular muito conhecido no Brasil: “Quem poupa tem”. Ele é cada
vez mais atual e de grande relevância, pois a água, que é um recurso tão valioso,
infelizmente, é desperdiçada sem pensar, pois ao desperdiçarmos, poderemos não
tê-la no futuro. A água é um recurso limitado e o seu desperdício tem
consequências. Cada fatia da sociedade tem sua parcela de responsabilidade nessa
história.
Existem várias fontes de água, tais como: água da chuva, água subterrânea,
água dos rios e lagos, água do mar. Com relação à água subterrânea temos o
Aquífero Guarani, localizado no Brasil, que é o maior manancial de água doce
subterrânea transfronteiriço do mundo.
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos,
sobretudo os das classes populares, chegam a ela [...] discutir com os
alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino
dos conteúdos. Porque não aproveitar a experiência que tem os alunos de
viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por
exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem
estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das
gentes. (FREIRE, 1996, p. 16).
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Tornar esse princípio um ato de cidadania impõe uma tarefa educacional para
que esse cidadão passe a se manifestar com o intuito de ter forças para realizar
mudanças e garantir uma EA, um desenvolvimento sustentável no País.
Podemos ressaltar que: “As ciências evoluem através de paradigmas, que
são

modelos,

representações

e

interpretações

de

mundo

universalmente

reconhecidas que fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade
científica.” (KUHN, 2013).
Para esse novo modelo, de uso racional dos nossos recursos hídricos, que
será apresentado no decorrer desta pesquisa, temos um caminho a percorrer.
Declara Freire (1967, p. 95):
Entre nós, repita-se, a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa
constante de mudança de atitude. De criação de disposições democráticas
através da qual se substituíssem no brasileiro, antigos e culturológicos
hábitos de passividade, por novos hábitos de participação e ingerência, de
acordo com o novo clima da fase de transição.

A escassez de água não é um destino traçado e inelutável, ela pode ser
combatida e evitada por meio de estabelecimento de políticas eficientes e racionais
e isso começa com o aumento do uso racional dos recursos hídricos que será
apresentado ao cidadão.
Da mesma forma, Kuhn (1991, p. 13): “Paradigmas são as realizações
científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem
problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma
ciência”.
Hoje se fala muito em mudanças no contexto de recursos hídricos, o que é
um grande desafio para a sociedade brasileira, porque tem que haver uma
transformação no conceito historicamente estabelecido de que a oferta de água no
Brasil é infinita.
Essa visão tem de mudar, deve-se ter em mente que o uso eficiente e
integrado da gota d’água disponível - de chuva, rio, subterrânea e de reuso,
principalmente - tem sido a alternativa mais viável. Por isso é necessário que haja
essa mudança de conceito, de comportamento, um paradigma.
Então, temos, na verdade, um caminho a percorrer, que começa com a
educação que o jovem adquire, os esquemas conceituais de sua atividade. Uma vez
aprendido vai compartilhá-los em sua prática cotidiana. Usando a educação, o jovem
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adquire os esquemas conceituais de sua atividade. Uma vez aprendido vai
compartilhá-los em sua prática cotidiana. Este novo paradigma do uso racional dos
recursos hídricos é proposto pela UNESCO

4

como EDS e pela Política Nacional de

Educação Ambiental 5, que, no intuito de remediar uma suposta falta de água, surge
um novo desafio urgente, que é a construção de um novo conceito de vida, que
apresente uma perspectiva de sustentabilidade do Planeta.
Para poder entender o que é a água, podemos definir como sendo aquele
líquido incolor, inodoro que você bebe, que usa para lavar louça, lavar carro, irrigar
as plantações, e no qual serve também para você nadar e se refrescar. Hoje ela está
no centro de qualquer discussão sobre meio ambiente e desenvolvimento
sustentável, seja no Brasil um no mundo.
Destaca-se:
Se o Planeta tem tanta água, como se pode dizer que ela é escassa?
Acontece que 97% da água existente na terra são as águas do mar,
portanto água salgada, imprópria para consumo humano ou na indústria.
Assim, apenas 3% são de água doce, mais da metade (1,75% do total) é
água congelada, localizada nos polos, e outra parte (1,243% do total) é
principalmente água subterrânea, cujo aproveitamento é bem mais caro,
que é o Sistema Aquífero Guarani. Assim, sobra apenas uma parcela
mínima de 0,007% de água boa e facilmente aproveitável. E este restinho
de água boa está sendo poluído ou desperdiçado pela humanidade. Metade
dos rios do mundo já está poluído por esgotos, agrotóxicos ou lixo industrial.
(BRASIL, 2013).

