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Apresentação
Sobre a Face das Águas é um livro digital destinado a motivar e 
auxiliar você, professor e professora da Educação Básica a preparar, 
com lucidez e sensibilidade, aulas, reflexões e discussões sobre um 
tema importante e abrangente: a água. 

No sentido de estimular a relação sustentável com os recursos 
de bem comum, como a água, a Educação Ambiental tem o 
compromisso de contribuir com a formação do sujeito, tanto no 
âmbito racional, pragmático – incentivando ações sustentáveis, 
pois a água potável está escassa e, portanto, a nossa qualidade 
de vida está comprometida - quanto no âmbito ético e moral – 
estimulando a superação da relação utilitarista que temos com os 
elementos da natureza. Não podemos negligenciar o importante 
trabalho da Educação Ambiental voltado para a preservação da 
natureza, mas precisamos avançar e encarar que a mesma não 
está apenas nas áreas protegidas e politicamente conservadas. 
A natureza e os elementos que a constituem estão presentes no 
nosso dia a dia, fazem parte da nossa constituição e dos nossos 
modos de vida, pois fazemos parte dela.

Nesta perspectiva, com diferentes dimensões e aspectos, muitos 
autores(as) e educadores(as) têm sugerido e experimentado uma 
aproximação da Educação Ambiental com a arte, trazendo, na 
maioria das vezes, elementos de linguagens artísticas às práticas 
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educativas1. A arte é fundamental na sensibilização para mudança 
de paradigmas e para uma nova postura frente ao mundo2. Neste 
mesmo sentido, as atividades artísticas, de diferentes naturezas, 
têm um papel fundamental no desenvolvimento e nas atitudes do 
futuro cidadão, podendo contribuir para a alteração da forma como 
a sociedade contemporânea interpreta a natureza e age sobre ela3. 
Uma das finalidades da arte ligada à educação é a formação de 
uma consciência exigente e ativa em relação ao meio ambiente, em 
relação ao panorama e à qualidade de vida dos indivíduos4. 

A sensibilização ao meio ambiente, numa perspectiva estética, 
consiste em dar ênfase à aspectos mais diretamente sensoriais e 
sensíveis, na intenção de que se ensine a perceber as aparências 
como aquilo que são, para além da sua utilidade.  Um dos fins da 
arte ligada à educação é operar, de forma particular, para tornar os 
indivíduos capazes de se relacionarem construtiva e sensivelmente 
com o meio ambiente5. Ressalta-se, assim, a importância do trabalho 
com os aspectos estéticos e afetivos na Educação Ambiental, tanto 
no sentido de auxiliar as pessoas a avaliarem e apreciarem o 
meio ambiente, quanto no de esclarecimento e expressão de seus 
valores e impressões em relação a ele6. 

Portanto, a preocupação com a relação ser humano-água vai desde 
a sua (in)disponibilidade e qualidade até a percepção dos aspectos 
ético-afetivos envolvidos nesta mesma relação. A construção de 

1 ANSELONI 2004; ANSELONI, 2005; ALMEIDA, 2004; MAMEDE, FRAISSAT, 2001.
2 MAMEDE, FRAISSAT, 2001.
3 ANTUNES, 2010: 14-15.
4 PORCHER, 1982.
5 DUARTE, 2002.
6 CEROVSKY, 1977; BONOTTO, 1999.
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uma percepção própria, autônoma e emancipatória da relação 
com a água, fundamentalmente não pode ser algo indutivo, 
maniqueísta - determinando-se o que é certo e errado, e ditando 
comportamentos adequados que nós, enquanto professores e 
professoras, também temos dificuldades em praticar. 

A Neurociência tem enfatizado que a base emotiva é essencial 
para um compromisso perdurável, que complementa os 
conhecimentos dos indivíduos na busca de uma melhor qualidade 
de vida, integrando outros instrumentos como intuição e percepção 
sensorial às linguagens técnicas e científicas preponderantes 
nas atividades. Portanto, as artes podem colaborar no 
desenvolvimento de conhecimentos de ecologia social e ecologia 
mental7. A estética, o teatro, o cinema, pelo favorecimento do 
pleno uso da nossa subjetividade, pela projeção e identificação, 
permite o desenvolvimento da abertura subjetiva (simpática) em 
relação ao outro, faz-nos simpatizar e compreender os que nos 
seriam estranhos ou antipáticos em tempos normais, tornando-
nos pessoas melhores, mais sensíveis e compreensivas8. Portanto, 
a sensibilidade artística e as manifestações, nesse contexto, são 
elementos importantes para que a Educação Ambiental instigue 
outras sintonias com a realidade9. 

Por exemplo, o poema da criação, a partir de um mito dos Mbyá- 
Guarani do Paraguai, narra como Ñanderuvusú, o Grande Pai, 
chamou à existência o mundo. É um texto de uma profundidade 

7 GUATARRI, 1991.
8 MORIN, 2000; MORIN, 2003.
9 CARVALHO, 2004.
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e beleza ímpar10, que guarda muitas semelhanças com os relatos 
do Livro de Gênesis 1:2: “No princípio Deus criou o céu e a terra. A 
terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do 
abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas”. 

Neste sentido, o objetivo do livro Sobre a Face das Águas é 
associar a água com diferentes manifestações artísticas e culturais, 
visando sensibilizar você e os(as) estudantes sobre as relações 
do ser humano com a água através de atividades pedagógicas 
problematizadoras voltadas, tanto para a aprendizagem sobre 
a importância da água e do seu uso sustentável, quanto para a 
abordagem interdisciplinar em torno do tema. 

As manifestações artísticas e culturais estão muito mais acessíveis 
hoje em dia e podem ser utilizadas como viés pedagógico se 
estiverem ao alcance do professor e da professora como recurso 
didático. Elas, por si mesmas, trazem informações e geram 
sentimentos que auxiliam na formação do sujeito, porém, este 
potencial pode ser otimizado na medida em que se propõem 
objetivos de aprendizagem associados a essas informações e 
emoções, pois a capacidade de se produzir metáforas, seja nas 
artes visuais, seja na linguagem escrita, especialmente na poesia 
[e na música], proporciona ao educando uma visão sintética, uma 
percepção instantânea e multidirecional da(s) realidade(s)11.

Para a elaboração do livro Sobre a Face das Águas, contou-se com 
o apoio da parceria entre a Agência Nacional das Águas (ANA) e a 
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

10 ZWETSCH, 2008.
11 PERALTA, 2002: 120



8

(CAPES), destinada a subsidiar o Programa de Apoio à Produção de 
Material Didático para a Educação Básica - Projeto Água, e o apoio 
institucional da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
através do Centro de Educação a Distância – CEAD/UDESC12.

Para a elaboração das propostas pedagógicas foi preciso dedicação 
na busca e produção de materiais artísticos e culturais que 
pudessem servir de fonte de inspiração pedagógica, contando com 
um grupo interdisciplinar de professores(as) e pesquisadores(as) 
sensíveis ao tema Água, bem como, sensíveis à necessidade de 
compartilhar ideias e esperanças por um planeta efetivamente 
justo e sustentável. 

Fica um agradecimento sincero aos apoiadores e colaboradores 
deste trabalho.

12 O Projeto Sobre a Face das Águas foi submetido ao processo de seleção pública, apro-
vado e subsidiado pelo Edital ANA-CAPES/DEB Nº 18/2015, resultante da parceria entre 
a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), destinado a subsidiar o Programa de Apoio à Produção de 
Material Didático para a Educação Básica - Projeto Água, sobre o uso e conservação dos 
recursos hídricos no Brasil. 
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Abuela Grillo

Apresentação
A animação Abuela Grillo, dirigida pelo francês Denis Chapon, com 
a contribuição de animadores bolivianos, foi produzida pela “The 
Animation Workshop”, em Viborg – Dinamarca, no ano de 2009. 

A animação apresenta de forma lúdica e sutil, o folclore de povos 
indígenas andinos, através da história de uma senhora que com 

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
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seu canto de amor faz a água se precipitar. Além disso, destaca 
a luta dos povos indígenas contra a mercantilização do bem mais 
precioso para a manutenção da vida no planeta.

O vídeo também é uma forma de divulgação sobre a privatização 
da água na Bolívia - fato que gerou um conflito entre a população 
local e multinacionais que haviam conquistado a concessão para 
comercializar a água no país13. A situação ficou conhecida como a 
Guerra da Água de Cochabamba e teve como resultado a expulsão 
das empresas14.

A forma como a história é contada e o conteúdo que a compõe, 
aparentemente, remete-nos à utilizá-la com estudantes do Ensino 
Fundamental I. No entanto, podemos destacar que algumas 

13 A perspectiva de resistência a tais estratégias de privatização da água, no entendi-
mento de que os recursos hídricos se constituem em bens coletivos, de necessidade bá-
sica para as populações e indispensáveis enquanto instrumentos da soberania nacional, 
recomenda-se a análise da experiência do vizinho Uruguai, onde já houvera uma ten-
tativa de privatização, mas a organização comunitária e dos trabalhadores determinou 
sua reversão.
14 Para maiores detalhes sobre as estratégias do Banco Mundial e de empresas trans-
nacionais envolvidas com uma política global de privatização da água, com graves reper-
cussões para a população, em especial daquela residente nos países do Terceiro Mundo, 
recomenda-se a análise da Agenda Latino Americana sobre este tema.

Para uma abordagem sobre as interações e manifestações da cultura 
popular com os seus recursos hídricos, comparando o contexto boliviano 
(retratado na animação Abuela Grillo), e o contexto do Brasil, sugere-
se a consulta ao estudo Água e Cultura nas Populações Tradicionais 
Brasileiras, coordenado pelo professor Antonio Carlos Diegues, do 
Procam/Nupaub USP.

http://www.assemae.org.br/artigos/item/1626-experiencia-de-luta-no-uruguai-e-na-america-latina
http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo/portugues/obra.php?ncodigo=240
http://nupaub.fflch.usp.br/sites/nupaub.fflch.usp.br/files/color/simbolagua.pdf
http://nupaub.fflch.usp.br/sites/nupaub.fflch.usp.br/files/color/simbolagua.pdf
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questões podem ser discutidas com os(as) estudantes do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, com o objetivo de problematizar uma 
realidade que está muito próxima de todos(as): a mercantilização 
da água e a importância da participação popular na busca pela 
democratização de seu uso e acesso.

Proposta
A animação é uma boa fonte para desenvolver atividades de 
interpretação e reflexão sobre as relações culturais e sociais 
envolvidas em torno do uso e apropriação da água. Algumas 
questões podem ajudar a orientar uma atividade pedagógica, 
como: a quem pertence os recursos naturais de bem comum, 
como a água? Qual a relação entre a abuela e a chuva? Quais 
os sentimentos que a animação desperta e, em quais situações? 
Quais as principais mensagens deixadas pela história?   

Neste sentido, a animação é adequada para o trabalho com o 
Ensino Fundamental pela sua ludicidade e linguagem visual e 
gráfica atrativas. A sugestão é trabalhar interpretação, visto que o 
que está sendo dito é falado sem o uso de palavras, possibilitando 
e instigando a discussão sobre o que está sendo representado. A 
Abuela (avó) traz as águas consigo enquanto entoa sua cantiga. 
No entanto, se a água é demasiada, isso também traz problemas. 
A animação mostra que é preciso equilíbrio na natureza. Aproveite 
para apresentar ou reapresentar o ciclo da água, esclarecendo sobre 
as etapas que a água passa antes de se precipitar, compreendendo 
que esse processo é uma transformação permanente - passando 
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de um estado físico para outro e, desta maneira, desmistificando 
a ideia do vídeo de que a chuva é resultado do canto de uma 
senhora. Além disso, destaque o fato de todos os seres vivos serem 
compostos por uma parte de água. Sem perder a magia proposta 
pela animação, compartilhe a informação de que a água para o 
povo Guarani é ainda um meio que Deus utiliza para se comunicar 
com eles. “Quando quer nos falar bem pertinho, Ele vem sobre 
as nuvens e, pela água da chuva, Ele se comunica. Quando está 
chovendo Nhanderute vem nos visitar”15. De acordo com a cultura 
Guarani, “a água não tem fim, nunca aumenta e nem diminui. Vai 
passando de um ser vivo para o outro ser vivo. Desde que existem 
seres vivos, a água vem passando de um para o outro. Hoje está 
no meu corpo, amanhã está numa árvore...” (idem). Neste sentido, 
é possível trabalhar o ciclo da água, chamando atenção para a 
sabedoria do povo Guarani, e refletindo como o conhecimento 
científico atesta a coerência de seus mitos.

Estimule os(as) estudantes a apontarem situações em que a ação 
dos seres humanos provoca o desequilíbrio na natureza, e em 
seguida, ações que podem reverter esse desequilíbrio, inclusive, 
relacionados com o ciclo da água, abordando os ciclos climáticos 
que geram secas e períodos chuvosos em certos lugares do Planeta. 
Para tanto, sugere-se a elaboração de narrativas dessas situações 
de instabilidade climática para as populações  - os Quadrinhos 
podem ser uma alternativa.

A animação também pode trazer uma forte contribuição para 
analisar aspectos sobre como o acesso e a falta de acesso à 
água refletem o quadro de desigualdade social e de que maneira 

15 ANTUNES, 2010: 14-15.
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os movimentos sociais têm sua importância para reivindicar 
mudanças, neste, e, em outros aspectos relacionados à agua: qual 
a importância da participação popular na gestão da água? Quanto 
custa a água e qual deveria ser o seu real “valor”?

Sugere-se como aprofundamento em torno destas questões, 
estudos sobre a “indústria da seca”, possibilitando uma analogia do 
vídeo com a realidade do nordeste brasileiro. A “indústria da seca” 
é um termo utilizado para retratar uma condição de exploração 
por parte de pessoas que se beneficiam da miséria no conhecido 
polígono da seca, região do território brasileiro caracterizado por 
baixas precipitações.

Além disso, no Brasil, ocorre o que conhecemos como “desvios de 
água”, geralmente realizado por empresas que desviam a água dos 
rios para seu abastecimento e produção. 

Os Estados Unidos cultivam áreas imensas e com sucesso em regiões 
como a Califórnia, onde chove sete vezes menos do que no polígono 
da seca, e Israel, que consegue manter um nível de vida razoável em 
um deserto (Negev), provando, dessa forma, que a condição de pobreza 
e baixa produtividade econômica são resultados da falta de políticas 
públicas para resolver o problema. Por exemplo, algumas localidades 
do Nordeste, como no interior do Piauí, áreas que sofriam com a seca 
passaram a ser produtoras de uvas e outras frutas e hortaliças.
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Neste contexto, a água possui um valor que pode e deve ser 
discutido com os(as) estudantes. Para os estudos em Matemática 
pode-se desenvolver atividades investigativas em que seus/suas 
estudantes tenham uma vivência com os eixos: números e operações; 
grandezas e medidas; e Estatística e Probabilidade. A animação 
serve como ferramenta para desencadear e problematizar: os 
custos, no sistema monetário brasileiro, para se ter acesso à água 
potável; o consumo médio de água potável pelo(a) estudante em 
um dia, uma semana, um mês, um ano e por toda a sua existência; 
o consumo médio de água potável pela turma, pela família do(a) 
estudante, pelos habitantes no bairro, município, estado, país e 
continente; o custo de um metro cúbico de água em diferentes 
regiões do planeta; o volume de água potável desperdiçado pelas 
companhias de água e esgoto no bairro, município, estado, país e 
continente; as relações entre 1 decímetro cúbico de água, 1 litro de 
água e 1 kilograma de carne; a construção, leitura e interpretação 
de tabelas, listas, diagramas, planilhas, quadros e gráficos para 

A apropriação privada dos mananciais e a mercantilização da água são 
práticas que endossam a manutenção do capitalismo, a industrialização, 
sem considerar a sustentabilidade, a urbanização não planejada e a cultura 
do individualismo que, geralmente, afetam as populações mais pobres. 
No contexto brasileiro, e nas suas conexões geopolíticas com outros 
países, envolvidos na privatização da água com interesses e práticas 
socioambientais predatórias, que explicitam posturas associadas com os 
conceitos de Injustiça Ambiental e Racismo Ambiental, recomenda-se a 
análise do artigo jornalístico da revista Carta Capital, de março de 2016.

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/israel-apoia-a-privatizacao-de-agua-no-brasil-diz-ativista
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compreensão da temática e tomada de decisões; a diferença de 
valor entre as marcas que a mercantiliza e, de como esta relação 
reflete de forma diferente entre as classes sociais. Neste trabalho 
pedagógico torna-se fundamental que os(as) jovens percebam que 
a água é um recurso natural que todos(as) deveriam ter acesso, pois 
ela garante a nossa sobrevivência, mas que, no entanto, ela está 
sendo utilizada por monopólios em detrimento do uso responsável 
pela população de uma determinada região. Portanto, é importante 
que estudantes tenham a possibilidade de perceber o valor dos 
recursos naturais em todas as suas dimensões - por exemplo, a 
carne que é vendida no mercado tem inserida em seu valor de 
venda para o consumidor a quantidade de água necessária para 
a sua produção? Qual o alimento que consome mais água e sua 
produção, a carne bovina ou milho - um dos principais alimentos 
entre os povos indígenas? Quais as mercadorias que necessitam 
de mais água para sua produção? Quantos litros de água são 
consumidos para produzir produtos que fazem parte do dia a dia 
desses(as) jovens? O que significa 1 metro cúbico de água? O que 
significa 1 tonelada de carne bovina ou milho?

Para o Ensino Médio, destaca-se a necessidade de abordagens 
filosófica e sociológica da questão, enfatizando a importância 
dos movimentos sociais e a participação das populações em 
relação às decisões sobre o uso sustentável e justo da água e 
avaliando coletivamente como nos relacionamos com a natureza, 
de modo geral, e nela interferimos, conhecemos e respeitamos os 
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seus limites; e, quais estão sendo as nossas ações em relação à 
sustentabilidade e suas consequências globais.

Outros aspectos, sob o ponto de vista sociológico, são: a exploração 
de mão de obra (barata, irregular e, muitas vezes, sem a segurança 
necessária) na extração de matéria-prima a partir dos conceitos de 
escravidão, alienação e mais-valia – a exploração das empresas do 
“dom” da abuela pode ajudar na compreensão sobre a importância 
dos direitos trabalhistas; e os movimentos sociais na Bolívia (país 
da Abuela Grillo) e, no Brasil, em torno das denúncias dos impactos 
socioambientais e da defesa do reconhecimento dos povos 
tradicionais da América Latina sobre as riquezas de seu solo.