Apenas 3% da água no Planeta é doce e quase 1/3 dela é de lençóis freáticos
ou congelada nos polos em forma de geleiras, calotas polares e icebergs. Parte da
água da chuva que cai sobre a terra se distribui pela superfície, quando são
formados os lagos, os rios e os riachos. E parte desta se infiltra no solo, que é
absorvida pelas plantas ou alimenta os lençóis freáticos. Isto é, lençóis subterrâneos
de água que alimentam nascentes e poços. Mas isso não quer dizer que ela seja
infinita, por isso temos de aprender a usar e reutilizar os recursos hídricos de forma
sustentável.

4

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) fundou-se,
foi criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial,a com o objetivo de
contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as
comunicações. Disponível em: <http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unesco/>.
5
O Presidente da República sancionou a Lei de Educação Ambiental, Lei nº 9.795, em 27 de abril de
1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e
dá outras providências.
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3 MARCO METODOLÓGICO

Etimologicamente, a palavra método, segundo o Dicionário Aurélio, deriva do
latim methodus, cujo significado é “caminho através do qual se procura chegar a
algo ou a um modo de fazer algo”. A pesquisa foi desenvolvida por meio da pesquisa
qualitativa.
Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 160): “Nos estudos qualitativos, o
pesquisador é o principal instrumento de investigação”. Nesse caso, a pesquisadora
realiza sua investigação numa instituição com a qual já tem uma familiaridade e na
qual exerce o papel de mãe de quatro alunas.
Segundo Oliveira (2010, p. 37):
São muitas as interpretações que se tem dado à expressão pesquisa
qualitativae atualmente se dá preferência à expressão abordagem
qualitativa. Entre os mais diversos significados, conceituamos
abordagemqualitativa oupesquisa qualitativa como sendo um processo de
reflexão e análise da realidade através da utilizacão de métodos e técnicas
para a compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto
histórico e/ou segundo sua estruturação.

Esse processo implica estudos, segundo a literatura pertinente ao tema,
observações, aplicação de questionários, entrevistas e análise de dados, que será
apresentado de forma descritiva.
Escreve Oliveira (2010, p. 38):
Para realizar esse estudo é importante que já se tenha clareza quanto ao
objeto de pesquisa, ou seja, quanto ao tema a ser estudado. Para isso, foi
importante conhecer o contexto histórico através da análise de documentos,
seguindo-se de observações sistemátícas nas rodas de conversas,
realização de entrevistas e aplicação de questionários, que foram
significativos e relevantes para o estudo do caso.