Além desta abordagem, é apropriado também para o Ensino Médio, 
em geral no 1º ano, propor uma relação entre o mito indígena da 
Abuela Grillo e seu canto da chuva e a mitologia greco-romana, 
solicitando uma pesquisa de personagens que tem funções 
específicas relacionadas à natureza - como Narciso, que deu 
origem a uma planta aquática, Poseidon, deus dos mares, Adonis, 
responsável pela troca das estações do ano. Os(as) estudantes 

Casos de biopirataria, como a tentativa de transnacionais japonesas 
em patentear o cupuaçu (fruta típica da região amazônica), mobilizou 
seringueiros, pescadores, ambientalistas, agricultores familiares, povos 
indígenas, etc. para anular a apropriação indevida de uma matéria-prima.  
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podem fazer uma pesquisa sobre mitos, histórias, contos, lendas 
brasileiras ou de diversas origens, que tenham relação com a 
natureza. Para os Guaranis, por exemplo, a água (na língua Guarani 
água quer dizer “Yy”) é sagrada, como se fosse um veículo de 
Nhanderuete (“Deus Criador”), encontrada em tudo que é vivo. A 
chuva é para os Guaranis: 

“o caminho de Nhanderuete. Quando chove ele está 
passando nas nuvens, que são como se fossem seu carro. 
Na hora que está chovendo forte, com relâmpagos temos 
que ficar em silêncio. É hora em que Nhanderute poderá 
estar passando bem perto de nós e quer nos proteger. 
Nhanderute solta uma brasa de fogo (Overá, Relâmpago) 
com toda a força que acaba com ele. Quando tem algum 
espírito mau querendo nos prejudicar, Nhanderute passa 
expulsando com o barulho da água, o tupã yyapú, Trovão. 
Durante a trovoada, todos nós ficamos bem quietos. Só o 
pita´íva´e, o líder religioso, pode ficar usando o petyngua, 
cachimbo. A gente não pode falar, nem fazer alguma 
coisa, nem comer nessa hora. Acendemos o fogo e ficamos 
ao redor sem fazer barulho. O líder religioso, com o seu 
cachimbo, faz fumaça para dar o sinal a Nhanderute que 
estamos aqui.”16 

Assim como essas propostas, há outras possibilidades para 
trabalhar com o tema. O enriquecimento da atividade também 
depende do empenho em ampliar questões para debate, reflexões, 
ações, etc.

16 ANTUNES, 2019: 15.
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Água do poço
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Apresentação 
A charge (não titulada) é criação do tailandês, Tawan Chuntra, para 
a 1ª Mostra Internacional de Humor sobre Educação Ambiental, 
realizada durante o V Colóquio de Pesquisadores em Educação 
Ambiental da Região Sul (CPEASul) e o IV Encontro e Diálogos com 
a Educação Ambiental (EDEA), em 2012, na cidade do Rio Grande, 
no Estado do Rio Grande do Sul.  Esta e outras charges, que 
abordam as diversas temáticas da Educação Ambiental podem ser 
encontradas no site do evento.

Nesta charge, sob o título fictício Água do Poço, um homem expressa 
a intenção de retirar água do poço. No entanto, o mais interessante 
da charge é o formato da parte interna do poço, no subsolo: uma 
garrafa simples, rotulada, aparentemente, de material plástico e 
preenchida com pequenas garrafinhas, também de plástico. 

Para esta charge, a proposta de atividade consiste em responder 
à questão objetiva apresentada. Ressalta-se que cada alternativa 
proposta pode e deve ser refletida e discutida para evitar 
compreensões simplistas, pois envolve aspectos relacionados com 
a subsistência, com a cultura, política, economia, participação 
social e sustentabilidade. Neste sentido, mesmo que a atividade 
indique a resposta “correta”, esta pode e deve ser questionada e 
problematizada. É importante possibilitar o exercício da autonomia 
e da capacidade de resolver problemas, articulando a racionalidade, 
a sensibilidade, a intuição e a experiência que cada sujeito possui.

http://cpeasul.blogspot.com.br/search/label/Mostra%20de%20Humor%20sobre%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental
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Complementar a esta ideia, o estudo da linguagem não verbal 
poderá contribuir com as discussões propostas pelas charges – 
afinal, mesmo com o estilo supostamente objetivo, em que uma 
resposta é correta dentre outras, a atividade requer um exercício 
de interpretação e, consequentemente, subjetividade.

Proposta
Primeiramente, sugere-se a abordagem partindo dos conceitos 
de comunicação - interpretada a partir de sua imagem, cores, 
representações, autores, frases, referências, etc. Este momento 
é importante para que os(as) estudantes “sintam” a imagem, 
a relacionem com seus sentimentos, indagações e reflexões 
prévias associadas com o tema proposto pela charge. Em seguida, 
apresente as alternativas propostas ou crie novas para enriquecer 
a discussão posterior.

A teoria da complexidade, sistematizada por Edgar Morin (1991) e 
transdisciplinaridade, por Basarab Nicolescu (1999), representam uma 
mudança epistemológica e novas referências para a prática pedagógica 
pois, para estas duas perspectivas, compreender os fenômenos 
complexos é integrar aspectos subjetivos, emotivos e intuitivos aos 
saberes disciplinares.
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Considerando a imagem e a representação da analogia entre um 
poço d’água - uma forma rústica de acesso à água - e uma garrafa 
contendo várias pequenas garrafas de água - uma maneira atual 
de termos acesso a mesma, solicite que os(as) estudantes indiquem 
a alternativa mais adequada em relação à charge.

Assinale a alternativa que melhor 
expresse o efeito crítico da charge: 

a) A charge chama atenção para o fato da água proveniente dos 
poços artesanais está sendo privatizada e engarrafada;

b) A ideia da charge é mostrar que a água mineral das garrafas 
plásticas vêm dos poços artesanais;

c) O objetivo da charge é mostrar que as garrafas de plástico 
estão poluindo o planeta;

d) A charge aponta que não precisamos mais utilizar a água dos 
poços artesanais, pois agora a água é vendida em garrafas.
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Aproveitando as alternativas propostas para responder a charge, é 
possível abordar elementos da linguagem em que essas alternativas 
diferem, levando os(as)  estudantes a compreenderem porque há 
uma alternativa que melhor responde ao que se pede, apesar de 
haver mais de uma coerente - espera-se que eles/elas percebam 
alternativas incompletas ou que, apesar de estarem relacionadas 
ao mundo real, sejam verdadeiras nesse mundo, mesmo que não 
tenham  amparo na charge em si. 

Na charge Água do Poço a ideia central é denunciar e ironizar o 
novo mercado mundial que vem sendo constituído em torno da 
água potável. O primeiro passo é dado quando empresas privadas 
compram terras, onde estão localizadas as nascentes e poços, 
tornando-se proprietárias da terra e dos recursos naturais que 
estão neste ambiente. Ao se tornarem proprietárias, passam a 
comercializar estes recursos, que deveriam ser considerados como 
bens comuns. A ideia de domínio da natureza está presente em 
muitos momentos da história, pois, por um longo período de tempo, 
pensou-se que a humanidade não deveria viver em harmonia com a 
natureza, mas explorá-la, dominá-la. É possível observar esse ideal, 
por exemplo, no período colonial do Brasil e nos demais países da 
América Latina. Nesse sentido, pode-se abordar o pacto colonial, 
cujo mote era a exploração máxima da colônia pela metrópole e, 
normalmente, essa exploração estava associada a grande presença 
de recursos naturais provenientes das colônias portuguesas e 
espanholas. Se pensarmos na exploração do ouro na região das 
Minas (enfatizando o Estado de Minas Gerais, por exemplo), a 
população dessa região pouco se beneficiou com a grande riqueza 
de seu território, muitos povoados, inclusive, foram abandonados, 
devido à situação miserável que parte da população se encontrava.
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Portanto, a água - que encontrávamos em poços - está sendo 
privatizada, engarrafada e comercializada para fins lucrativos, 
privando aqueles que não têm condições financeiras do acesso à 
água potável - essencial à vida.

Para aprofundar o entendimento e a discussão sobre este 
tema tão relevante, da tendência crescente de privatização dos 
recursos hídricos a nível mundial, que repercute profundamente 
no cotidiano socioambiental de todas as comunidades, sugere-se 
um trabalho paralelo com o vídeo documentário “A História da 
Água Engarrafada” (The Story of Bottled Water), da produtora 
Annie Leonard (também produtora dos já clássicos documentários 
A História das Coisas e A História do Cap and Trade). Este excelente 
material didático (de 08 minutos) foi resultado de uma parceria 

Tal relação pode ser abordada também no período neocolonial, que 
antecede a Primeira Guerra Mundial, quando a conquista de zonas 
de influências no território africano estava intimamente relacionada 
à existência de matérias-primas nesse território e à crescente 
industrialização europeia. Nesse contexto, a preocupação em explorar 
a região do Golfo Pérsico, rica em petróleo, já é latente e pode ser 
constatada na intenção alemã de construir uma ferrovia que ligasse 
Berlim a Bagdá. Vale ressaltar que esta região suscitou e ainda suscita 
muitos conflitos do Iraque, desde 2003. Em todos esses exemplos é 
possível problematizar como historicamente os recursos naturais não 
são vistos como bens comuns.

https://www.youtube.com/watch?v=AM9G7RtXlFQ
https://www.youtube.com/watch?v=AM9G7RtXlFQ
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criativa e socialmente responsável entre as equipes do The Story 
of Stuff Project, da Corporate Accountability International, da 
Food & Water Watch, do Instituto Polaris, do Pacific Institute e 
do Grupo de Trabalho Ambiental, tendo sido produzido pela Free 
Range Studios, com lançamento no Dia Mundial da Água (22 de 
março de 2010).

Neste documentário “A História da Água Engarrafada”, explicitam-se 
as principais estratégias de marketing político-econômico utilizado 
pelas grandes corporações transnacionais para se apropriarem dos 
recursos hídricos – entendidos como de uso público e gratuito, 
com livre acesso a toda a população – e para induzir e incrementar 
o consumo do produto por elas manipulado e comercializado, à 
revelia da qualidade do mesmo e dos interesses da população. 
São detalhadas as contradições entre o discurso e as práticas de 
tais empresas, ao pretenderem vender a imagem de um produto 
(água engarrafada), associada no imaginário coletivo como se 
fosse proveniente de fontes em meio a ambientes ecologicamente 
preservados, como de qualidade superior àquela disponibilizada 
pelos serviços públicos de abastecimento. Em verdade, geralmente 
acontece exatamente o oposto; o sabor da água engarrafada é 
muito inferior, o seu custo econômico é altíssimo (chegando a 
2.000% acima da água tratada) e o seu custo socioambiental é 
propositalmente omitido, desconsiderando-se: 

-  todas as implicações negativas da exploração das jazidas de 
petróleo e seu processamento industrial (com a decorrente poluição 
do solo, da atmosfera e de recursos hídricos) para fornecimento 
das garrafas plásticas; 
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-  da indução ao consumo massivo destes materiais descartáveis 
e do volume de lixo resultante nos aterros, corpos d’água ou 
incinerados (provocando nuvens de poeiras altamente tóxicas). 

Também são demonstradas as táticas empregadas pelo mercado, 
para tentar desqualificar, perante a opinião pública, os serviços 
públicos de abastecimento de água potável (geralmente com 
resultados de análise laboratorial de qualidade muito superior), 
ou para omitir que a origem da água vendida por estas empresas 
privadas é, muitas vezes, proveniente dos referidos serviços 
públicos de abastecimento que elas buscam neutralizar. Além disso, 
destas pertinentes denúncias, o documentário sugere um conjunto 
de ações individuais e coletivas, de incentivo à participação cidadã, 
para a defesa da manutenção e melhoria dos serviços públicos 
de abastecimento de água, da ampliação das condições de acesso 
gratuito à água de qualidade e de hábitos de consumo social e 
ecologicamente responsáveis.

A partir dessa proposição, a resposta da alternativa a) pode 
ser considerada a mais correta, pois expressa a ideia central da 
charge. Esta alternativa também pode ser uma oportunidade para 
relembrar o conceito de água potável e sua importância para a 
saúde e a qualidade de vida – bem como os aspectos envolvidos 
para que esta água seja e/ou se torne apropriada para o consumo 
humano (potabilidade, saneamento básico, filtração, cloração). 

Observe que a alternativa b) não leva em conta a crítica que 
a charge sugere em relação à comercialização da água. Note 
que não é apenas a garrafa que está sendo representada, mas 
também um rótulo com o nome de uma empresa. Neste caso, a 
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constatação de que a água proveniente de poços artesanais está 
sendo engarrafada é insuficiente e ingênua, pois não questiona 
os sujeitos por trás desta atividade: quem coloca a água do 
poço na garrafa? Por que faz isso? Por que as garrafas de água 
possuem rótulos com nomes de empresas? Por que alguém é dono 
e pode vender a água que está na natureza? O mercado livre e 
desregulado não tem sensibilidade ambiental e se apropria de 
bens coletivos e públicos, privatizando-os e esgotando-os para 
produções em grande escala. Sociologicamente, pode-se discutir 
como o capitalismo desregulado tende a se apropriar de todos os 
aspectos da vida, mercantilizando-os: de uma opinião, de um jeito 
de se vestir, de direitos como saúde e educação, até bens naturais 
como a terra, a água, o ar. Ressalte o caráter autodestrutivo 
desta visão de mundo. Pode se discutir também, de forma mais 
profunda, a contradição entre “Busca pelo lucro X Sustentabilidade 
ambiental” e as noções mais amplas de “Público X Privado”.

Para entender a relação da alternativa c) com a charge é preciso 
que a imagem e a linguagem não verbal apresentada seja vista e 
refletida com um pouco de atenção. É importante não confundir a 
ideia de que “as garrafas plásticas estão poluindo o planeta” com 
o objetivo da charge. A frase em si está correta, no entanto, não 
expressa o contexto específico apresentado pela charge. 

A alternativa d) expressa um pouco do comodismo que vivenciamos 
hoje, colocando em risco o nosso direito aos recursos naturais de 
uso comum. Muitas vezes, preferimos pagar pela água vendida 
nos mercados do que nos mobilizarmos para reivindicar pela 
qualidade da água que chega em nossa residência. É um dever 
nosso, como cidadãos, fiscalizar e participar da gestão da água 
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junto aos órgãos públicos responsáveis – além da importância de 
nos organizarmos socialmente, para que os mananciais e poços 
não sejam privatizados. 

Após a reflexão em relação à charge e a discussão em torno 
das alternativas, proponha aos(às) estudantes a elaboração 
de charges relacionadas com a mercantilização da água e/ou a 
produção de um texto narrativo sobre um aspecto da discussão 
que foi considerado mais significativo para cada estudante. Para 
as disciplinas de línguas estrangeiras, solicite aos(às) estudantes a 
apresentação de palavras-chave - water, bottle, ambition, future, 
profit, etc., como por exemplo, em inglês - de suas respectivas 
charges e a elaboração de legendas para uma exposição dessas 
charges, ampliando o vocabulário de forma significativa. 

Outra abordagem que pode ser problematizada a partir da charge é 
a utilização do plástico como o principal material na comercialização 
da água. Para o estudo na Matemática, pode-se desenvolver 
atividades investigativas em que seus/suas estudantes tenham 
uma vivência com os eixos: números e operações; grandezas e 
medidas; estatística e probabilidade; geometria. A charge serve 
como ferramenta para desencadear e problematizar: os custos, no 
sistema monetário brasileiro, para se produzir, embalar, armazenar 
e transportar a água potável; o custo do litro de água potável 
embalado em garrafas pets de 100ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 
1 litro, 2 litros, 10 litros, 30 litros e 1000 litros; o custo de uma 
garrafa de água de 200 ml água em diferentes regiões do planeta; 
o tempo de decomposição das garrafas pets no meio ambiente; 
o formato das embalagens que armazenam e transportam água 
potável; a construção, leitura e interpretação de tabelas, listas, 
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diagramas, planilhas, quadros e gráficos para compreensão da 
temática e tomada de decisões; o problema ambiental que o uso 
de garrafas de plásticos do tipo pet provocam no meio ambiente. 
Neste trabalho pedagógico torna-se fundamental que os(as) 
jovens percebam que a água é um recurso natural que todos(as) 
deveriam ter acesso, pois ela garante a nossa sobrevivência, mas 
que, no entanto, seu consumo em embalagens inadequadas geram 
um problema ambiental. Portanto, é importante que estudantes 
tenham a possibilidade de perceber o valor dos recursos naturais 
em todas as suas dimensões - por exemplo, qual o tempo de 
decomposição de uma garrafa pet no meio ambiente? Que outro 
tipo de embalagem seria mais adequado para o armazenamento 
e transporte de água potável? O que significa 1 metro cúbico de 
água? Qual o formato das embalagens que armazenam a água 
potável? Por que este formato e não outro?

Sensacionalista
isento de verdade

Apresentação
O blog “Sensacionalista”, desde 2009, autorrefere-se como um site 
de humor que apresenta notícias fictícias. Seus textos cômicos, 
a partir de acontecimentos e notícias verdadeiras, têm como 
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principal característica dar uma pitada de exagero sobre esta 
realidade noticiada. Especificamente sobre a matéria “Técnicos 
encontram água nos coliformes fecais da Baía de Guanabara”, 
publicada no dia 04 de agosto de 2015, na sessão de Esportes do site 
“Sensacionalista, isento de verdade”, o texto com teor humorístico 
faz referências ao nível de poluição da Baía de Guanabara, no estado 
do Rio de Janeiro, e às competições desportivas das Olimpíadas de 
2016, na capital. 

A cidade do Rio de Janeiro, localizada no estado de mesmo nome, 
foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, 
ambos no ano de 2016. Algumas modalidades esportivas aquáticas 
precisam ser realizadas em ambientes abertos e a Baía de 
Guanabara apresenta características compatíveis para a realização 
destas competições. No entanto, os fortes indícios de que a 
qualidade da água da Baía de Guanabara esteja comprometida pela 
contaminação por coliformes fecais geraram uma grande polêmica 
em torno da possibilidade de os atletas contraírem doenças pelo 
contato com esta água. Em decorrência deste contexto real e 
polêmico, o texto do “Sensacionalista” procura tratar o debate com 
humor, ao transmitir a ideia de que, ironicamente, a água estaria 
ocupando “indevidamente” o lugar dos coliformes fecais na baía. O 
texto, apesar de ser uma brincadeira da parte dos autores, também 
traz um alerta sobre a situação de degradação, devido à falta de 

http://www.sensacionalista.com.br/2015/08/04/tecnicos-encontram-agua-nos-coliformes-fecais-da-baia-de-guanabara/
http://www.sensacionalista.com.br/2015/08/04/tecnicos-encontram-agua-nos-coliformes-fecais-da-baia-de-guanabara/
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Saneamento Básico, e o comprometimento da qualidade da água 
da Baía de Guanabara, um dos principais símbolos naturais do 
estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

Este cenário, resultante do excessivo contingente humano 
assentado sobre um determinado espaço, utilizando-se dos 
recursos naturais do mesmo, sem a correspondente e necessária 
preocupação com medidas preventivas em relação aos seus 
impactos socioambientais, já fora registrado no passado histórico 
desta cidade: 

É importante lembrar que, a partir de 1870, grandes 
secas assolaram a cidade do Rio de Janeiro, agravadas 
pelo aumento populacional e pelos danos ambientais 
causados às nascentes dos rios, pois as matas e florestas 
de seu entorno passaram a ser derrubadas, em geral, para 
atender ao comércio de lenha e carvão, às construções 
das habitações e à cultura de café que surgia na cidade. 
Nessa época, a metrópole passava por graves problemas 
de habitação, sobretudo, com o crescimento populacional 
que teve início, a partir do século XIX. Com a instalação da 
Corte, em menos de duas décadas, a população duplicou, 
atingindo cerca de 100 mil habitantes no ano de 1822 e 
135 mil em 1840. Esse aumento ampliou-se ainda mais 
no final do século XIX, pela vinda de grande contingente 
de imigrantes. Tal fato acarretou sérios problemas de 
salubridade para a vida da cidade17. 

Mais importante, porém, do que constatar que tais impactos não 
são recentes, mas recorrentes ao longo do tempo, é perceber as 

17 RODRIGUES, MIRANDA, 2014. 
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conexões desta situação com um determinismo sociopolítico de 
suas causas e consequências, e sua inserção no contexto das 
Injustiças Ambientais e, ainda, no Racismo Ambiental. A correlação 
estabelecida entre a deterioração da qualidade de vida, decorrente 
dos esgotos domésticos que acabam atingindo os corpos hídricos, 
e a falta de saneamento básico nas áreas de moradia de grande 
parte da população, tem contribuído - ao longo da história - 
para uma orientação das políticas públicas de exclusão desta 
mesma população, culpabilizada pela carência de infraestrutura 
e destinada a ser continuamente remobilizada para áreas mais 
distantes do perímetro urbano, retroalimentando uma espiral de 
crescente exclusão política, socioeconômica e étnica (injustiça e 
racismo). Esta população tende a ser removida para áreas de difícil 
acesso, precarizada intencionalmente, para valorização das suas 
áreas originais, destinadas a outras categorias sociais.

A Baía de Guanabara, enquanto símbolo da beleza paisagística, 
recursos naturais e aglomerado urbano de uma grande cidade 
litorânea, é representativa da complexidade das interações entre 
a sociedade e os seus ecossistemas, e da dificuldade de serem 
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implementadas medidas integradas, contínuas e eficazes 
para assegurar a conservação da qualidade de vida das suas 
comunidades. 

Os diversos problemas decorrentes da carência de saneamento 
básico e da intensidade da poluição industrial comprometem os 
ambientes e os recursos hídricos compartilhados, afetando o 
cotidiano de grande parte das cidades.

Uma das primeiras estratégias utilizadas na tentativa de controlar e 
reduzir a poluição da Baía de Guanabara demandava a realização 
de estudos específicos para localizar e quantificar as áreas e níveis 
de comprometimento da qualidade das suas águas. O Programa de 
Despoluição da Baía de Guanabara foi estruturado em 03 etapas: 
a) despoluição de Baía da Guanabara; b) recuperação ambiental da 
bacia hidrográfica da Baía de Guanabara; c) programas ambientais 
complementares. Para viabilizar o programa, foi proposta a adoção de 
um sistema de concessões de prestação de serviços públicos à iniciativa 
privada, prevendo o retorno social dos custos dos investimentos 
necessários. Tal programa, entretanto, enfrenta sérias controvérsias e 
conflitos de interesses político-econômicos entre distintos setores da 
população e usuários dos recursos hídricos, provocando grandes atrasos 
na sua efetiva implantação. 

http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/limaecr.pdf
http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/C206436.pdf
http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/C206436.pdf
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O texto humorístico aponta para um tema muitas vezes subestimado 
ao se analisar a degradação dos recursos naturais. Como todos 
os ecossistemas, a Baía de Guanabara oferece gratuitamente a 
toda sociedade uma série de provisões ecossistêmicas (suporte 
e regulação); no entanto, os aspectos culturais tendem a ser 
despercebidos, ou interpretados, como subjetivos. O usufruto 
cultural (apreciação estética, harmonia, relaxamento, inspiração, 
lazer e recreação, religiosidade, esporte, etc.) é um aspecto 
importante, pois esta relação proporciona bem-estar à comunidade, 
geração de emprego e renda diversificada. Neste sentido, todas 
estas atividades refletem e dependem da qualidade do ecossistema, 
de sua integridade e sanidade, possibilitando o contato íntimo que 
nos reconecta com a natureza física e espiritual. A degradação da 
qualidade das águas da Baía de Guanabara não afeta, portanto, 
“apenas” aspectos diretos, água e peixes, e indiretos, pessoas, 
comunidades locais, setores e atividades (pesca, extrativismo 

 Como todas as regiões estuarinas, a Baía de Guanabara apresenta áreas 
e atividades com grandes diferenças quanto às fontes e a intensidade 
da poluição que atinge suas águas, que variam muito ao longo das 
suas microrregiões, em função da maior ou menor exposição ao vento 
e às correntes, que podem concentrar ou dispersar os contaminantes. 
Algumas áreas estão mais expostas à contaminação orgânica, pela 
grande incidência de lançamento de esgotos domésticos nos rios ou 
diretamente nas margens da baía, onde irão provocar a redução do 
oxigênio dissolvido. 
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e comércio), mas também, o conjunto da sociedade (moradores 
da cidade, visitantes e turistas) que perdem a possibilidade de 
usufruir do contato saudável e inspirador que as águas – quando 
límpidas - nos proporcionam.

Outro aspecto abordado pelo texto se refere à mensagem sobre 
a íntima e indissociada correlação irônica entre a “necessidade” 
da exposição dos atletas aos discursos políticos como estratégia 
de imunização. Ou seja, ao invés de apenas retratar a degradação 
biológica das águas, como geralmente tais problemas são abordados 
no jornalismo convencional, os autores inserem questionamentos 
morais e éticos que também estão relacionados com esta 
degradação - “Vamos ter que fazê-los conviver com muitas fezes, 
estrumes e coisas desse tipo. Já encomendamos a transcrição de 
vários discursos do Congresso e também estamos pegando vários 
posts nas redes sociais. Com certeza depois disso eles estarão 
mais fortes”18. A falta de qualidade das águas é um dos aspectos 
que representa, também, a perda de qualidade nas relações sociais 
e políticas - a gestão dos territórios e dos recursos naturais é 
decorrente de um conjunto de decisões (e omissões) políticas 
que se fundamentam no egoísmo, individualismo e materialismo 
presentes na nossa sociedade, muitas vezes expostos nas redes 
sociais. 

18 SENSACIONALISTA, 2015.
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Proposta
O texto e a discussão podem ser desenvolvidos tanto no Ensino 
Fundamental II quanto no Ensino Médio, dependendo da ênfase 
e profundidade objetivadas. O importante é problematizar as 
questões levantadas pelo texto do blog “Sensacionalista”, refletir 
sobre as consequências da relação que estamos tendo com a 
natureza e articular a problematização e a reflexão ao contexto 
local: temos uma situação semelhante ao contexto da Baía de 
Guanabara na nossa cidade? 

Para a compreensão das figuras de linguagem citadas, é 
aconselhável que o trabalho seja desenvolvido a partir do 9º ano, 
pois exige abstração para interpretar sua mensagem. Apesar de 
não ser uma notícia verídica (o texto é de ficção), ele pretende 
discutir de forma crítica um fato verídico - o da poluição da Baía 
de Guanabara. É interessante levar à reflexão sobre o quanto as 
políticas públicas relativas à problemas como esse são limitadas, 
visto que essa questão só veio à tona por conta das Olimpíadas de 
2016 - isso significa que sem as Olimpíadas não seria necessário 
despoluir a Baía? 

Para aprofundar o trabalho, é possível comparar a publicação do 
site com uma publicação de jornal ou de outro site sobre o mesmo 
assunto, o que possibilita a introdução à análise de discurso. Por 
exemplo: foi publicado em um site jornalístico  uma entrevista 
com o Secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Nela, o 
secretário afirma que “quem disser que a Baía estará limpa em 
menos de 25 anos vai estar mentindo”. 

http://epoca.globo.com/esporte/olimpiadas/noticia/2016/08/por-que-baia-de-guanabara-continua-poluida-nos-jogos-olimpicos.html
http://epoca.globo.com/esporte/olimpiadas/noticia/2016/08/por-que-baia-de-guanabara-continua-poluida-nos-jogos-olimpicos.html
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É possível relacionar essa afirmação com a irônica previsão para as 
Olimpíadas de 3026. O exagero é uma das características desse tipo 
de texto (caricatura), tendo como propósito intensificar, chamar a 
atenção para aquele aspecto - 25 anos é muito tempo para uma 
Olimpíada prestes a acontecer, assim como é muito tempo esperar 
até 3026. Ao comparar as duas publicações, os(as) estudantes 
perceberão as relações e características de cada texto, bem como 
suas intenções. 

A melhor maneira de garantir que a informação que esteja sendo 
utilizada em sala de aula reflita o contexto real é questioná-la, 
aplicando o “princípio do contraditório”, ou seja, analisando-
se um conjunto discordante de fontes de informação sobre um 
mesmo tema, amplia-se a percepção crítica do grupo sobre a 
pertinência, coerência ou contradições e interesses contidos 
nos diferentes materiais analisados. Assim como grande parte 
dos(as) pesquisadores(as) reconhece hoje o mito da “neutralidade 
científica”, ele também está presente em quaisquer outras 
produções humanas; para explicitar os pontos de vista ou 
interesses, muitas vezes ocultos nas informações difundidas, o 
melhor caminho é sua criteriosa comparação.

Complementar à proposta de discussão sobre as Olímpiadas, 
sugere-se uma pesquisa sobre grandes rios, mares, lagos, etc. do 
mundo e de suas condições atuais. Elabore com os(as) estudantes 
um painel com imagens e legendas, em inglês, com as informações 
sobre esses lugares. A Olimpíada anterior a essa de 2016, no Rio 
de Janeiro, foi em Londres, na Inglaterra, onde a língua inglesa é 
oficial. Em que condições foram realizadas as provas aquáticas a 
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céu aberto naquele país? O estado de suas águas era semelhante 
as do Rio? 

Numa perspectiva histórica, é interessante os(as) estudantes 
terem a possibilidade de conhecer como o rio, o lago ou mar que 
banha a sua cidade tem sua importância para o desenvolvimento 
cultural, social e econômico. Por exemplo: rios que antes eram 
navegáveis e já não são mais; rios que serviam de lazer; lagos 
que serviam para abastecer a cidade; rios, lagos e mares onde 
havia atividade pesqueira, turística ou esportiva, etc. - como estão 
atualmente? O trabalho pedagógico com relatos históricos de pais, 
avós e pessoas da comunidade pode contribuir para conhecer a 
história da cidade através das suas águas; pesquisas em museus, 
jornais e revistas, fatos históricos, em geral, também podem ser 
relevantes para a discussão do cenário atual de nossas águas, 
considerando o próprio o contexto local. Desta maneira, ressalta-
se que o problema não é para ser resolvido pelas gerações futuras, 
pois é uma preocupação do presente. Neste sentido, estimular 
projetos, mesmo com objetivos simples, podem ajudar os(as) 
jovens a entenderem a importância da busca coletiva por soluções 
de problemas reais e locais. 

Outra abordagem que pode ser explorada através do texto do 
“Sensacionalista” é a importância das águas para o bem-estar 
físico, mental e emocional das pessoas proporcionados pelos 
esportes aquáticos possibilitados pelos ambientes aquáticos 
saudáveis. Uma opção é o(a) professor(a) abordar os aspectos 
históricos das olimpíadas: quando e em qual contexto surgiram as 
olimpíadas? Quais as modalidades aquáticas mais antigas? Quais 
as modalidades atuais e suas respectivas regras para a competição 
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olímpica? Complementar a esta abordagem, estimule pesquisas 
sobre os esportes aquáticos olímpicos (ou não olímpicos) e saídas 
de campo para ambientes locais que apresentam ou apresentaram 
condições para práticas desportivas aquáticas. Caso o ambiente não 
apresente as condições adequadas, proponha aos(às) estudantes 
uma discussão sobre os motivos relacionados com a inadequação, 
a identificação dos responsáveis pela situação do ambiente e as 
possíveis medidas para revertê-las. Se possível, estimule-os(as) 
a fotografar os ambientes e enviar amostras de água de alguns 
pontos selecionados para análise bioquímica.

A qualidade da água está relacionada com seus aspectos físico 
químicos19, microbiológicos, parasitológicos20 e toxicológicos21. 
No entanto, cabe ressaltar que, de acordo com o tipo de água a 
ser analisada, isto é, água natural (rios, lagos, etc.), água para 
consumo, água hospitalar, são empregados critérios distintos para 
considerá-la de boa qualidade.

Neste sentido, sugere-se conteúdos sobre agentes patogênicos 
que se proliferam em águas poluídas e as respectivas doenças 
relacionadas; conteúdos sobre o corpo humano, especificamente, 
o sistema imunológico, também podem ajudar na melhor 
compreensão do texto do “Sensacionalista”, bem como refletir 

19 A análise física baseia-se nos seguintes parâmetros: cor, turbidez, sabor, odor, tem-
peratura, entre outros. Enquanto que as características químicas são determinadas pela 
presença de substâncias químicas oriundas dos terrenos por onde ela passou ou recebeu 
de contribuição, como por exemplo, cálcio, ferro, magnésio, etc.
20 As análises microbiológicas e parasitológicas têm como objetivo determinar a pre-
sença de microrganismos (ex: vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos), que uma 
vez presentes na água, afetam a saúde humana e animal.
21 Um controle toxicológico visa monitorar a presença de diversos produtos tóxicos, como 
por exemplo, presença de agrotóxicos na sua composição.
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sobre a importância da qualidade da água para a qualidade do 
ecossistema.

Para o melhor aproveitamento das possibilidades pedagógicas 
do referido processo de eutrofização, sugere-se a realização de 
experimentos em escala e controlados, em sala de aula, simulando 
estes eventos, decorrentes de interferências humanas nos 
ecossistemas aquáticos, explicitando suas consequências sobre os 
corpos hídricos, a biota e as comunidades que se utilizam destes 
recursos, adaptando alguns exemplos de materiais didáticos sobre 
o tema22.

A discussão sobre o Saneamento Básico também é pertinente e pode 
ser outro desdobramento do texto humorístico do “Sensacionalista”. 
A maior parte dos rios e seus tributários percorrem longas 
extensões, antes de desaguar na Baía de Guanabara, transportando 
as águas contaminadas por esgotos domésticos (geralmente sem 

22 GURGATZ et al., 2012.

Do ponto de vista ecológico, a análise de parâmetros como: pH, 
temperatura, quantidade de oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO), e presença de compostos orgânicos (amônia e nitritos) na 
água de determinado rio ou lago, devem ser considerados importantes 
para a sobrevivência do ecossistema presente nestas regiões.  Além 
disso, a quantidade de coliformes presentes na água determina se existe 
despejo de esgoto nessas águas.
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tratamento sanitário ou com tratamento precário), resíduos sólidos 
urbanos e efluentes industriais tóxicos.

Com base na notícia sensacionalista sobre a qualidade da água da 
Baía de Guanabara,  solicite aos(às) estudantes que se organizem 
em grupos de trabalho, pesquisem e identifiquem outras situações 
de poluição da água em diferentes regiões do Brasil. Oriente-os(as) 
à identificarem o histórico da poluição, as causas, as consequências 
e quais as políticas para conter/minimizar a contaminação. 

Dispondo então, de um conjunto de fontes de informação e 
conceitos envolvidos, e da análise crítica sobre o seu conteúdo, 
pode-se avançar mais uma etapa, a qual seria a produção e difusão 
autônoma e local do conhecimento apreendido. Não importa tanto 
qual será o suporte ou os recursos tecnológicos e financeiros 
disponíveis, mas principalmente, a intenção de adaptar o conjunto 
de informações assimiladas e criticadas pelo grupo ao seu contexto 
específico, desenvolvendo uma cartografia dos problemas do 
bairro (com desenhos e mapas), um conjunto de entrevistas com 
moradores e moradoras e diferentes atividades da região, a revisão 

Nas áreas urbanas, onde existe um serviço público de saneamento, 
atendendo as normas da engenharia sanitária e ambiental, estas 
atividades estão concentradas nas Estações de Tratamento de 
Esgotos (ETEs), conectadas a uma rede coletora (por gravidade ou por 
bombeamento), que traz os efluentes desde as residências até as suas 
instalações, para a remoção de poluentes.
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dos programas governamentais, das empresas e ONGs, para buscar 
a adequação dos problemas constatados, etc. Desde um jornalzinho 
impresso, um fanzine, um mural, uma série de grafites, alguns vídeos, 
um blog..., são múltiplas as possibilidades para os(as) estudantes 
divulgarem as suas pesquisas, retratando as suas “realidades” e 
pontos de vista, necessidades e perspectivas. Esta produção, por 
mais singela que possa parecer, pode estar muito mais impregnada 
de verdade e profundidade do que aquela disponível na grande 
mídia, porque está mais diretamente associada ao cotidiano e 
cenário real das pessoas, a sua identidade, não sendo apenas mais 
um produto a ser vendido.

Ressalta-se que é sempre de grande valia abordar as ideias e as 
propostas de atividade de forma interdisciplinar e contextualizada, 
procurando relacionar o texto a um contexto mais abrangente (Rio 
de Janeiro, Olimpíadas, a polêmica da possível contaminação dos 
atletas com o contato com água, o Saneamento Básico no Rio de 
Janeiro, a despoluição de rios,  etc.), ao mesmo tempo ao contexto 
local dos(as) estudantes: atividades aquáticas de lazer e esporte 
praticadas por eles(as), poluição de água e o saneamento básico 
na cidade, epidemias ou doenças causadas pela água contaminada, 
etc. 

Bichos do mar

Apresentação
A música “Bichos do Mar” é uma parceria do catarinense Chico 
Martins (guitarrista, compositor e vocalista da banda Dazaranha) 
com o cantor Lenine, para o Projeto TAMAR (Projeto Nacional de 
Conservação de Tartarugas Marinhas). 
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Bichos do mar

Apresentação
A música “Bichos do Mar” é uma parceria do catarinense Chico 
Martins (guitarrista, compositor e vocalista da banda Dazaranha) 
com o cantor Lenine, para o Projeto TAMAR (Projeto Nacional de 
Conservação de Tartarugas Marinhas). 
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A música está disponível em duas versões: uma interpretada 
pelo cantor Lenine e a outra pela cantora Ana Rosa.

A letra desta música conta a história de uma tartaruga que nadou 
durante toda sua vida, rodou o mundo sem ter pressa, olhando 
para tudo, vendo os bichos do mar limpando os oceanos e os 
homens e mulheres o sujando. A partir de uma perspectiva humana, 
representada pela música, a tartaruga mudou sua atitude diante 
da vida como reação à nossas ações – ou seja, ela (tartaruga) que 
nunca teve pressa, passou a ter pressa para que a humanidade 
mudasse suas ações em relação ao mar e aos bichos do mar. A 
mudança de postura da tartaruga pode ser associada à grande 
interferência de homens e mulheres nos habitats, tornando 
urgente novas atitudes. 

O TAMAR foi criado em 1980 pelo IDBF (Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal), sendo administrado atualmente pelo IBAMA 
(Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) e tem como principal objetivo 
a proteção das cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas em 
território brasileiro: cabeçuda (Caretta caretta), de pente (Eretmochelys 
imbricata), oliva (Lepidochelys olivacea), de couro (Dermochelys coriacea) 
e verde (Chelonia mydas), todas ameaçadas de extinção. Vale salientar 
que uma das principais características do Projeto TAMAR é que o seu 
trabalho se dá em conjunto com as comunidades litorâneas. O projeto 
consiste num modelo internacional; é uma das experiências mais bem 
sucedidas do mundo, no quesito conservação marinha.

https://www.youtube.com/watch?v=sTvVsNNi46s
https://www.youtube.com/watch?v=XpfrpeNzN9M
http://www.tamar.org.br/
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Proposta
A música evidencia a preocupação em relação às ações que 
ameaçam às populações de tartarugas . 

De acordo com o Projeto TAMAR, entre as ações estão: a ocupação 
desordenada do litoral, a poluição dos oceanos, a pesca incidental 
realizada com redes de arrasto e espinhéis  - ao ficarem presas nas 
redes, as tartarugas não conseguem subir até a superfície para 
respirar23. 

A fotopoluição, que consiste na iluminação artificial nos locais 
de desova, também é apontada como uma das grandes inimigas 
das tartarugas (provocando a perda de orientação espacial e, 
muitas vezes a morte), além da presença de veículos nas praias 
de desova e o aquecimento global. 

Para pensar em propostas pedagógicas que podem ser 
desenvolvidas a partir da música e da problemática ambiental 
apresentada, primeiramente, é interessante  verificar a presença, 
ou não, do Projeto TAMAR nas proximidades dos(as) estudantes, 
situando, sempre que possível, os locais de preservação conhecidos. 