Segundo Schlittler (2008, p. 28):
Pesquisa de campo é um trabalho centrado na experiência (empírico),
decorrente das observações dos fatos ou do questionamento dirigido às
pessoas diretamente relacionadas com o objeto da própria pesquisa (tema).
Desenvolve-se propriamente em campo, responsabilizando-se o
pesquisador pela coleta de dados, pelo seu respectivo agrupamento e por
sua seleção, ou seja, pela identificação daquilo que é diferente ou similar
quanto ao que foi observado.
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Há o conhecimento de que a sala de aula é um ambiente de cooperação e
construção em que, embora se conheçam as individualidades, ninguém fica isolado
e todos desejam partilhar o conhecimento.
Freire (1987, p. 31) escreveu que “Educador e educandos (liderança e
massas), intencionados à realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são
sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas também
no de recriar este conhecimento.” Há a troca de experiência entre aluno/aluno e
professor/aluno, aluno/pais, pois existe a busca por novos conhecimentos.
Para Kuhn (1991, p. 232), a pesquisa científica é orientada não apenas por
teorias, no sentido tradicional desse termo (o de uma coleção de leis e conceitos),
mas por algo mais amplo, o paradigma, uma espécie de teoria ampliada, formada
por leis, conceitos, modelos, analogias, valores, regras para a avaliação de teorias e
formulação de problemas (sobre os recursos hídricos, por exemplo), e ainda por
“soluções concretas de problemas que os estudantes encontram desde o iníico de
sua educação científica, seja nos laboratórios, nos exames ou no fim dos capítulos
dos manuais científicos”.
Salienta Oliveira (2010, p. 58):
A utilização de métodos e técnicas em pesquisa está associada aos
objetivos, hipóteses e aos fundamentos teóricos do objeto de estudo. Esse
procedimento exige uma escolha criteriosa e sistemática para se fazer a
descrição, explicação e análise de fatos e fenômenos. Esse procedimento
se faz através da abordagem qualitativa e da abordagem quantitativa ou
ainda com aplicação simultânea desses dois tipos de aborda¬gem para
interpretação e análise do objeto de estudo.

Cada uma dessas abordagens apresenta característica específica quanto ao
tratamento dos dados coletados, estando a abordagem quantitativa voltada para
dados mensuráveis através da utilização de recursos e técnicas estatísticas. Já a
abordagem qualitativa se preocupa com uma visão sistêmica do problema ou objeto
de estudo. Tenta explicar a totalidade da realidade através do estudo da
complexidade dos problemas sociopolíticos, econômicos, culturais, educacionais e
segundo determinadas peculiaridades de cada objeto de estudo.
A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo uma tentativa de
se explicar em profundidade o significado e as características do resultado das
informações obtidas, através de entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração
quantitativa de características ou comportamento.
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Ainda segundo Oliveira (2010, p. 86):
As abordagens qualitativas facilitam descrever a complexidade de
problemas e hipóteses, bem como analisar a interação entre variáveis,
compreender e classificar determinados processos sociais, oferecer
contribuições no processo das mudanças, criação ou formação de opiniões
de determinados grupos e interpretação das particularidades dos
comportamentos ou atitudes dos indivíduos.

Neste artigo utilizamos a análise do ICD 01/13, questionário com perguntas
fechadas, com o objetivo de investigar as percepções quanto ao conhecimento de
recursos hídricos, água potável e não potável; sustentabilidade, reuso da água
potável e uso da água não potável; preservação do meio ambiente; EDS e EA.
Como amostra foram utilizados 86 alunos de 5ª série numa instituição de
ensino Fundamental e Médio do Distrito Federal. A população alvo disponível
era de 100 alunos.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS
Os dados coletados com a aplicação do ICD 01/13 foram analisados e são
apresentados sob a forma de gráficos que relatam as respostas dos
participantes da pesquisa.
Foram distribuídos 100 questionários, com perguntas fechadas, aos
alunos de 5ª série numa instituição de ensino fundamental e médio, na cidade
de Taguatinda-DF, e 86 alunos responderam ao ICD aplicado, conforme
demonstrado no Gráfico 1.
Houve uma grande curiosidade por parte dos alunos, já que 86% participaram
dessa pesquisa. Houve uma roda de conversa nas salas de aula, quando se
percebeu a curiosidade dos alunos com relação ao uso da água não potável,
sustentabilidade e o que poderia ser feito para mudar esse quadro que vivemos.
Notou-se que há uma expectativa e/ou uma perspectiva de busca de soluções,
sugestões quanto ao tema estudado.
Escreve Freire (1967, p. 95):
Entre nós, repita-se, a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa
constante de mudança de atitude. De criação de disposições democráticas
através da qual se substituíssem no brasileiro, antigos e culturológicos
hábitos de passividade, por novos hábitos de participação e ingerência, de
acordo com o novo clima da fase de transição.
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A pesquisadora, ao obter acesso ao campo, pôde iniciar o período
exploratório, cujo objetivo principal foi proporcionar uma visão geral do problema
considerado. O que promoveu uma maior participação dos alunos na pesquisa.