23 Outros aspectos das interações entre a atividade pesqueira e as tartarugas marinhas 
no extremo sul do Brasil, como a incidência de encalhes e captura incidental das mesmas 
pelas artes de pescas são analisadas na obra de Danielle da Silva Monteiro, 2004. 

http://www.nema-rs.org.br/files/publicacoes/tartarugas_pesca.pdf


46

Procure discutir com os(as) estudantes a origem do Projeto 
TAMAR - cujo nome advém das iniciais de Tartarugas Marinhas – 
sua nacionalidade brasileira, bem como abordar outros projetos, 
organizações e instituições nacionais e internacionais, como 
por exemplo, o Greenpeace (fundado no Canadá e com sede em 
Amsterdã), que também realiza ações relacionadas à preservação 
e resgate de animais marinhos.

Neste sentido, tanto no Ensino Fundamental II, quanto no 
Ensino Médio, pode ser discutida a importância de movimentos 
socioambientais,  de organizações civis e Organizações Não-
Governamentais (ONGs) para o equílibrio social de interesses - 
empresas privadas e aparato estatal têm papel e poder consolidados 
dentro da esfera social de debates de projetos e rumos para uma 
cidade, estado ou país e, para que haja equilíbrio de interesses é 

Para uma compreensão das múltiplas interações da sociedade com 
os ecossistemas costeiros e marinhos, especialmente dos efeitos 
decorrentes da poluição e da pesca predatória sobre estes ambientes e 
espécies, recomenda-se a consulta aos diversos projetos desenvolvidos 
pelo NEMA. Dentre este conjunto de projetos, são desenvolvidas múltiplas 
atividades de educação ambiental e produção de material didático de 
qualidade; especificamente no projeto Pescadores por Natureza, os 
esforços são direcionados à categoria social e atividade econômica da 
pesca, onde se destacam, por sua aderência, ao tema desta atividade, as 
ilustrações do artista Wagner Passos.

http://www.nema-rs.org.br/projetos
http://wagnerpassosblog.blogspot.com.br/2011/08/hq-pescadores-por-natureza.html
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importante a sociedade civil também ter voz e força no debate 
político e nos projetos socioambientais, através das ONGs e dos 
movimentos sociais e ambientais.

Sugere-se que os(as) estudantes listem alguns movimentos 
ambientais conhecidos e pesquisem como são suas respectivas 
ações em prol da preservação ambiental. Solicite que, em grupos, 
criem propostas de movimentos ambientais novos e próprios, 
direcionados a um problema específico e pontual da cidade e 
relacionados à água, de forma direta ou indireta – por exemplo: 
criação de um parque que proteja nascentes e mananciais; criação 
de mais praças ao redor de rios e canais; proteção das margens de 
um rio; proteção das costas marítimas; criação de canteiros verdes 
e hortas urbanas próxima de rios, canais e nascentes; reciclagem 
de lixo; separação do lixo orgânico para compostagem e horta 
urbana; despoluição de algum lago; proteção de alguma espécie 
animal encontrada na região e que esteja ameaçada; reutilização 
da água da chuva em casas e empresas; projetos de saneamento 
básico e esgoto; projetos de tratamento de água, etc. Em seguida, 
as equipes podem compartilhar e divulgar suas ideias para turma 
ou para a escola.

Um aspecto relevante a ser problematizado através da música, 
são as consequências do consumo não sustentável, da produção 
excessiva de diferentes tipos de resíduos, diferenciando os 
conceitos consumo e consumismo. Solicite uma pesquisa sobre os 
tipos de resíduos, como esses diferentes tipos de resíduos afetam 
os oceanos e quais as consequências para cada animal oceânico. 
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Não deixe de apontar que, no caso específico das tartarugas, 
não é incomum que elas confundam as nossas populares sacolas 
plásticas, muito utilizadas nos supermercados, com seu alimento 
preferido: as águas vivas.

O lixo não é a única causa de morte da vida marinha, podemos citar 
ainda a contaminação por esgotos residenciais e industriais, que 
resultam sucessivamente na proliferação de algas, diminuição de 
oxigênio na água e, consequentemente, na mortandade de peixes. 
Além disso, o derramamento de petróleo também compromete a 
vida de inúmeros animais marinhos, como peixes, aves (albatrozes 
e pinguins) e mamíferos marinhos (golfinhos e leões marinhos), 
dentre outros.

Os aspectos elencados – respeito à vida, consumo sustentável e 
não sustentável, poluição marinha e impactos socioambientais 
na região costeira - podem ser desenvolvidos pedagogicamente 
recebendo a contribuição conceitual de diferentes disciplinas.

A letra da música “Bichos do Mar” é própria para o estudo de 
classes gramaticais e, pela sua simplicidade (vocabulário do 
cotidiano, com a possível inserção de novas palavras que 
estimulam a curiosidade sem afetar a compreensão), sugere-se 

 Para maiores informações sobre o descarte de plásticos não 
biodegradáveis, e sua circulação pelos mares do mundo e de seus 
impactos sobre diversas espécies, como aves e tartarugas marinhas, 
sugere-se a consulta ao artigo jornalístico da BBC.

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/02/130129_poluicao_plastico_oceanos_mv
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desenvolver atividades no Ensino Fundamental, no 6º ou 7º ano; a 
identificação (e o conceito) de substantivos, partindo dos animais 
citados na composição, e dos verbos de ação buscando relacioná-
los aos sujeitos dessas ações impele o(a) estudante à compreensão 
da estrutura frasal. Esta proposta se torna mais interessante 
se trabalhada interdisciplinarmente, identificando cada um 
dos animais citados com imagens e características. A partir do 
estudo das características dos animais, é possível levar os(as) 
estudantes a refletirem sobre outra classe gramatical, o adjetivo. 
Na culminância da atividade, propõe-se como desafio que os(as) 
estudantes escrevam uma letra de música ou poema (conforme as 
possibilidades da turma) abordando um dos animais estudados, 
suas características, hábitos, habitat etc. Neste contexto, conceitos 
como cadeia e teia alimentar, e ecossistema marinho podem ser 
articulados e utilizados no desafio. 

Para os estudos de línguas estrangeiras, em paralelo com a 
disciplina de Língua Portuguesa, os nomes dos animais marinhos 
citados na música podem ser pesquisados e apresentados, com a 
posterior tradução de versos ou até estrofes e sua musicalização 
– como sugestão de atividade em equipes.

Para aprofundar a compreensão sobre a relação entre a vida das 
tartarugas e as correntes marinhas24, verdadeiros rios dentro 
de oceanos e mares, articule os conceitos de calor e salinidade 
específicos e sua relação com o transporte da temperatura e da 
umidade, interferindo assim, na vida marinha e no clima. 

24 As correntes marinhas são movimentos de grandes massas de água nos oceanos que 
têm sua origem relacionada com os ventos (Ciclo de Coriólise) e o movimento de rotação 
da Terra.
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Nos crocodilos e em algumas tartarugas e lagartos, o sexo do 
filhote é determinado pela temperatura ambiental durante o 
desenvolvimento do embrião. Discuta com os(as) estudantes a 
definição do sexo em algumas tartarugas em razão da variação 
da temperatura de incubação. Para esta abordagem, explique 
as primeiras etapas do desenvolvimento embrionário, em que a 
temperatura age sobre as etapas iniciais do desenvolvimento, 
definindo a anatomia e a fisiologia do aparelho reprodutor25. 

Portanto, todos estes fatores interferem diretamente no equilíbrio 
de oceanos e mares. Como forma de relacionar as migrações de 
tartarugas com correntes marinhas, propõe-se uma sobreposição de 
mapas para que os(as) estudantes visualizem as rotas migratórias 
das tartarugas com as correntes marinhas, e que possam tirar as 
suas conclusões: quais espécies preferem águas quentes, quais as 
frias? Quais correntes são atravessadas por espécies e quais são 
utilizadas a favor no percurso migratório? 

25 Considerando os fatores de determinação sexual das tartarugas marinhas, problema-
tize com os(as) estudantes como a intervenção humana pode influenciar a determinação 
do sexo das tartarugas em razão das alterações climáticas.

Como sugestão à atividade complementar, assista com os(as) estudantes 
um trecho do filme “Procurando Nemo”, no qual os personagens pegam 
carona em tartarugas marinhas que se utilizam das correntes marinhas 
em suas rotas migratórias. 



51

Sugere-se também associar uma das principais características das 
tartarugas, a longevidade, em relação aos demais seres vivos, com 
o “tempo” – um dos principais conceitos da disciplina de História. 
Assim sendo, é interessante que os(as) estudantes possam associar 
o tempo de vida  médio de uma tartaruga ao tempo de vida 
deles(as), de alguém da família, da escola ou da cidade. Algumas 
questões problematizadoras podem ser: qual o tempo de vida de 
uma tartaruga? Em média, quantos quilômetros uma tartaruga 
nada em sua vida? O que aconteceu com a tartaruga e com a cidade, 
ou a escola, ou com o familiar, durante esse mesmo período? O que 
mudou para melhor ou pior, de acordo com a concepção deles(as) 
em relação à cidade, escola ou com o familiar?
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Código de 
Hamurabi

53

Se alguém for preguiçoso demais para manter 
sua barragem em condições adequadas, não 
fazendo a manutenção desta: caso a barragem 
se rompa e todos os campos forem alagados, 
então aquele que ocasionou tal problema 
deverá ser vendido por dinheiro, e o dinheiro 
deve substituir os cereais que ele prejudicou 
com seu desleixo.

54
Se ele não for capaz de substituir os cereais, 
então ele e suas posses deverão ser divididos 
entre os agricultores cujos grãos ele alagou.

55
Se alguém abrir seus canais para aguar seus 
grãos, mas for descuidado, e a água inundar o 
campo do vizinho, então ele deverá pagar ao 
vizinho os grãos que este perdeu.

56
Se alguém deixar entrar água, e a água alagar 
a plantação do vizinho, ele deverá pagar 10 gur  
(uma medida de volume na antiga Mesopotâmia) 
de cereais por cada 10 gan (uma medida de área 
na antiga Mesopotâmia) de terra.”
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Apresentação
O texto transcrito é um trecho do Código de Hamurabi; composto 
por 281 leis, este código é considerado o primeiro conjunto de 
leis da humanidade e um grande avanço no campo jurídico do 
período. O conjunto de leis babilônicas se baseia no princípio da 
proporcionalidade e, por isso, a expressão olho por olho, dente 
por dente, muitas vezes é utilizada para se referir à legislação 
de Hamurabi. O Império Babilônico se situava na Mesopotâmia, 
palavra grega que significa “entre rios”, e ficava localizado num 
vale fértil entre os rios Tigre e Eufrates, região que atualmente 
compreende parte dos territórios da Síria, do Iraque e do Kuwait. 

http://www.sohistoria.com.br/biografias/hammurabi/p2.php
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Hamurabi foi o principal imperador da Babilônia, coordenou 
a construção de canais de irrigação, açudes e barragens. Vale 
salientar que as primeiras cidades do mundo foram formadas 
exatamente nesta região e que a presença dos Rios Tigre e Eufrates 
foi fundamental para o processo de sedentarização das populações 
locais, visto que as enchentes periódicas dos dois grandes rios 
garantiam a fertilização das terras utilizadas para a agricultura. 

Proposta
No sentido de acionar o conhecimento prévio dos(as) estudantes 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, apresente o Código de 
Hamurabi questionando-os(as) sobre a possibilidade de encontrar 
influências deste código em nossa cultura. 

Possivelmente haverá a lembrança marcante do rompimento da 
barragem na cidade de Mariana, em Minas Gerais (em novembro 
de 2015) - considerado um dos maiores desastres com barragens do 
mundo. Cabe ressaltar que, no caso de Mariana, tratava-se de uma 
barragem para armazenar os resíduos provenientes da mineração 
da empresa Samarco - parceria entre uma empresa brasileira (Vale) 
e uma angloaustraliana (BHP Billiton). 
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Caso este acontecimento seja referido entre os(as) estudantes, 
solicite uma pesquisa que identifique a extensão da tragédia, os 
impactos socioambientais, as vítimas e as consequências para a 
empresa responsável pela tragédia. O resultado da pesquisa pode 
ser compartilhado e um ponto a ser problematizado coletivamente 
é o Princípio do Poluidor-Pagador – um regramento jurídico 
que prevê fundamentos e detalhes para a obrigatoriedade de 
prevenção, remediação e compensação, decorrentes de atividade 
potencialmente degradadora ou causadora de poluição26 -, 
procurando articulá-lo com as leis que compõem o Código de 
Hamurabi. 

Cabe destacar também, a necessidade da discussão aprofundada 
acerca da geopolítica mundial e sua ligação com os recentes 
desastres ambientais citados anteriormente, destacando aspectos 
da nova divisão internacional do trabalho vinculada ao processo 
de mundialização da economia capitalista e sequente expansão 
geográfica das multinacionais e transnacionais. A aplicação destes 

26 Mais informações em: COLOMBO, Silvana. Aspectos Conceituais do Princípio do Po-
luidor-Pagador. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental PPGEA-FURG 
(Rio Grande, RS), Volume 13: 16-51, julho a dezembro de 2004.

As conexões entre os grandes conglomerados industriais multi ou 
transnacionais, sua estratégia de “exportação” de atividades e produtos 
degradantes para países emergentes ou pobres, com a consequente e 
intensiva poluição em grande escala, tende a fugir de qualquer controle, 
com graves riscos à saúde humana.

https://www.seer.furg.br/remea/article/viewFile/2720/1555
https://www.seer.furg.br/remea/article/viewFile/2720/1555
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conceitos e processos (geopolítica mundial, desastres ambientais, 
globalização) podem ser trabalhados a partir de vídeos, jornais 
e revistas que destaquem a temática vinculada ao processo de 
degradação ambiental.

Outras possibilidades complementares específicas de trabalho, 
são:

1º - Depois de ler o excerto do código, compreender e interpretar, 
propor a reescrita com temas selecionados por grupos de 
estudantes, por exemplo: como seria o código para o caso da 
poluição de rios e oceanos? Como seria para o desmatamento 
de áreas de vegetação nativa? Problematize essas reflexões 
considerando o contexto da escola e questões levantadas pelos(as) 
próprios(as) estudantes.

2º - Com informações atualizadas do processo contra a empresa 
Samarco, através de uma revisão bibliográfica específica (consulta 
a websites jornalísticos) e posterior debate em sala de aula, 
estimule os(as) estudantes a compararem com o contexto nacional 
e local.

Dentre muitos outros casos disponíveis, destaca-se o caso da China 
no cenário atual que a poluição é hoje o maior problema chinês, 
tendo em vista que o país buscou a industrialização a qualquer custo 
e as multinacionais fizeram a festa. Foram instaladas na China as 
fábricas obsoletas que iam sendo desativadas nos países de origem, 
a partir da década de 1990, quando as legislações ambientais 
passaram a ser mais rigorosas, em função do efeito estufa.27 

Também em grupos, os(as) estudantes podem elaborar um parecer 

27 NEWTON, 2014.
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baseado no Código de Hamurabi, indicando as ações que a empresa 
responsável pela tragédia deve realizar. Para finalizar, as equipes 
podem compartilhar suas propostas e publicá-las em jornal-mural 
na escola - junto com as informações sobre o desastre e com 
alertas para empreendimentos desse porte que também agridem 
o meio ambiente. Essa atividade prioriza o trabalho com gêneros 
textuais.

A partir da proposição sobre as influências do capital estrangeiro 
e da pesquisa prévia, proponha aos(às) estudantes uma discussão 
sobre a atual formação de capital de empresas da região, focando 
nas ações ambientais e no quanto essas empresas são prejudiciais 
ou não ao meio ambiente, especialmente em se tratando da água 
e do descarte de rejeitos. 

Mais especificamente no Ensino Médio, também pode ser discutido 
a origem do Direito, a transformação ou não das leis até os dias 
atuais, a questão filosófica e penal do “olho por olho, dente por 
dente”, criando debates entre os(as) estudantes sobre o princípio 

Sugere-se, de forma complementar, o filme “Erin Bronckovich – uma 
mulher de talento”, direção de Steven Soderbergh. Julia Roberts faz o 
papel de uma assistente de advogacia (Erin), que descobre que a água de 
uma pequena cidade está sendo contaminada e causando doenças entre 
os moradores, partindo assim para uma luta judicial para responsabilizar 
os culpados e alertar a população. 
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da proporcionalidade nos dias atuais, direitos humanos e direitos 
animais-ambientais, etc. Tudo isso, mantendo o pano de fundo da 
questão ambiental e das águas contido no trecho destacado do 
Código de Hamurabi, fazendo relações principalmente com leis 
ambientais atuais, o histórico do ativismo verde, da legislação 
ambiental, Movimento Atingidos por Barragens (MAB), etc. Neste 
sentido, além do desastre de Mariana-MG, pode-se trazer à tona, 
também, o caso da barragem da usina hidroelétrica de Belo Monte, 
no Estado do Pará.

Outra abordagem para o trabalho pedagógico utilizando o Código 
de Hamurabi é possibilitar uma análise geopolítica de conflitos 
existentes entre países, tendo como tema, o controle por fontes 
de água. O conflito armado é um dos fatores que prejudica o 
desenvolvimento econômico e social das populações envolvidas 
e está associado diretamente à difusão de epidemias e às crises 
produtivas nos setores industrial e agrícola. Quando o motivo do 
conflito é o acesso à água, percebe-se uma maior vulnerabilidade 
das populações envolvidas devido à situação de miséria.

Para uma síntese dos principais instrumentos de orientação jurídica sobre 
as questões ambientais no contexto do Brasil, recomenda-se a consulta 
à publicação do Ministério do Meio Ambiente, Legislação Ambiental 
Básica. Em relação ao conjunto de conceitos, definições, normas e 
programas institucionais que regem as questões socioambientais no 
Brasil, recomenda-se a consulta à Política Nacional do Meio Ambiente.

http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_conjur/_arquivos/108_12082008084425.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/46_10112008050406.pdf
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Como forma de se apropriar do conhecimento, sugere-se a divisão 
da classe em equipes e a distribuição de diferentes conflitos pela 
água para que sejam problematizadas as seguintes questões em 
cada contexto28: qual a região envolvida? Quais as populações 
envolvidas? Qual a origem do conflito? Como estão distribuídas 
geograficamente (no mapa) as áreas de conflito? Quais as possíveis 
soluções? Quais as demandas por fontes de água?

Complementar à discussão, o extrato do trecho do Código de 
Hamurabi também serve como ferramenta para desencadear 
e problematizar a agropecuária no Brasil: os custos no sistema 
monetário brasileiro para se arquitetar e implementar barragens 
agrícolas; as dimensões e estruturas adequadas das barragens 
para garantir o cultivo e a colheita satisfatória, ou a produção 
pecuária; o custo de cada área plantada para cultivar o grão ou 
criar um animal; o tempo de plantio e colheita de grãos ou de 
criação de animal; o lucro da área plantada em relação ao grão 
plantado ou animal criado; a quantidade de água que cada grão 
ou animal necessita para seu desenvolvimento, quais os grãos 
ou animais que necessitam de mais água; a construção, leitura e 
interpretação de tabelas, listas, diagramas, planilhas, quadros e 
gráficos para compreensão da temática e tomada de decisões em 
relação ao cultivo de grãos ou criação de animais.  

O manejo da área e a escolha de quais grãos serão plantados ou 
animais que serão criados são problemas agrícolas contemporâneos. 
Neste trabalho pedagógico, torna-se fundamental que os(as) 
jovens percebam que as terras férteis e a água são recursos 
naturais que todos(as) deveriam ter acesso, pois ela garante a 

28 RUMOS GEOGRÁFICOS, 2014.
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nossa sobrevivência, mas que, no entanto, seu uso inadequado 
gera problemas também no cultivo agrícola e na produção 
pecuária. Portanto, é importante que os(as) estudantes tenham a 
possibilidade de perceber o valor dos recursos naturais em todas 
as suas dimensões - por exemplo, qual o tempo de cultivo de 
cada grão ou criação de cada animal? Qual a produção média de 
grãos ou a criação média de animais? Quantos litros de água são 
necessários para o cultivo de cada grão ou criação de cada animal? 
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O grito da 
boneca
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Apresentação
A imagem, registrada pela lente do fotógrafo, oceanógrafo e 
educador ambiental Wa Ching, em maio de 2004, foi obtida numa 
planície intermareal no Estuário da Lagoa dos Patos, na cidade 
de Rio Grande, no Estado do Rio Grande Sul. De acordo com o 
fotógrafo, ela reflete o transporte e deposição de resíduos sólidos, 
esgotos domésticos e efluentes industriais da região junto ao 
fluxo lagunar. 

A foto, denominada pelo fotógrafo como O Grito da Boneca, chama 
atenção por representar o que vem ocorrendo em diferentes 
lagoas, lagos, córregos, baías, rios e mares em várias partes do 
Brasil e do Mundo e, ao mesmo tempo, nos remete à alusão de 
uma criança fazendo um pedido de socorro pelas águas em relação 
à poluição e ao descaso com a natureza, de maneira geral.  

Em relação à contaminação e poluição das águas, este tema tão 
contundente merece uma análise aprofundada sobre suas causas, 
processos e consequências sobre a qualidade dos ecossistemas, as 
espécies silvestres, os sistemas agroprodutivos e a saúde humana. Tal 
compreensão foi profundamente influenciada pelas pesquisas científicas 
e pelo trabalho de divulgação da pesquisadora e escritora Rachel 
Carlson, no seu clássico livro de 1962, Primavera Silenciosa, no qual são 
detalhados os mecanismos bioquímicos dos efeitos dos agrotóxicos e 
seu emprego maciço na agricultura de escala industrial.

https://biowit.files.wordpress.com/2010/11/primavera_silenciosa_-_rachel_carson_-_pt.pdf
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Proposta
A foto O Grito da Boneca e/ou outras imagens podem ser 
utilizadas para apresentar o contexto de poluição e más condições 
de saneamento básico que assolam nossos córregos, rios, lagos, 
lagoas, estuários, manguezais e baías – como, por exemplo, uma 
imagem semelhante da Baía de Guanabara registrada por um 
morador da cidade do Rio Janeiro.

Os registros apresentam situações para discutir dois aspectos: o 
primeiro é em relação às condições atuais das águas que abastecem, 
embelezam e dão vida às cidades; o segundo, mais propositivo, 
exige pensarmos estratégias para mudar o quadro de poluição que 
assola boa parte das águas.

Para a discussão sobre as condições atuais das águas, a imagem 
é um ponto de partida para deflagar uma reflexão sobre a 
situação dos principais córregos, rios, lagos e lagoas da cidade. 

Para a discussão comparada dos impactos ambientais nos diferentes 
contextos ecossistêmicos, pela degradação e poluição dos seus corpos 
hídricos, recomenda-se a análise da fotografia similar (boneca flutuando 
entre o lixo, na Baía de Guanabara, RJ), de autoria de Cristiano Trad 
Soares de Nazaré, publicada no artigo Internauta fotografa Baía de 
Guanabara, no Rio, repleta de lixo, pelo portal G1, em 23 de Julho de 2013.

http://www.globalgarbage.org.br/portal/tag/baia-de-guanabara/page/2/
http://www.globalgarbage.org.br/portal/tag/baia-de-guanabara/page/2/
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Neste sentido, uma problematização que merece destaque é a 
importância do Saneamento Básico para a vida das pessoas e para 
a qualidade da água. 

É importante que os(as) estudantes compreendam as principais 
atividades do Saneamento Básico - abastecimento de água, 
tratamento de esgotos, coleta, remoção e destinação final dos 
resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais, controle de insetos 
e roedores, saneamento dos alimentos, controle da poluição 
ambiental, saneamento da habitação, dos locais de trabalho e 
recreação e saneamento aplicado ao planejamento territorial 
-, bem como identificar os responsáveis por estas atividades. 
Estimule a pesquisa sobre a situação do Saneamento Básico na 
cidade, no estado e no país, com o objetivo de superar a equívoca 
compreensão de que a responsabilidade é apenas do Estado e que 
nada podemos fazer para mudar o cenário representado pela foto: 
investir no saneamento é também investir na qualidade da água, 
na saúde e na educação da população.

Para a compreensão do cenário relativo à dimensão da demanda, das 
dificuldades de acesso e da qualidade dos serviços de saneamento básico 
no país, recomenda-se a consulta ao website do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, onde se encontra o Atlas de Saneamento 
do país. Em relação às prioridades elencadas pelo Governo Federal no 
âmbito do saneamento básico, na promoção do acesso universal a esses 
serviços, com qualidade, regularidade e controle social, recomenda-se a 
consulta ao website do Ministério das Cidades, onde são detalhados os 
programas e projetos, financiamento e biblioteca auxiliar.

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/atlas_saneamento/default_saneamento.shtm
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades
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Complementar à pesquisa sobre Saneamento Básico, aborde, 
considerando o nível de compreensão dos(as) estudantes, as 
principais consequências de sua precariedade para a saúde das 
pessoas, como por exemplo, algumas doenças causadas por 
agentes patogênicos: esquistossomose, febre amarela, amebíase, 
ascaridíase, cólera, dengue, malária, poliomielite, teníase, febre 
tifóide, giardíase, hepatite, leptospirose, etc. 

Além disso, a presença de alguns elementos químicos, componentes 
de resíduos industriais, nos rios e córregos e que também 
podem prejudicar a qualidade do ecossistema e gerar terríveis 
consequências para a saúde humana. 

Problematize com os(as) estudantes as fontes de poluição das águas 
como, por exemplo, a falta de tratamento de esgotos, a mineração, 
extração e transporte de petróleo e resíduos industriais. Para isso, 
solicite pesquisas na cidade sobre as principais fontes poluidoras, 
a forma como os resíduos são tratados e as consequências para 

Considere a importância dos(as) estudantes conhecerem os Reinos dos 
Seres Vivos, especialmente o Monera e o Protista, além da organização 
dos vírus. Problematize com eles(elas) a relevância ambiental destes 
seres para dinâmica da vida e a pertinência da prevenção das doenças 
causadas pelos mesmos. Complementar à discussão, oriente-os(as) que 
pesquisem as taxas de mortalidade nacional e/ou local em decorrência 
das principais doenças e os custos à saúde pública dos tratamentos 
aos(às) doentes. 



66

água da cidade. Após os estudos, organize com os(as) estudantes 
a elaboração de folders de divulgação sobre as condições de 
tratamento de água em sua cidade para serem distribuídos aos(às) 
demais colegas da escola.

A questão atual do Saneamento Básico também está relacionada 
com o impacto ambiental causado pelo processo de urbanização.  
O rápido crescimento das cidades e o não acompanhamento do 
atendimento de infraestruturas relacionados ao saneamento 
básico (água tratada, coleta e tratamento de esgoto, pavimentação 
de ruas, galerias de águas pluviais, etc.) provocou e provoca 
o transporte de sedimentos por meio da ação das chuvas, 
considerando as influências antrópicas ligadas ao acúmulo de 
resíduos sólidos nas áreas de baixas altitudes, com foco nos cursos 
d’água. 

Neste sentido, o resgate histórico ajudará a compreender as 
causas que estão relacionadas com a situação atual de nossas 
águas e que a relação que temos com os nossos rios, córregos, 
baías, lagos, lagoas e mares é resultado de uma construção socio-
histórica passível de mudanças, mas processual – assim como foi 
um processo a poluição do rio, também será um processo a sua 
revitalização. 
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A imagem traz à reflexão a existência histórica de um pensamento 
socioeconômico que dá base a uma relação predatória do ser 
humano com a natureza – ou a água é utilizada em larga escala 
para a produção industrial e/ou serve como depósito de dejetos 
excedentes da indústria e do esgoto doméstico. 

Dois aspectos podem ser destacados e abordados junto aos(às) 
estudantes a partir desta reflexão: 1) a visão capitalista e 
mercantilista: há interesse político e econômico em mudar a 
forma de produção industrial de um processo impactante para 
um menos impactante? Por que? Quais os fatores culturais que 
contribuem para a manutenção de atividades poluidoras por parte 
da população, empresários(as) e políticos(as)? É possível uma 
mudança cultural e política capaz de mudar a situação das nossas 
águas?; 2) a visão dualista entre ser humano e natureza: em que 
medida o ser humano se vê como parte da natureza? Se o ser 
humano faz parte da natureza, o que deveria mudar em nossos 
sentimentos, pensamentos, ações e hábitos em relação a ela?  

A situação representada pela foto remete às condições de higiene da 
Europa feudal. No cotidiano deste período, era hábito jogar dejetos na 
rua e havia muita dificuldade de encontrar água potável. As condições 
precárias de higiene elevaram a taxa de mortalidade e possibilitaram 
o avanço da peste em vários países da Europa. A Revolução Industrial 
e seus impactos no meio ambiente e no processo de urbanização 
também podem ser explorados a partir da problematização da imagem 
apresentada pela fotografia. 
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Outra abordagem para a foto O Grito da Boneca pode ser realizada 
problematizando a qualidade da água da Lagoa dos Patos  (ou de 
um ambiente aquático do contexto local), considerando:  o volume 
de água do ambiente; a quantidade de espécies aquáticas que 
vivem neste espaço; a quantidade de pessoas setores e atividades 
(pesca, extrativismo e comércio) que são afetados pela poluição 
(se esta for a situção do ambiente aquático local); a área ocupada 
pela baía, corrégo, rio, lago ou lagoa;  e a construção, leitura e 
interpretação de tabelas, listas, diagramas, planilhas, quadros e 
gráficos para compreensão da temática e tomada de decisões em 
relação à pesquisas realizadas do ambiente aquático estudado. 
Neste trabalho pedagógico, torna-se fundamental que os(as) 
jovens percebam que a vida aquática é um recurso natural que 
todos(as) deveriam ter acesso, pois ela garante a sobrevivência 
do planeta e sua degradação desencadeia inúmeros problemas 
socioambientais. Portanto, é importante que estudantes tenham a 
possibilidade de perceber o valor dos recursos naturais em todas 
as suas dimensões - por exemplo,  qual a área que o ambiente 
aquático ocupa? Quantas espécies vivem neste ambiente? Quais 
as atitudes que diminuíram ou podem diminuir seu estado de 
poluição?

Uma perspectiva propositiva pode estimular os(as) estudantes 
a pensarem sobre estratégias de mudanças e quais os aspectos 
envolvidos para que elas se tornem efetivas em relação à poluição 
das águas. Proponha pesquisas sobre experiências nas quais 
houveram transformações positivas dos ambientes aquáticos 
(rios e córregos que passaram por processos de despoluição e que 
hoje apresentam e representam ambientes naturais saudáveis); e, 
fomente entre os(as) estudantes, ideias, projetos e ações que 
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possam contribuir para mudanças reais e efetivas na relação com 
as águas da cidade e/ou na gestão sustentável das mesmas.

Além disso, é interessante realizar com os(as) estudantes saídas 
de campo que possibilitem a reflexão sobre as condições das águas 
- o registro de imagens significativas desta realidade vivida ou 
do imaginário, por meio da fotografia, desenhos ou pinturas  será 
sempre bem-vindo. 

Para uma imersão nas estratégias desenvolvidas para a reversão da 
contaminação das águas, com resultados comprovados e que servem de 
exemplo para muitas comunidades ao redor do mundo, recomenda-se a 
consulta ao website do Programa Cidades Sustentáveis, nos links para 
as experiências de despoluição de rios; deste conjunto, destaca-se o caso 
do Rio Tamisa, em Londres.

Para um aprofundamento sobre algumas questões teóricas envolvidas 
na prática fotográfica, convergentes com as discussões suscitadas nesta 
atividade, recomenda-se a obra Imagem Dialética e Imagem Crítica: 
fotografia e percepção na metrópole moderna e contemporânea, de 
Luciano Bernardino da Costa, 2010.

http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/oito-cidades-mostram-ao-brasil-que-e-possivel-despoluir-os-rios-urbanos
http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/despoluicao-do-rio-tamisa
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde.../Luciano_Bernardino_Tese.pdf
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde.../Luciano_Bernardino_Tese.pdf
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O uso de fotografias serve como uma das ferramentas para 
compreensão de todo esse processo em que se faz necessário 
conceituar a paisagem, mais especificamente relacionado à 
paisagem urbana e seus respectivos problemas ambientais, 
considerando suas contradições e transformações ao longo do 
tempo. Porém, a representação da paisagem também pode ser 
realizada através de vídeos, maquetes, músicas, contos, etc.29 

29 URBAN, 2012.

A Arca

Apresentação
A charge El Arca ou A Arca é obra do argentino, Mayer, criada para 
a 1ª Mostra Internacional de Humor sobre Educação Ambiental, 
realizada durante o V Colóquio de Pesquisadores em Educação 

http://cpeasul.blogspot.com.br/search/label/Mostra%20de%20Humor%20sobre%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental
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A Arca

Apresentação
A charge El Arca ou A Arca é obra do argentino, Mayer, criada para 
a 1ª Mostra Internacional de Humor sobre Educação Ambiental, 
realizada durante o V Colóquio de Pesquisadores em Educação 

http://cpeasul.blogspot.com.br/search/label/Mostra%20de%20Humor%20sobre%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental
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Ambiental da Região Sul (CPEASul) e o IV Encontro e Diálogos com 
a Educação Ambiental (EDEA), em 2012, na cidade de Rio Grande, no 
estado do Rio Grande do Sul. 

A charge é uma representação da famosa história bíblica A Arca 
de Noé (A Bíblia é o livro sagrado das religiões cristãs). Não cabe 
discutir sobre a veracidade da história e nem problematizar as 
nuances que a compõem; o importante é utilizar o foco central da 
história: em outra época, um homem chamado Noé foi incumbido 
por Deus de construir uma grande arca, com a finalidade de 
abrigar um casal de cada espécie animal durante um dilúvio que 
durou 40 dias e 40 noites, ininterruptas. No entanto, na charge 
A Arca, o homem e os animais foram representados expressando 
admiração e espanto por estarem dentro de uma arca, mas sem 
chuva e inundação.

Para esta charge a proposta de atividade consiste em responder 
a questão objetiva apresentada. Ressalta-se que cada alternativa 
proposta pode e deve ser refletida e discutida considerando a 
complexidade da temática, pois envolve aspectos relacionados 
com a subsistência, ciclo da água e mudanças climáticas. Neste 
sentido, mesmo que a atividade indique a resposta “correta”, 
esta pode e deve ser questionada e problematizada. É importante 
possibilitar o exercício da autonomia e da capacidade de resolver 
problemas, articulando a racionalidade, a sensibilidade, a intuição 
e a experiência que cada sujeito possui.
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Complementar a esta ideia, o estudo da linguagem não verbal 
poderá contribuir com as discussões propostas pelas charges – 
afinal, mesmo com o estilo supostamente objetivo, em que uma 
resposta é correta dentre outras, a atividade requer um exercício 
de interpretação e, consequentemente, de subjetividade.

Proposta
Primeiramente, sugere-se a abordagem partindo dos conceitos 
de comunicação - interpretada a partir de sua imagem, cores, 
representações, autores, frases, referências, etc. Este momento 
é importante para que os(as) estudantes “sintam” a imagem, 
a relacionem com seus sentimentos, indagações e reflexões 
prévias associadas com o tema proposto pela charge. Em seguida, 
apresente as alternativas propostas ou crie novas para enriquecer 
a discussão posterior.

A teoria da complexidade, sistematizada por Edgar Morin (1991) e 
transdisciplinaridade, por Basarab Nicolescu  (1999),  representam uma 
mudança epistemológica e novas referências para a prática pedagógica 
pois, para estas duas perspectivas, compreender os fenômenos 
complexos é integrar aspectos subjetivos, emotivos e intuitivos aos 
saberes disciplinares.
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Considerando a imagem e a analogia com a história da Arca de 
Noé, solicite que os(as) estudantes indiquem a alternativa mais 
adequada em relação à charge.

Assinale a alternativa que melhor 
expressa o efeito crítico da charge: 

a) A ideia da charge é mostrar o quanto os animais estão 
sofrendo com a escassez de água; 

b) A charge critica a ideia de que os animais devem ser mantidos 
em cativeiro;

c) O objetivo central da charge é mostrar que a água está 
acabando porque diminuiu a frequência de chuva no planeta;

d) O objetivo da charge é ironizar a história da “Arca de Noé” se, 
por ventura, viesse a se tornar realidade em algumas regiões do 
planeta.
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Aproveitando as alternativas propostas para responder a 
charge, é possível abordar elementos da linguagem em que 
essas alternativas diferem, levando os(as) estudantes a juntos 
compreenderem por que há uma alternativa que melhor responde 
ao que se pede, apesar de haver mais de uma coerente - espera-
se que os estudantes percebam alternativas incompletas ou que, 
apesar de estarem relacionadas ao mundo real, sejam verdadeiras 
nesse mundo, mesmo que não tenham amparo na charge em si.

A alternativa a) pode causar confusão se não for contextualizada 
dentro da proposta crítica da charge. De fato, os animais vêm 
sofrendo muito com a escassez de chuva e água potável, porém, 
cabe perceber que não se trata de um contexto qualquer, mas 
da Arca de Noé em um ambiente no qual não há água. Existe, 
portanto, uma analogia entre uma história antiga e o contexto 
atual, com as condições ambientais atuais que não correspondem 
à ideia original de um dilúvio. Neste sentido, nota-se que parece 
não haver sofrimento entre os personagens – como afirma a frase 
– mas, surpresa pela ausência do dilúvio.

Já a alternativa b) aponta uma ideia relevante em respeito aos 
animais e do conflito ético em mantê-los em cativeiro, porém, ela 
pouco ou quase não expressa o objetivo central da charge. A relação 
dos seres humanos com os animais é um tema ambiental importante 
e leva em consideração diferenças culturais, sociais e econômicas 
nas quais estas relações estão imersas. Especificamente a questão 
do cativeiro animal pode ser problematizada, aproveitando a 
afirmação proposta pela atividade, no entanto, ressalta-se que o 
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foco central da charge não é este.

A alternativa c) é a que pode gerar maiores dúvidas. Existe sim, 
uma preocupação em relação à escassez de água e, em alguns 
períodos do ano, em certas localidades, isso está relacionado 
diretamente com a escassez de chuva. As mudanças climáticas 
estão interferindo na sazonalidade das chuvas em determinadas 
regiões, causando seca e morte de seres vivos e, em outras regiões, 
pancadas de chuva que causam inundações e destruições.