Gráfico 1 - Resultado geral da pesquisa realizada com os alunos

Fonte: Autora da Pesquisa

No Quadro 1 são apresentadas as respostas ao ICD 01/13, Parte I, quanto
ao conhecimento que os alunos da 5ª têm sobre recursos hídricos - água potável e
não potável -, meio ambiente, EDS, EA, sustentabilidade - reuso da água.

Quadro 1 - Tabulação do ICD 01/13
Perguntas do ICD 01/13
Respostas
a) 3 responderam que pode ser consumida sem
riscos à saúde;
b) 3 responderam não oferece riscos para os seres
vivos que a consomem;
A pergunta 1 foi direcionada
c) 16 responderam reúne características própria
para saber o que é água
para o consumo do ser humano;
potável.
d) nenhum respondeu que não tem conhecimento
do que seja;
e) 57 afirmaram que as afirmativas “a”, “b” e “c”
estão corretas.
Na pergunta 2, quer saber a) 10 responderam que a água da chuva não é
qual o conhecimento do que potável, porque no caminho que separa a
seja água não potável.
formação das gotículas, nas nuvens, e o chão,
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A pergunta 3 quer saber o
que acontece na sua rua
quando chove.

Na pergunta 4, se na sua
casa é utilizada água da
chuva e para quê?

Na pergunta 5 quer saber
quantos copos d’água o
aluno consome por dia.
Na pergunta 6 quer saber se
na casa do aluno é
armazenada água da chuva e
onde.
Na pergunta 7 O que
acontece na sua comunidade
com as águas utilizadas
(água do tanque, banho, das
pias da cozinha e do
banheiro) .

Na pergunta 8 o que a escola
faz
para
desenvolver
educação ambiental.

existem substâncias na atmosfera. Estas
substâncias podem ser tóxicas, especialmente se
vivermos numa grande cidade ou centro industrial.
b) 2 responderam que é a água de poços
artesianos
c) 2 responderam que é a água de cisterna.
d) 5 responderam não têm conhecimento do que
seja;
e) 52 afirmaram que as afirmativas “a”, “b” e “c”
estão corretas.
a) 32 responderam que não há problema com o
escoamento;
b) 14 responderam que os bueiros entopem;
c) ninguém respondeu que as casas são
inundadas;
d) ninguém respondeu que famílias são
desalojadas;
e) 21 responderam que é nenhuma das
alternativas acima.
a) 12 responderam que é lavar as calçadas;
b) 7 responderam que é lavar roupa;
c) ninguém respondeu que é molhar as plantas
d) 22 responderam que é lavar o carro;
e) 26 responderam nenhuma das alternativas.
a) 14 responderam 5 copos;
b) 13 responderam 10 copos;
c) 21 responderam 15 copos;
d) 8 responderam 1 litro
e) 11 responderam nenhuma das alternativas.
a) 1 respondeu cisterna;
b) 5 responderam caixa d’água;
c) 16 responderam em baldes;
d) ninguém respondeu em tanque;
e) 42 responderam nenhuma das alternativas.
a) 4 responderam que é coletada;
b) 27 responderam que não é coletada;
c) 2 responderam que é feito o seu
aproveitamento.
d) 21 responderam que é desperdiçada.
e) 13 responderam nenhuma das alternativas.
a) 21 responderam que eleva a conscientização e
sensibilização em relação ao meio ambiente;
b) 4 responderam que propicia mudanças de
atitudes em relação ao meio ambiente;
c) 7 responderam que desenvolve o senso de
responsabilidade nas questões ambientais;
d) 7 responderam que impulsiona a participação
ativa da comunidade escolar em defesa do meio
ambiente;
e) 28 responderam nenhuma das alternativas.
164

SILVA, M. F. O uso da água diante das percepções de alunos no ambiente escolar como ferramenta
à educação ambiental. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios, Porto Alegre, v. 4,
n.1, p. 168-189, jun. 2016.

Na pergunta 9 o que significa
educação ambiental para o
aluno.