O que não se pode deixar de considerar é que o Planeta Terra 
tem cerca de 70% de água e o Ciclo da água, em toda a sua 
complexidade (relação com a terra, com a atmosfera, oceano, 
umidade, temperatura e seres vivos), é o principal responsável 
pela manutenção desta estabilidade em sua quantidade. Neste 
sentido, a charge não deixa clara a sua crítica sobre a que lugar 
ou região está se referindo, pois, ainda que ocorra escassez de 
chuva em alguns lugares, a água continuará a cumprir seu ciclo, 
levando a chuva em excesso para outros lugares. Portanto, mesmo 
que a frase expresse o que, possivelmente a charge representa, ela 

Para uma compreensão das repercussões das mudanças climáticas no 
Brasil e das estratégias de adaptação frente a tal cenário, recomenda-
se a consulta à revista Notas Estratégicas (N 01, Março de 2014) da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, assim 
como à revista Adaptação à Mudança do Clima, do Ministério do Meio 
Ambiente.

http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/MudancasClimaticas/mudancasclimaticas.aspx
http://www.mma.gov.br/clima/adaptacao/plano-nacional-de-adaptacao
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pode se tornar uma falácia ao afirmar, de maneira generalizada, 
que “a água no planeta está acabando”, pois as questões a seguir 
precisam ser refletidas e discutidas: água da chuva ou água para o 
consumo? Em todo o planeta a situação é igual em relação à chuva 
e água potável?

A frase que mais expressa a ideia da charge é a da alternativa d), 
pois o desenho ironiza a história da “Arca de Noé”, caso a mesma 
viesse a ocorrer em determinadas regiões do planeta onde está 
havendo uma diminuição na frequência das chuvas, causando seca 
e desaparecimento de rios e córregos. 

A proposta de atividade utilizando a charge A Arca pode ajudar 
numa compreensão mais ampliada sobre a importância do Ciclo da 
Água: De onde vem a chuva? Para onde ela vai depois que chega 
na superfície? Por que em alguns lugares chove muito e outros 
nem tanto? O que é dilúvio? Além disso, a interpretação da imagem 
e das afirmações ajudará na problematização sobre a escassez 

Para uma visão geral sobre o tema dos recentes impactos sobre a 
disponibilidade da água (setembro de 2014) no Brasil, sugere-se a análise 
da reportagem Líquido e Incerto: o futuro dos recursos hídricos no 
Brasil, do Jornal Folha de São Paulo, feita pelos jornalistas Marcelo 
Leite, Lalo de Almeida, Eduardo Geraque, Fernando Canzian, Rafael 
Garcia e Dimmi Amora, que compara três cenários distintos: as secas no 
semiárido da região Nordeste e, em São Paulo, e as inundações no rio 
Madeira.

http://arte.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/15/crise-da-agua/
http://arte.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/15/crise-da-agua/
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de chuva em determinadas regiões no contexto de mudanças 
climáticas: Por que o artista representou a Arca de Noé, mas não 
a água do dilúvio? Quais os fatores atuais em relação à água que 
podem estar envolvidos nessa representação da história? Outro 
aspecto que pode ser abordado é a importância da água para 
os seres vivos e como certas mudanças na quantidade de água 
disponível podem também mudar substancialmente as relações 
tróficas, a distribuição geográfica e a abundância dos animais 
em determinados ecossistemas. Nesse sentido, problematize com 
os(as) estudantes a perda da biodiversidade em decorrência das 
alterações ambientais - resultados da intervenção humana. Solicite-
os(as) que apresentem exemplos e/ou pesquisem junto aos(às) 
moradores(as) mais antigos(as) sobre mudanças relacionadas à 
perda da biodiversidade local. 

As questões relativas à disponibilidade da água, sua 
distribuição, condições de acesso e qualidade relativa são 
essenciais para a qualidade de vida das comunidades. Como 

 Para uma contextualização de maior escala do tema, abordando 
as interações do sistema oceano-atmosfera e das consequências 
socioambientais no mesmo, decorrentes das mudanças climáticas 
globais, recomenda-se a análise da edição especial sobre os Oceanos e o 
Clima, da revista científica Science.

http://www.sciencemag.org/content/350/6262.toc
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instrumento de suporte para a discussão deste tema, sugere-
se a consulta e avaliação coletiva ao livro Água para a Vida 
- Água para Todos30. 

Para uma proposta pedagógica complementar, sugere-se a 
elaboração de charges relacionadas com as mudanças climáticas 
e as consequências socioambientais e/ou a produção de um texto 
narrativo sobre um aspecto da discussão que foi considerado mais 
significativo para cada estudante. Para as disciplinas de língua 
estrangeira, solicite a apresentação de palavras-chave – water, 
climate changes, future, life, water cicle, etc., como por exemplo em 
inglês – de suas respectivas charges e a elaboração de legendas 
para uma exposição das mesmas, ampliando o vocabulário de 
forma significativa.

30 VIEIRA, COSTA, BARRETO (2006).

http://www.redeambientalescoteira.org.br/arquivos/wwf_livro_das_aguas.pdf
http://www.redeambientalescoteira.org.br/arquivos/wwf_livro_das_aguas.pdf
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Escultura 
submersa
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Apresentação
O escultor, desenhista e gravador catarinense, Pita Camargo, 
mantém um completo ateliê na cidade de Gaspar (SC) e, desde 
1982, atua no circuito artístico de Santa Catarina. A obra Escultura 
Submersa surgiu da ideia de desenvolver um projeto em que 
uma escultura de mármore era submergida no mar (na Reserva 
Biológica do Arvoredo, litoral catarinense).  Após algum tempo, 
a escultura foi sendo modificada pela ação da água e da vida 
marinha - conchas e algas foram aos poucos encobrindo a escultura, 
alterando a forma original e criando, no mar, a sua própria obra 
de arte. 

Esta associação entre a arte e meio aquático traz elementos para 
refletir sobre a questão da autoria compartilhada da obra entre 
Ser Humano e Água; a impermanência da obra artística frente às 
ações do Tempo, da Vida Natural e do Mar; a ação não controlada 
e, portanto, espontânea e não-planejável, do mar na obra de Pita 
Camargo sendo deste modo, impossível saber o resultado final, 

http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2276-rebio-marinha-do-arvoredo
http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2276-rebio-marinha-do-arvoredo
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já que sempre haverá constante e permanente transformação na 
escultura submersa. Uma obra sem fim, simplesmente pela ação da 
água e da vida que ela contém. 

Conheça um pouco da história da Escultura Submersa!

Entre as reflexões que podem ser feitas a partir deste projeto 
artístico, uma delas é o objetivo de chamar a atenção para a 
preservação da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, situada 
no litoral catarinense, para garantir a sobrevivência de espécies 
raras e/ou ameaçadas de extinção.

Problematize com os(as) estudantes o conceito de ecossistema, 
considerando o aporte e a saída de energia (nutrientes) e matéria 
orgânica desse ecossistema, bem como a importância das Unidades 
de Conservação como esta, para proteger a biodiversidade e 
assegurar a capacidade de renovação dos estoques, dos quais 
depende a atividade pesqueira regional. 

Outra possibilidade pedagógica é a utilização da Escultura 

Os museus subaquáticos que estão em outras partes do mundo, como 
o MUSA (Museu Subaquático de Arte), situado no litoral do México e 
que possui entre suas obras a ação do ambiente marinho em esculturas 
humanas, também pode ser outra fonte de informação sobre a associação 
entre arte e ambientes aquático

https://www.youtube.com/watch?v=dYwnFRq9YuM
http://musamexico.org/


83

Submersa como foco para discussão da diversidade de substratos 
costeiros e as diferenças na composição da vida marinha associada 
(fundos lamosos, arenosos, rochosos). A Escultura Submersa 
também pode introduzir o tema das espécies incrustantes (que se 
instalam sobre ou sob as estruturas marinhas, colonizando-as) e 
aquelas estruturas utilizadas como recifes artificiais (como navios 
naufragados, tetrápodes e outras), para discutir a importância 
desses substratos como refúgios para diversas populações marinhas. 
Pode-se ainda trabalhar com os(as) estudantes a biodiversidade 
dos ecossistemas marinhos, identificando diferentes espécies que 
podem interagir nesses ecossistemas, bem como problematizar a 
escala de tempo necessária para a colonização por estas espécies, 
e como a intervenção humana pode afetar a estabilidade dos micro 
e macro ecossistemas.

Outras questões sobre a formação de recifes naturais e artificiais e 
sua relevância para a manutenção e recuperação da biodiversidade 
podem ser discutidas com os(as) estudantes: Será que as esculturas 
seriam alteradas se fossem submersas em um mar, rio ou lago 
poluídos? Qual o estado dos ambientes aquáticos próximos aos(às) 
estudantes? Seria possível esta experiência da Escultura Submersa 
nesses ambientes? 

Conheça o Projeto Recifes Artificiais  e alguns dos resultados destas 
iniciativas para a produtividade pesqueira.

http://www.marbrasil.org/rebimar/logistica/recifes-artificiais/
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/REPESCA/article/viewFile/251/284
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Considerando o contexto local, sugerem-se trabalhos de campo 
à determinados parques ou reservas biológicas, caracterizando 
os aspectos físicos e humanos, na relação espaço-tempo da 
área selecionada, sem deixar de lado as contradições inerentes 
ao espaço na relação local-global-local. Havendo impossibilidade 
de trabalho de campo, pode-se trazer à aula, materiais diversos 
relacionados ao tema e ao contexto local, como imagens, vídeos, 
reportagens, amostras de solo, rochas, etc., com o mesmo intuito 
de problematização das contradições inerentes ao espaços. 

Uma proposta complementar é solicitar aos(às) estudantes uma 
pesquisa sobre a Reserva do Arvoredo ou de outra Unidade de 
Conservação (UC) que garanta um ambiente aquático mais próximo 
à realidade deles(delas), considerando os aspectos históricos, 
geográficos, biológicos e socioculturais da área. 

Assim como a Reserva do Arvoredo, muitas Unidades de Conservação 
têm sua cota de importância para o turismo e a economia das 
cidades, direta ou indiretamente - dependendo das categorias 
em que as unidades estão inseridas. É fundamental que essa 
questão seja problematizada com os(as) estudantes. A Reserva 
do Arvoredo, por exemplo, desde o ano 2000, restringiu a prática 
de mergulho apenas ao sul da Ilha do Arvoredo sendo também 
proibida qualquer tipo de pesca, atividade turística e práticas 
esportivas e recreativas, de acordo com o Plano de Manejo. Neste 
sentido, quais os impactos das Unidades de Conservação para a 
economia das cidades em que a área protegida abrange? Como 
profissionais da pesca, do extrativismo, em geral, e do turismo 
vivem ou passaram a viver depois que as áreas se tornaram UCs? 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/trabalhos_tecnicos/plano_manejo_arvoredo_encarte_4_parte_1.pdf
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Após a pesquisa e/ou o trabalho de campo, organize com os(as) 
estudantes uma exposição criativa deste aprofundamento.

Uma abordagem mais propositiva, é discutir com os(as) 
estudantes possíveis regiões próximas ao local onde moram, 
que também podem ser consideradas como áreas significativas 
socioambientalmente, podendo até vir a ser uma UC. Para tanto, 
é interessante que o(a) professor(a) que for discutir tais aspectos 
procure informações sobre: o que são as UCs? Qual a importância 
das UCs? Quais as normas que regulam a criação e manejo das UCs? 
Para complementar esta discussão, proponha aos(às) estudantes 
um exercício de simulação da escolha de uma área que poderia 
ser considerada como uma UC: Qual a categoria mais apropriada 
(parque, reserva biológica, reserva extrativista, etc.) nas condições 
sociais, ecológicas, geográficas e culturais em que a possível área 
está inserida? De que maneira a população se relaciona com esta 
área e como deveria a passar a se relacionar com esta UC? Qual 
seria o “caminho” para transformar a área em uma UC?

De maneira geral, a conservação e preservação ambiental no 
Brasil, deu-se a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, e 

Para a compreensão sobre as diferenças entre as diversas categorias de 
Unidades de Conservação, e sobre os respectivos processos de criação 
e as atividades por elas reguladas, assim como sobre os espaços de 
participação das comunidades na sua proposição e gestão, sugere-
se a análise detalhada do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação.

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc
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de um contexto econômico de desenvolvimento a qualquer custo, 
perpassando pela criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente 
(SEMA), chegando à criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 1989 - este 
último, tido como responsável pela Política Nacional de Unidades 
de Conservação. Nesse sentido, cabe conceituar as Unidades de 
Conservação como amostra representativa de ecossistemas regidas 
por regras especiais de uso do solo e sequente caracterização dos 
Parques Nacionais e Reservas Biológicas; estações ecológicas e 
áreas de proteção ambiental; e Parques Urbanos. 

Portanto, a intenção desta proposta de enfatizar a importância das 
Unidades de Conservação é que os(as) estudantes reflitam sobre 
os diferentes contextos que podem estar inseridas estas UCs. 

Nem todo ser humano é responsável pela degradação; 
alguns podem contribuir para a manutenção da vida nos 
ambientes através da pesca e do extrativismo sustentável 
ou, simplesmente, através do apelo pela preservação dos 
ambientes a partir da arte.

Para uma ampliação perceptual da importância da continuidade ou 
conexão territorial e da gestão integrada de diferentes categorias e 
escalas de Unidades de Conservação, é importante analisar os conceitos 
e os procedimentos disponíveis para a implantação dos Corredores 
Ecológicos, assim como dos Mosaicos de Áreas Protegidas, e alguns 
estudos de casos concretos, efetivados através do Conselho Nacional da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/livros/corredoresecologicosdigital.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/livros/corredoresecologicosdigital.pdf
https://uc.socioambiental.org/territ%C3%B3rio/mosaicos-de-%C3%A1reas-protegidas
http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/caderno_32.pdf
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As águas de 
Tom e Gonzaga

Apresentação
O cantor e compositor, Luiz Gonzaga, é pernambucano, reconhecido 
como o rei do baião - um ritmo musical do nordeste. Ele foi o grande 

http://www.megacurioso.com.br/terra/43276-por-que-a-agua-do-mar-e-salgada-enquanto-que-a-dos-rios-e-lagos-e-doce.htm
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responsável, na segunda metade do século XX, por levar a música 
do nordeste brasileiro para o restante do país, principalmente 
São Paulo e Rio de Janeiro, onde estavam as grandes gravadoras 
e meios de comunicação de abrangência nacional.  Entre suas 
composições mais famosas está a música Asa Branca, composta em 
1947 por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira – cearense, compositor, 
instrumentista e parceiro musical de Luiz Gonzaga, além de 
advogado e político.  Asa Branca é um choro regional conhecido 
por baião, que traz como tema central a seca no Nordeste brasileiro 
e o êxodo das vítimas para outras regiões do país. O título da 
música faz referência à emigração da ave Patagioenas picazuro, 
uma espécie de pombo, também conhecido como pomba-pedrês 
ou pomba-trocaz, que migra para fugir da seca intensa que atinge 
pessoas, animais e plantas. A canção representa muito mais do 
que a realidade de uma região do Brasil, mas também a forma de 
um povo expressar sua tristeza e esperança por uma vida melhor.  

Em relação às migrações da fauna silvestre e a alternância entre 
chuvas e secas, cabe ressaltar que estes deslocamentos são cíclicos e 
sazonais, com os animais buscando se adequar às típicas variações nas 
condições climáticas e consequente disponibilidade alimentar ao longo 
das diferentes estações do ano. Contudo, variações bruscas ou mudanças 
extremas nas condições climáticas podem determinar migrações distintas 
das habituais (por exemplo as araras), ou mortandades massivas, para 
aqueles grupos e espécies não capacitados para grandes deslocamentos 
(por exemplo os jacarés).

https://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/asa-branca.html
http://noticias.r7.com/brasil/seca-causa-migracao-e-transforma-cidade-na-capital-das-araras-do-brasil-09092015
http://videohd6.mais.uol.com.br/15968547.mp4?ver=1&r=http://mais.uol.com.br
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O músico Tom Jobim é carioca, compositor, estudioso das artes 
e, internacionalmente conhecido como o principal nome da Bossa 
Nova - movimento cultural e, principalmente musical, que teve 
início nos anos 1960 no Rio de Janeiro e que ganhou o mundo. 
Entre suas composições mais conhecidas, está a música Águas de 
Março, composta em 1972. Tom descreve as emoções e o ambiente 
durante o período de fortes chuvas que ocorrem do fim do mês 
março, marcando o fim do verão no Brasil.  

Neste sentido, esta proposta pedagógica visa relacionar duas 
canções que caracterizam dois ambientes e duas relações 
diferentes com a chuva: Asa Branca e Águas de Março.

Proposta
As músicas, Asa Branca e Águas de Março, descrevem e transmitem 
nas melodias a influência da chuva para o contexto físico-natural e 
para a subjetividade das pessoas. É muito interessante que os(as) 
estudantes pesquisem e conheçam um pouco da biografia dos 
compositores e qual a relação entre as histórias de vida deles e as 
respectivas canções.

A proposta de apresentar as duas canções numa mesma atividade 
pode possibilitar aos(às) estudantes compararem, identificando as 
semelhanças e as diferenças entre as descrições sobre a influência 
das chuvas (presença e ausência) em duas regiões do Brasil 
(Nordeste e Sudeste) e suas consequências para as respectivas 
populações. 

https://www.vagalume.com.br/tom-jobim/aguas-de-marco.html
https://www.vagalume.com.br/tom-jobim/aguas-de-marco.html
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Além da análise da estrutura da música, semelhante à do poema 
(estrofes, versos, rimas, métrica, figuras de linguagem), destaca-se 
a riqueza linguística, conteúdo abordado já no Ensino Fundamental, 
e mais aprofundado no 1º ano do Ensino Médio. Em “Asa Branca” 
temos palavras e expressões como “oiei”, “inté”, “preguntei” etc., que 
imprimem ao texto a variante própria do falar caipira nordestino - 
Luiz Gonzaga era pernambucano -, enquanto em “Águas de março” 
temos regionalismos, a exemplo de nomes como “caingá”, árvore 
típica de Mata Atlântica, encontrada principalmente em São 
Paulo e Rio de Janeiro - cidade de Tom Jobim. O uso de palavras e 
expressões regionais, bem como de variantes e de nomes usados 
mais frequentemente em algumas regiões do país do que em 
outras, possibilita a abordagem sobre o tema variação linguística 
e preconceito linguístico. 

Entre as atividades possíveis, sugere-se a reescrita da canção Asa 
Branca na variante padrão e/ou na variante de escolha dos(das) 
estudantes, e uma posterior leitura e discussão sobre os novos 
sentidos produzidos e a significação da escolha feita pelo autor 
- espera-se que os(as) estudantes percebam que a escolha pela 
variante em questão contribui na significação do texto, sendo que 
o uso da variante padrão empobrece o texto. Em contraposição 
à Águas de Março, sugere-se a análise dos sentidos propostos 
pelas composições, visto que a primeira aborda a seca e a segunda 
celebra as águas.

Sugere-se, como atividade complementar, a leitura e análise 
do poema Vaca Estrela e Boi Fubá, de Patativa do Assaré 
- especialmente se a atividade for feita com o Ensino 
Fundamental.  

As questões que merecem destaque para orientar a comparação 
entre as duas músicas, são: o contexto descrito, as consequências 
naturais e sociais da presença e a ausência marcante da chuva e 
seus significados nos diferentes contextos.  

Em relação ao contexto descrito, destaca-se a frase “São as águas 
de março fechando o verão é promessa de vida no teu coração”, 
na música Águas de Março, lançando a possibilidade de um estudo 
sobre os tipos climáticos do território brasileiro. Ocorre no Brasil 
uma série de tipos climáticos: Equatorial Úmido, Semiárido, Tropical 
Continental, Tropical Litorâneo, Tropical de Altitude e Subtropical 
- cada um com características muito específicas, com variações 
térmicas e pluviométricas muito distintas.

Além da abordagem relacionada aos tipos climáticos, sugere-se 
trabalhar com os(as) estudantes o ciclo hidrológico no ambiente 
natural. Com base nas duas canções, solicite a ilustração dos dois 
ambientes descritos pelas músicas, tendo atenção para as diferenças 
entre esses dois ambientes em relação ao nível pluviométrico e 

O continente europeu, por exemplo, possui cinco tipos climáticos a 
menos que o território brasileiro. Neste sentido, esse fator é o principal 
responsável pela riqueza de paisagens naturais e de biodiversidade 
do nosso país. Para demonstrar o quanto essas diferenças podem ser 
acentuadas, sugere-se o uso de climogramas dos diversos tipos climáticos 
para que os(as) estudantes observem as diferenças que ocorrem entre os 
diversos tipos climáticos brasileiros.

https://www.vagalume.com.br/patativa-do-assare/vaca-estrela-e-boi-fuba.html
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As questões que merecem destaque para orientar a comparação 
entre as duas músicas, são: o contexto descrito, as consequências 
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sua influência para as condições de vida das pessoas, animais e 
plantas. Neste contexto, é possível problematizar sobre os efeitos 
do desmatamento e suas consequências para a variação do nível 
pluviométrico.

As consequências naturais da presença ou ausência marcante da 
chuva podem ser relacionadas, também, ao conceito de “indústria 
da seca”. A falta d’água no Nordeste é apontada por uma parcela 
dos especialistas, não apenas como um fato natural ou físico da 
região. Na verdade, tal perspectiva aponta a má administração 
da água, a falta de interesse político e a inaptidão em utilizar os 
recursos hídricos da região como fatores preponderantes para o 
sofrimento das populações nordestinas com a escassez de água, 
denunciado, por exemplo, pela pouca exploração das reservas 
subterrâneas da região.

A chuva, incluindo a ausência dela, teve forte influência na 
relação histórica entre as duas regiões brasileiras, com o 
êxodo da população nordestina para o Sudeste e o processo 
de metropolização de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. 
A emigração das populações nordestinas devido à seca e que 

A Agência Nacional das Águas (ANA), visando promover a proteção 
da qualidade da água, a redução da erosão e o assoreamento dos 
mananciais, estabeleceu o programa Produtor de Água, prevendo apoio 
técnico e incentivos (compensação financeira) para as ações e práticas 
conservacionistas de produtores rurais. 

http://produtordeagua.ana.gov.br//
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acabaram estabelecendo um estreito laço social, cultural e 
econômico entre duas regiões, pode ser problematizada: Quais 
as consequências deste movimento migratório para a cultura e 
economia do Sudeste? Como foi o processo de adaptação cultural, 
social e econômica para a população nordestina? Conceitos como 
desigualdade social, preconceito e urbanização podem ajudar a 
refletir e compreender certos aspectos associados à relação entre 
as pessoas e seus lugares de origem. 

Uma discussão complementar é do movimento migratório 
devido às mudanças climáticas - consequências da sazonalidade 
das chuvas em vários pontos do Planeta – um assunto de alta 
relevância e que pode ser amplamente discutido com os(as) 
estudantes, pois abrange aspectos sociais, políticos, ambientais, 
culturais, econômicos e éticos em nível local e global. Neste 
sentido, estimule uma pesquisa sobre os principais períodos de 

A Agência Nacional das Águas (ANA) realiza o monitoramento 
hidrometeorológico no Brasil operando estações de monitoramento 
em todo o país. Com essas estações, é possível mensurar o volume de 
chuvas, a evaporação da água, o nível e a vazão dos rios, a quantidade 
de sedimentos e a qualidade das águas em estações respectivamente 
relacionadas: pluviométricas, evaporimétricas, fluviométricas, 
sedimentométricas e de qualidade da água. As informações oriundas desse 
monitoramento encontram-se disponíveis no Sistema de Informações 
Hidrológicas (HidroWeb) e no Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos – (SNIRH).

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/informacoeshidrologicas/redehidro.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/informacoeshidrologicas/redehidro.aspx
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seca que atingiram o Nordeste e as principais enchentes31  que 
atingiram o Sul e o Sudeste, para compreender, através de uma 
linha do tempo, a importância das discussões sobre as mudanças 
climáticas e a relação com o processo de migração que ocorre no 
Brasil e o mundo.

Para trabalhar as músicas separadamente, sugere-se a versão em 
inglês da música Águas de Março - Waters Of March.  Aproveite 
as duas versões para propôr aos(às) estudantes uma comparação: 
será que Tom Jobim modificou alguma coisa para a versão em 
inglês? 

Luiz Gonzaga compôs, anos mais tarde, a música A Volta da Asa 
Branca. Aproveite as duas músicas do compositor para propôr 
aos(às) estudantes reflexões: por que “asa branca” voltou para o 

31 Para maiores informações e acesso a material didático específico sobre a prevenção 
aos riscos de enchentes e deslizamentos de encostas associados a períodos de intensas 
chuvas, recomenda-se a consulta aos websites da Secretaria de Defesa Civil de cada 
Estado do País.

A Agência Nacional das Águas (ANA) realiza o monitoramento da 
seca do Nordeste do Brasil. O Monitor de Secas é um processo de 
acompanhamento regular e periódico da situação da seca no Nordeste, 
cujos resultados consolidados são divulgados por meio do Mapa do 
Monitor de Secas. Mensalmente informações sobre a situação de secas 
são disponibilizadas até o mês anterior, com indicadores que refletem o 
curto prazo (últimos 3, 4 e 6 meses) e o longo prazo (últimos 12, 18 e 24 
meses), indicando a evolução da seca na região.

https://www.letras.mus.br/tom-jobim/86303/
http://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/a-volta-da-asa-branca.html#ixzz45quvJKJi 
http://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/a-volta-da-asa-branca.html#ixzz45quvJKJi 
http://monitordesecas.ana.gov.br
http://monitordesecas.ana.gov.br
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sertão? O que mudou, de acordo com a segunda música? O que 
mudou no cenário socioambiental da região nordestina? Quais os 
fatores relacionados com as mudanças?
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Água
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Apresentação
A charge Água foi criada pelo brasileiro Jack Kaminski para a 1ª 
Mostra Internacional de Humor sobre Educação Ambiental, 
realizada durante o V Colóquio de Pesquisadores em Educação 
Ambiental da Região Sul (CPEASul) e o IV Encontro e Diálogos com 
a Educação Ambiental (EDEA), em 2012, na cidade do Rio Grande, 
no Estado do Rio Grande do Sul.  Esta e outras charges, que 
abordam as diversas temáticas da Educação Ambiental podem ser 
encontradas no site do evento.

A charge apresenta a sobreposição de uma imagem em relação 
à outra: ao fundo, uma cidade futurística e, no primeiro plano, 
uma grande tela com a representação de queda d’água a ser 
contemplada e admirada por um grupo de pessoas. 

Proposta
Primeiramente, sugere-se a abordagem partindo dos conceitos 
de comunicação - interpretada a partir de sua imagem, cores, 
representações, autores, frases, referências, etc. Este momento 
é importante para que os(as) estudantes “sintam” a imagem, 
a relacionem com seus sentimentos, indagações e reflexões 
prévias associadas com o tema proposto pela charge. Em seguida, 
apresente as alternativas propostas ou crie novas para enriquecer 
a discussão posterior.

http://cpeasul.blogspot.com.br/search/label/Mostra%20de%20Humor%20sobre%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental
http://cpeasul.blogspot.com.br/search/label/Mostra%20de%20Humor%20sobre%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental
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Considerando a imagem e as contradições propostas pela charge – 
uso da queda d’água para produção de energia e a impossibilidade 
de admiração da beleza das quedas d’água, que não existirá mais 
devido às nossas demandas energéticas -, solicite que os(as) 
estudantes indiquem a alternativa mais adequada em relação à 
charge.

Cada alternativa proposta pode e deve ser refletida e discutida 
considerando a complexidade das discussões. Portanto, mesmo que a 
atividade indique a resposta “correta”, esta pode e deve ser questionada 
e problematizada. Além disso, o estudo da linguagem não verbal poderá 
contribuir para o exercício de interpretação.
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Assinale a alternativa que melhor 
expressa o efeito crítico da charge: 

a) O objetivo da charge é mostrar que poucas pessoas tem acesso 
à água potável; 

b) A charge retrata o futuro das grandes cidades, onde a 
abundância de água será apenas vista em imagens fictícias;

c) A ideia da charge é enfatizar o quanto devemos admirar a 
natureza;

d) O objetivo da charge é demonstrar que precisamos continuar 
sonhando com um futuro no qual a natureza seja preservada.

Aproveitando as alternativas propostas para responder a 
charge, é possível abordar elementos da linguagem em que 
essas alternativas diferem, levando os(as)  estudantes a juntos 
compreenderem por que há uma alternativa que melhor responde 
ao que se pede, apesar de haver mais de uma coerente - espera-
se que os estudantes percebam alternativas incompletas ou que, 
apesar de estarem relacionadas ao mundo real, sejam verdadeiras 
nesse mundo, mesmo que não tenham  amparo na charge em si. 

A frase da alternativa a) expressa um problema de escala global: 
o pouco ou nenhum acesso à água potável por uma grande parte 
da população mundial. De acordo com o relatório da UNICEF de 
2015, no Brasil, 94% da população tem acesso a serviços de água 
potável - 98% nas cidades e, 70% na população rural. No entanto, 
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apenas 68% da população mundial utiliza instalações sanitárias 
adequadas. Ou seja, uma em cada três pessoas no mundo - 
cerca de 2,4 bilhões de seres humanos - ainda não têm acesso 
a serviços de saneamento básico e água potável. Neste sentido, 
apesar da frase apontar um elemento preocupante relacionado à 
água potável, ela não considera nuances importantes expostas na 
charge, como o fato das pessoas estarem apreciando uma imagem 
representativa de queda d’água e não reivindicando um acesso à 
água – na verdade, são poucas pessoas que poderão apreciar a 
representação de uma queda d’água e não a queda d’água em si.

A frase da alternativa b) é que mais se aproxima da ideia da 
charge, pois a imagem expõe, em segundo plano, um ambiente 
formado por grandes prédios e transportes voadores em meio a 
uma cidade, passando uma ideia futurista. Já em primeiro plano, a 
charge expõe um grupo de pessoas tentando “vivenciar” e apreciar 
uma grande queda d´água, com vestimentas adequadas e todas 
voltadas para um espetáculo natural que, possivelmente, no 
futuro será apenas visto em imagens reproduzidas. Para manter 
uma cidade futurística, como coletivamente a imaginamos, existe 
a necessidade de um alto consumo de energia. O princípio básico 
para a geração de energia hidrelétrica é a utilização da força de 
uma queda d’água. No Brasil, as hidrelétricas são as principais 
responsáveis pela energia elétrica e, portanto, para manter 
grandes cidades, futurísticas ou não, são necessários grandes 
volumes de água. 
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Além disso, as construções de hidrelétricas têm um custo muito alto 
para a vida nos ecossistemas afetados – várias espécies de animais 
e plantas são diretamente atingidas pelas mudanças causadas 
no ambiente, podendo, inclusive, provocar a extinção de algumas 
espécies. O conceito de ecossistema pode ajudar a compreender a 
teia na qual os seres são interligados e interdependentes e que, 
em certos casos, alterações como a construção de hidrelétricas 
podem comprometer a biodiversidade do local.  A perda da 
biodiversidade e alterações ambientais provocadas pelos impactos 
das construções das hidrelétricas pode, futuramente, demandar 
imagens representativas não apenas da água, mas também, de 
algumas espécies de plantas e de animais.

Ao trabalhar as hidrelétricas, situar que cidades são submersas para 
a sua construção. Neste sentido, problematizar que os patrimônios 
culturais e históricos e os modos de vida são literalmente colocados em 
baixo d’água. Discutir com os alunos as implicações de tal política para 
as populações deslocadas. É possível trabalhar o filme “Narradores de 
Javé”, que conta a história de um vilarejo submerso para a construção 
de uma hidrelétrica. Os moradores, na tentativa de salvar o vilarejo, 
tentam comprovar sua importância histórica e passam a se dedicar 
na elaboração de um documento que demonstre a importância da 
cidade. Outra abordagem possível é trabalhar cidades que foram 
submersas por hidrelétricas, como Petrolândia, em Pernambuco, onde 
os moradores também se recusaram a deixar suas casas. Sugere-se que 
os(as) estudantes pesquisem  sobre cidades que foram submersas por 
hidrelétricas, buscando também conhecer como está a atual situação 
destes lugares e das quedas d’água.
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A frase da alternativa c) nos lembra que a natureza não é apenas 
um reservatório de recursos disponíveis, que devemos preservar 
e gerenciar com a finalidade de tornar ou manter sustentável um 
estilo de vida materialista e utilitarista. Os elementos da natureza, 
como a água, possuem beleza própria e podem proporcionar 
espetáculos, sensações e vivências que podem ser compartilhadas. 
Portanto, de fato, a natureza pode e deve ser admirada. No entanto, 
o objetivo da charge vai além de expressar esta ideia, pois a 
imagem utiliza dois planos sobrepostos – como se sugerissem uma 
comparação de ambientes entre tempos diferentes que precisam 
ser consideradas ao interpretar a mensagem da charge. 

Paralelo à alternativa anterior, a frase da alternativa d) também 
enfatiza a importância de nos sensibilizarmos em relação aos 
elementos e espetáculos da natureza. Para as duas frases, procure 
refletir e discutir com os(as) estudantes sobre o comportamento 
de apatia frente aos impactos que foram progressivamente sendo 
causados na natureza - a ponto de nos contentarmos apenas 
com a representação dela. A frase desta alternativa, inclusive, 
enfatiza uma relação romantizada e utópica com a natureza - 
“sonhando com um futuro no qual a natureza seja preservada”. 

Conceitos como energia e fontes de energia (renováveis e não renováveis), 
princípios para o funcionamento das hidrelétricas, podem ajudar 
na melhor compreensão sobre as diferentes formas de produção de 
energia e alternativas energéticas (energia limpa), em princípio, menos 
impactantes: eólica, solar, maremotriz, geotérmica, hidráulica e nuclear.
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A ideia de preservação é importante, mas ela não pode excluir as 
necessidades biológicas, sociais e culturais dos indivíduos. A ideia 
de não usar a água para preservá-la é inviável, bem como a terra, 
os vegetais e os animais. É preciso superar a dualidade preservação 
x degradação – cuidar sem destruir, usufruir sem impactar, a ponto 
de impedir a relação e o uso no futuro. Criar planejamentos, planos 
de manejo, que podem possibilitar relações menos extremistas e 
com estratégias co-evolutivas entre a sociedade e a natureza. 
Neste sentido, a ideia de “sonhar com um futuro” também precisa 
ser superada para dar lugar às ações como a participação na 
gestão dos recursos hídricos e o cuidado com a água, com a terra 
e com os seres vivos em geral. 

As desejadas e necessárias mudanças no conjunto das interações 
das sociedades para com os seus ecossistemas dependem de uma 
radical transformação da apatia para a empatia, ou seja, mais do que 
a constatação coletiva dos conflitos e impactos socioambientais, 
necessitamos incorporar individualmente a efetiva participação 

Vive-se cada vez mais a era da alienação. Compra-se frutas sem saber a 
procedência. A participação política é realizada através das redes sociais 
e não se problematiza a invasão do marketing verde em produtos e 
serviços que estão associados às diferentes formas de impacto ambiental 
– os termos eco em nome de carros, sustentabilidade em publicidade de 
bancos, refrigerantes e condomínios-residenciais localizados em áreas 
de preservação ambiental, por exemplo. Cada vez mais virtualiza-se a 
natureza, alienando-se em relação a ela.

http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh
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crítica da cidadania na gestão dos espaços e recursos naturais 
compartilhados. As referidas mudanças, em escala local e global, 
só podem ser viáveis se decorrentes de uma mudança de percepção 
e postura proativa, participativa de cada cidadã(ão), contribuindo, 
tanto com a sua postura individual, na redução do consumo e no 
respeito para com a qualidade da água e dos seus ambientes-
fontes, como na proposição e fiscalização de políticas públicas e 
atividades privadas que considerem, equilibradamente, todas as 
demandas socioeconômicas num contexto de sustentabilidade de 
longo prazo.

A demanda pelos recursos hídricos é crescente e vital para qualquer 
sociedade, porém, existem muitas opções de manejo e gestão dos 
mesmos (e dos resíduos associados a sua utilização) de forma planejada, 
eficiente e adaptada ao contexto e capacidade de suporte dos respectivos 
ecossistemas, mantendo a qualidade e intensidade dos serviços 
ambientais disponibilizados pelos mesmos. As diferentes categorias 
de usuários destes recursos (consumidores residenciais, agricultores, 
industriais, etc.) podem se organizar para representar os seus interesses 
e sugestões junto aos Comitês de Bacias Hidrográficas, para aprimorar o 
sistema de gestão, de modo a se buscar a distribuição mais justa deste 
elemento essencial para o tecido social, respeitando as necessidades 
setoriais e a manutenção dos ecossistemas.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uRzt9tv0EJU
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Lenda das 
sereias

Apresentação
O samba-enredo Lenda das Sereias-Rainha do Mar, foi composto 
por Vicente Mattos, Dinoel e Arlindo Velloso, em 1976, para o Grêmio 
Recreativo Escola de Samba Império Serrano disputar o carnaval 
do Rio de Janeiro.

A música faz a associação entre os mistérios do mar e a presença 
de sereias, rainhas do mar. A figura da sereia é mitológica - metade 
mulher, metade peixe; elas sempre são descritas como possuidoras 
de uma grande beleza, elas cantavam com o objetivo de atrair 

https://www.letras.mus.br/imperio-serrano-rj/473152/


107

navegadores e pescadores fazendo-os se afogarem. Existem 
muitos contos sobre as sereias, porém, o samba faz homenagem 
especificamente à Iemanjá - poderosa orixá que, na África, comanda 
os rios quando estes estão chegando ao mar. No Brasil, Iemanjá 
passou a ser considerada a senhora das águas marítimas. 

Proposta
Historicamente, existem relatos daqueles que afirmam ter vistos 
sereias, como Cristovão Colombo, que “avistou” três sereias 
próximas ao Haiti.

A ordem Sirenia tem seu nome derivado da mitologia grega, 
onde as sereias recebiam o nome de “sirenias”. Atualmente 
dentro desta ordem são reconhecidas 3 espécies de 
peixes-boi e uma de dugongo. São caracterizados por 
possuírem um corpo relativamente grande e robusto, 
focinhos virados para baixo, membros anteriores em forma 
de nadadeiras arredondadas e uma cauda horizontal. Os 
peixes-boi se diferenciam dos dugongos por seu tamanho 
menor, uma cauda arredondada ao invés de meia-lua e 
uma menor deflexão do focinho. Esta última característica 
permite aos peixes-boi se alimentarem em toda a coluna 
d’água e não apenas no fundo32.

A questão de a sereia ser uma mulher, que encanta e seduz, e sua 
relação com o mar, torna-o como lugar do feminino, misterioso, 
encantador e ao mesmo tempo perigoso, contido na descrição do 
encontro de Ulisses e as Sereias33: 

32 BARRETO(2001).
33 FRANCHINI, SEGANFREDO (2007)
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...Um ano, entretanto, passado em descanso e vida mansa, 
bastou para acordar nos soldados o sentimento do dever; 
então o filho de Laertes, tomando as mãos da sedutora, 
disse-lhe com voz chorosa estas súplices palavras: “Circe, 
deixa que partamos no curso de nossa casa”! Ela, tornada 
agora amiga e compreensiva, cede aos rogos insistentes 
do audaz guerreiro, não sem antes adverti-lo do perigo 
que os espera: nos rochedos onde pousam as sereias 
fascinantes, cujo canto doce traz delícia, mas também a 
morte... 