A pergunta 10 quer saber a
partir de que idade você acha
que a educação ambiental
deveria está inserida na
escola.
A pergunta 11 quer saber
que assuntos você gostaria
que fossem trabalhados com
relação
à
Educação
Ambiental na sua escola.

A pergunta 12 quer saber
quais
desses
problemas
apresentados
considera
ambientais.

A pergunta 13 quer saber o
que você percebe na sua
relação com a natureza.

a) 13 responderam que é o local que habitamos
(habitat);
b) 9 responderam que é a adaptação contínua do
homem ao meio ambiente e ao seu nicho
ecológico
c) 1 respondeu que é um recurso fundamental,
sobre o qual são construídas as sociedades
humanas;
d) 15 responderam que é o conjunto de elementos
favoráveis ou desfavoráveis que cercam os seres
vivos;
e) 29 responderam nenhuma das alternativas.
a) 39 responderam que de 5 a 6 anos;
b) 18 responderam que de 7 a 8 anos;
c) 5 responderam que de 9 a 10 anos;
d) 5 responderam 11 a 12 anos;
e) ninguém respondeu que de 12 a 13 anos.
a) 8 responderam o uso da água potável e água
não potável;
b) 12 responderam a educação ambiental;
c) 3 responderam o meio ambiente;
d) 39 responderam consumo sustentável;
e) 5 responderam nenhuma das respostas.
a) 17 responderam adesão à sustentabilidade;
b) 14 responderam aumento do consumo dos
recursos naturais
c) 11 responderam aumento da população, pois,
consequentemente, haverá aumento de consumo
dos nossos recursos naturais;
d) 20 responderam desperdício de água potável;
e) 5 responderam extinção de nosso rios.
a) 7 responderam que não percebem mais a
natureza;
b) 37 responderam concorda que devemos
preservar a área verde em nossas cidades,
mesmo que ela ocupe um espaço que podemos
construir novas moradias.
c) 1 respondeu que prefere particularmente os
ambientes onde tudo está sob o controle do
homem.
d) 3 responderam que tudo deve ser conservado
na íntegra, pois o homem é um predador e
invasor.
e) 19 responderam nenhuma das alternativas.

Fonte: Autora da Pesquisa
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em consonância com os dados levantados, e com o intuito de responder o
problema da pesquisa, é importante salientar que diante das respostas auferidas,
percebe-se que há entendimento, sensibilidade e conscientização dos entrevistados,
quanto à possível crise da água potável.
Observa-se que deverá haver na comunidade escolar uma mudança de
atitude e do comportamento dos familiares em suas residências.
Freire (1976, p. 104) salienta que:
Ninguém ignora tudo. Ninguém tudo sabe”. A educação teria de ser, acima
de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude, onde o homem,
cada vez mais, deve se tornar consciente de que ele faz parte de um todo, e
que há muitos caminhos para preservar o nosso meio ambiente, e um deles
é a conscientização quanto ao uso dos nossos recursos naturais.

Há muitas pessoas, ONG, enfim, que lutam pela preservação de nosso meio
ambiente, mas, efetivamente, deve-se levar em conta que há poucos programas
voltados para a conscientização das crianças, em especial, sobre a Educação
Ambiental. Deve-se pensar, dentro da escola, num trabalho mais voltado para elas,
pois essas crescerão com o conceito de que preservar o meio ambiente é preservar
o seu futuro e o de muitas gerações.
É imprescindível que todo o trabalho criado por governos do mundo não fique
só no papel, nos encontros anuais, nos registros em revistas e que nem todos têm
acesso, mas, sim, no dia a dia em nossas escolas e no cotidiano, para que,
efetivamente, ocorram mudanças.
A sociedade deve modificar urgentemente seu consumismo, mudando o
paradigma de que a relação de consumo e o desenvolvimento andam juntos. E os
Estados, por sua vez, devem buscar estratégias e instituir políticas que possibilitem
mudanças nos padrões insustentáveis de consumo a fim de preservar o meio
ambiente, pois todos têm direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, ao
desenvolvimento sustentável.
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