... Empurrado por um vento veloz e favorável, singravam 
assim as naus do astuto Ulisses, por entre as vagas 
cortadas por agudas proas, até que súbito um mormaço 
aquietou as ondas, fazendo silenciar todo vento e toda 
brisa. Ulisses, avisado de antemão, eleva forte a voz: 
“marujos, me prendam ao mastro a toda pressa, eis que 
a perigosa ilha das sereias se avizinha! Depois, tomando 
da espessa cera que lhes dei, cerrem os ouvidos e não 
escutem mais um pio!” “E se eu clamar que os laços meus 
afrouxem, surdos estejam, renovando duplamente os nós, 
pois doutro modo mergulharei às águas turvas, sedento 
do canto, dos beijos e das carícias mil, que as pérfidas 
criaturas aladas me prometerão”!34  

Sugere-se que os(as) estudantes realizem uma pesquisa 
sobre os diferentes mitos das sereias, indicando o local de 
onde o mito se origina e o que conta sobre o surgimento das 
sereias. Existem ainda muitas representações, como pinturas 
e desenhos em mapas, desses seres mitológicos - um trabalho 
interdisciplinar com a disciplina de Artes pode explorar tais 
representaçõe.

34 FRANCHINI, SEGANFREDO (2007)
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O samba pode também ser um bom estímulo para trabalhar a 
cultura africana ou indígena, através de Yara, mãe d’água (sugere-
se a música Sedutora das Águas, do Boi Garantido. 

Da matriz africana, a cultura brasileira foi enriquecida com um 
orixá, Iemanjá, a qual congrega os diferentes papéis atribuídos 
simbolicamente às sereias: mulher, amante, irmã, deusa, feiticeira 
– em verdade, os espíritos do próprio mar - por diferentes povos de 
marinheiros e pescadores, nas suas dádivas e temores, aventuras 
e perigos, que lhes ensinam os caminhos e guiam suas vidas, desde 
o nascimento até a morte, na sua íntima ligação com o universo 
das águas:

Iemanjá35

Janaína, Noiva do Mar, Senhora das Águas

Deusa negra, altiva e vaidosa, sedutora beleza

Sereia ioruba, eterna protetora dos filhos e filhas do mar

35 WA CHING (2016)

Franklin Cascaes, artista, escritor e pesquisador de Florianópolis-SC, 
produziu imagens e textos sobre animais mágicos nos mares (bruxas, 
sereias, etc.); e as pinturas de Walmor Corrêa combinam informações 
tanto científicas como populares, para então, representar hibridações de 
diferentes animais ou de humano e animais em um único ser, como por 
exemplo a sereia.

https://www.letras.mus.br/garantido/sedutora-das-aguas
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Iemanjá perpassa as fronteiras das muitas águas, transitando 
entre ambas as margens do Oceano Atlântico, da Terra Mãe África 
ao novo território do Brasil, migrando das doces águas de origem 
para o mar do novo povo que a acolheu como protetora, onde é 
cultuada ao longo de toda a costa.

Trazida ao Brasil pelos povos de origem ioruba, desde que assumiu 
o reino das águas salgadas, Iemanjá começou a ser cultuada pelos 
pescadores como sua padroeira; ao mesmo tempo, quanto mais o 
seu papel de mãe se fortaleceu, maior foi a aproximação com a mãe 
dos católicos, Nossa Senhora, com a qual é sincretizada. Iemanjá 
está associada aos rios e suas desembocaduras, à fertilidade das 
mulheres, à maternidade e, principalmente, ao processo de criação 
do mundo e da continuidade da vida. Seu culto original a associa 
ao plantio e colheita dos inhames e coleta dos peixes, donde seu 
nome Yemojá (Yeye Omo Ejá), “Mãe dos filhos peixes”, divindade 
regente da pesca36.

Sobre a mitologia indígena, recomenda-se a apreciação do papel 
atribuído à bela Yara, como guardiã das águas do rio Amazonas, 
contida na versão compilada por Clarice Lispector Como Nasceram 
as Estrelas: doze lendas brasileiras, e na tese de doutorado (USP, 
2012) de Sandra Ramos Casemiro A Lenda da Iara: nacionalismo 
literário e folclore.

36 CAMARGO, CALLONI (2012)

http://portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/ClariceLispector.pdf
http://portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/ClariceLispector.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8149/tde-21082012-112832/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8149/tde-21082012-112832/pt-br.php
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Sobre a riqueza e diversidade das múltiplas representações 
mitológicas das deusas e sereias das águas na cultura popular 
brasileira, podem ser pesquisadas algumas das diversas versões de 
matriz africana, através de Iemanjá e de mitos indígenas37, assim 
como do livro Águas Encantadas de Chacororé: natureza, cultura, 
paisagens e mitos do Pantanal38. Estimule-os(as) a refletirem, nesta 
pesquisa, sobre a relação da cultura africana e indígena com os 
elementos da natureza, especificamente a água. Além disso, esta 
abordagem pode aproximar a discussão sobre o universo feminino 
e o feminismo, enquanto movimento ideológico. Sugere-se que, a 
partir da leitura de contos e lendas (africanos e indígenas), os(as) 
estudantes elaborem as próprias representações das personagens.

37 Sugere-se a apreciação do mito da Primeira Água e a origem do rio Amazonas e 
vários outros complementares.
38 LEITE (2003).

http://observatorioambiental.iff.edu.br/multimidia/lenda-das-aguas-wmv/view
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Meditação da 
água

https://aquimerablog.wordpress.com/2016/03/18/conhecendo-brevemente-o-budismo/
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Meditação da 
água

Apresentação
A prática da meditação vai além de qualquer tradição religiosa ou 
filosófica podendo ser praticada por todos e com os mais variados 
objetivos: conexão com a nossa essência, reverenciamento aos 
deuses, conexão com Deus, autoconhecimento, conhecimento da 
mente, relaxamento, prevenção de estresse, descondicionamento 
de corpo e mente, para tornar-se mais calmo e amoroso, etc.

Dentro da tradição do budismo tibetano, em particular, há 
uma meditação chamada Meditação dos Cinco Lungs que, 
traduzindo, significa a “Meditação dos Cinco Elementos”. Nesta 
prática, o objetivo de quem medita é tentar se conectar com os 
cinco elementos que compõem o universo, a vida e a si mesmo: 
1-terra, solidez, firmeza, matéria; 2-água, fluidez, adaptabilidade, 
líquido; 3-fogo, calor, queima, transformação; 4-ar, volatilidade, 
impermanência; 5- espaço, espaço-tempo, universo, origem.

Sabendo-se da importância da meditação, dos benefícios que 
ela pode trazer, inclusive, a autoeducação, o respeito, o foco, a 
concentração, a tranquilidade, sugere-se uma prática adaptada - 
mais compacta - da meditação dos cinco elementos, tendo como 
foco apenas o elemento Água.

https://aquimerablog.wordpress.com/2016/03/18/conhecendo-brevemente-o-budismo/
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Proposta
A proposta é transdisciplinar e, a princípio, pode ser desenvolvida 
por professores(as) de qualquer área de conhecimento como 
introdução ao tema Água - como forma de conectar os(as) 
estudantes ao tema antes de iniciar as reflexões, discussões ou 
atividades pedagógicas.

Meditação Corporal sobre Elemento Água39  

1º Passo - Formar um círculo com os(as) estudantes, todos de pé e 
de mãos dadas. 

2º Passo - Todos fecham os olhos, com os braços subindo e 
descendo forjam o movimento das ondas no mar. 

3º Passo - O professor guia a meditação, utilizando o texto-base 
a seguir:

ÁGUA NO MUNDO EXTERNO:

Quais as características da água no mundo? Quando falo “água”, 
quais são os adjetivos que vem à mente? Como é a água no planeta 
Terra? No mundo físico-material? Qual seria a essência da água, 
em palavras?

39 Baseada e adaptada livremente da meditação tibetana “Cinco Lungs”, por Raul Ma-
chado.
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ÁGUA NOS CORPOS HUMANOS:

Onde está a água dentro de nós mesmos? Onde está a água no 
nosso corpo? Como podemos transportar os adjetivos da água 
no mundo externo para refletir sobre nossos corpos? Somos 70% 
água, ela ajuda na circulação, nas secreções, saliva, suor, lágrimas 
e nas articulações. Flexibilidade. Poder de adaptar o corpo. Fluidez. 
Possibilidade de moldar o corpo, por termos água dentro de nós. 
A água e suas características encontradas no ambiente externo 
também se encontram dentro de nós mesmos, nos nossos próprios 
corpos! Em cada um de nós.

ÁGUA NO MUNDO INTERNO:

Agora, por fim, o que representam as características da água no 
aspecto simbólico e psicológico? Essa essência da água no mundo 
externo e nos nossos corpos, transportaremos para nossa mente. 
Será que haveria relação com: Flexibilidade nas relações sociais, nas 
concepções e pontos de vista, adaptação ao convívio em sociedade, 
fluidez para circular em diferentes ambientes socioeconômicos e 
políticos com respeito pela diversidade, etc. Mente aberta, que 
se transforma, se molda constantemente, como a água. Fluidez, 
elegância, adaptação, sem preconceitos, saber escutar opiniões 
diferentes, respeitar perspectivas diferentes da sua (flexibilidade), 
etc. As características essenciais da água são importantes, também, 
no seu aspecto simbólico-psicológico, mental!

4º Passo - Finalizar com todos deitados no chão ou no solo, como se 
fossem uma onda quebrando na praia - deitados e ainda de olhos 
fechados - finaliza-se ressaltando a reflexão de que tudo que está 
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dentro de nós existe fora, e vice-versa. Por isso, a importância de 
cuidar da água no mundo, cuidar da água no nosso corpo, e trazer 
os simbolismos positivos que representam a água para nosso 
mundo interno e para nossas relações com os outros seres vivos.

Após a meditação, converse com os(as) estudantes sobre a importância 
da água na meditação, o efeito do barulho da água nas fontes, sobre as 
terapias com água quente, fria, doce, salgada, impura, pura, límpida, etc.; 
além disso, as águas dos rios, das geleiras, dos gêiseres são utilizadas pelos 
humanos e por outros seres vivos como vias de comunicação, de contato, 
de aquecimento, de estabelecimento, etc. Solicite-os(as) a elaboração de 
desenhos que representem a meditação, cores que representem a água 
mentalmente, como símbolo de respeito, preservação e vida.
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O nascer do 
mar

A vida no planeta Terra

surgiu dos mares

A civilização humana

brotou ao largo

do litoral

e das margens

Todos nós

nascemos na água

da barriga de nossas mães

E cedo ou tarde,

noite ou dia,

buscamos nos horizontes

distantes

as nossas utopias

Raul Machado
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Apresentação
O poema, não-titulado, do poeta Raul Machado, mas com o título 
fictício dado pelas autoras de O nascer do mar, traz diversos 
aspectos e percepções sobre a origem e manutenção das muitas 
formas de vida, humanas e não humanas, a partir da água; a ideia 
central é expressar nossa dependência orgânica, social e cultural 
em relação a esta substância.

No entanto, dependendo do momento em que este poema seja 
utilizado pedagogicamente, pode ficar mais evidente à interpretação 
o aspecto biológico da relação ser humano-água, tanto no que 
diz respeito à origem da vida, de modo geral, quanto ao nosso 
desenvolvimento fetal. Outra intepretação que pode surgir é sobre 
a importância da água para o desenvolvimento social, valorizando 
os aspectos sociais das interações dos seres humanos com a água 
nas suas diferentes culturas e contextos históricos e até da íntima 
relação do desenvolvimento das cidades com os rios e mares, por 
exemplo.

Proposta
Num primeiro passo, sugere-se que os(as) estudantes exponham as 
ideias e/ou os sentimentos do autor que mais se destacaram neste 
poema, e como estes se relacionam com a sua própria percepção e 
sentimentos em relação à água no cotidiano.
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Se o contexto dos(as) estudantes for distante do litoral, oriente-
os(as) para a reflexão sobre a importância dos rios, lagoas ou outros 
cursos d’água que compõem a paisagem da cidade onde vivem e 
que, ocasionalmente, podem ser responsáveis pelo abastecimento 
da região ou fonte de subsistência.  

O poema também traz como foco para a reflexão com os(as) 
estudantes, os aspectos biológicos e sociais do termo 
“desenvolvimento”.

Na primeira abordagem pode-se desenvolver uma discussão sobre 
a importância das águas e dos oceanos para o surgimento da vida 
no planeta Terra (Teoria da Evolução), assim como sua importância 
para o nosso “surgimento”, nascimento -  sua presença na 
composição dos alimentos e no corpo humano e dos demais seres 
vivos.

Uma abordagem sociológica pode contribuir para se destacar a 
importância da água no desenvolvimento social, econômico e 
cultural de todas as populações e culturas. A partir da leitura coletiva 

Sugere-se o estímulo para que os(as) estudantes reflitam sobre a 
importância da água durante a gestação (tanto para a gestação humana, 
quanto para o desenvolvimento embrionário de outros seres vivos) e o 
desenvolvimento (ao longo das várias etapas da existência) de qualquer 
ser vivo, ou seja, a água é essencial para os todos os momentos de 
quaisquer formas de vida.

http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/66267/2/2_tempo_geologico_evolucao_vida.pdf
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do poema, discuta com os(as) estudantes sobre a importância da 
água para diversas populações tribais (por exemplo, a importância 
do Rio Nilo para a população do antigo Egito), para a zona rural 
atual e para as regiões litorâneas. Não raramente, o próprio bairro 
dos estudantes possui um rio, lagoa ou até mesmo o mar, que foi 
de grande importância para a formação de suas populações e sua 
cultura.

Grande parte das cidades situadas às margens dos rios, lagoas ou 
dos oceanos apresenta uma parcela significativa de sua população 
com uma relação econômica e cultural muito entrelaçadas e 
dependentes destes ambientes aquáticos, seja como fonte de 
alimento, energia, navegação, transporte, turismo e lazer. Porém, 
em muitos destes casos, também se verificam grandes alterações 
sobre estes ambientes, como consequência do próprio processo de 
urbanização e crescente necessidade de novas áreas para expansão 
das atividades humanas; nestas situações, tendem a ocorrer muitos 
impactos socioambientais, que são mais intensamente percebidos 
por aquelas comunidades mais diretamente associadas com as 
águas, e delas dependentes.
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Outras questões também podem ser abordadas sobre as 
condições diferentes em que vivem as comunidades em relação à 
disponibilidade de água:

a) no litoral: Por que o poema destaca que a civilização humana 
“brotou” nas margens do litoral? O que o mar possibilitou para a 
humanidade para que chegássemos aonde chegamos? Como estão 
as cidades litorâneas no Brasil, suas qualidades e limitações? 
Como estão se desenvolvendo social, política, cultural e em relação 
aos valores humanos?;

b) distantes das grandes águas: Como é a vida no sertão? Como 
as populações se adaptaram a contextos ambientais áridos e 
semiáridos?;

c) Como se dão as relações entre as comunidades e culturas 
situadas no litoral e com grande disponibilidade de água, em 
relação às outras comunidades e culturas distantes do litoral, com 

Sugere-se a pesquisa sobre os impactos dos aterros feitos nas faixas 
litorâneas, e como a construção modificou a relação que os pescadores 
e extrativistas da região possuíam com o mar, com as restingas e 
manguezais, os impactos ambientais decorrentes da obra e os benefícios 
para o desenvolvimento econômico. É importante que os(as) estudantes 
reconheçam, a partir da pesquisa e das reflexões, que alterações nas 
paisagens podem trazer bônus e ônus – por isso, é necessário que a 
população esteja esclarecida para exercer ações políticas, sociais, 
ambientais e econômicas.
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difícil acesso às águas? Especialmente em relação às interações 
comerciais e culturais facilitadas pelas trocas portuárias e 
dificultadas pela sua ausência;

d) E no caso inverso, quando as comunidades situadas no interior 
dispõem de maiores facilidades de acesso a recursos hídricos de 
qualidade, comparando-se com àquelas do litoral (como no caso 
da maioria das metrópoles, que necessitam que a água potável 
seja transportada de locais muito distantes: Como ocorrem estas 
interações? Quais as relações de poder político-econômicos 
envolvidos?

e) O que se entende por “utopia”, referida pelo autor, especialmente 
em relação à disponibilidade e qualidade da água? Seria ela 
o resgate da nossa conexão com o planeta Terra? Quais seriam 
as utopias mais recorrentes nas comunidades urbanas, rurais e 
costeiras? Até que ponto essas utopias são nossas realmente, ou 
são culturalmente construídas, se somos induzidos a percebê-las 
como nossas? Ou se somos levados a eleger algumas utopias, em 
lugar de outras, e por que isso pode acontecer? 

A estrutura do poema também pode ser analisada observando 
aspectos formais e a linguagem, inclusive, significados que talvez 
sejam desconhecidos entre os alunos, como, por exemplo, a 
própria palavra “utopia”. Além disso, sugere-se explorar as classes 
gramaticais, substantivos, verbos e pronomes, principalmente, 
observando a ausência de adjetivos. Com os substantivos extraídos 
do texto, é possível reescrever o poema, dando a eles adjetivos, de 
forma que cada aluno apresente assim, sua própria interpretação 
do poema. Sugere-se ainda, como leitura complementar, o poema 
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de Manuel de Barros O menino que carregava água na peneira  
ou outros poemas que abordem temas como água, seca, rios, 
mares, etc.

Para finalizar uma atividade, escrita ou dialogada, sugere-se que 
os(as) estudantes expressem, através de uma imagem (desenho, 
pintura, charge), as condições de acesso e a importância das águas 
na sua comunidade, a partir do poema e da reflexão orientada. 
Nesta etapa, pode-se compartilhar com maior liberdade e 
envolvimento individual, já que cada estudante – ao desenvolver 
sua interpretação do tema, pode representar aquilo que é mais 
significativo para si e para sua comunidade.

https://lacaneando.com.br/o-menino-que-carregava-agua-na-peneira/
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O velho e o 
mar
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Apresentação
O vídeo de animação O Velho e o Mar, foi produzido e dirigido pelo 
russo Alexander Petrov, em 1999. Demorou um pouco mais de 2 anos 
para concluir a animação, pois Petrov pintou à óleo e fotografou 
cada um dos 29 mil frames em quadros de vidro. O curta, com cerca 
de 20 minutos, foi ganhador do Oscar, em 2000, como melhor curta 
animado, sendo uma adaptação da obra literária clássica de Ernest 
Hemingway – O Velho e o Mar. O livro, publicado em 1952, rendeu 
ao autor um Prêmio Pulitzer e, anos mais tarde, o autor ganhou o 
Nobel de Literatura.

O livro, e por consequência, a animação, conta a história de um 
velho pescador que decide enfrentar o alto mar em busca de um 
peixe gigante. O simbolismo e conteúdo da obra vêm servindo de 
inspiração para gerações de escritores, pesquisadores, e todos 
que se dedicam a tentar compreender as conexões entre os 
pescadores e os ambientes aquáticos, os espaços e os seres – reais 
e mitológicos - das águas que os sustentam. 

Outra obra clássica de referência sobre o universo da pesca artesanal, 
desta vez na área da etnografia, se trata de Os Argonautas do 
Pacífico, de Bronislaw Malinovsky; embora descrevendo um 
contexto cultural longínquo, suas observações do cotidiano e os 
complexos sistemas de trocas entre as diferentes e distantes 
comunidades, assim como dos conhecimentos e habilidades 
relativas à navegação oceânica, contribuem decisivamente para 
nossa ampliação perceptual sobre a profundidade dos seus 
conhecimentos e interação com o mar.

https://www.youtube.com/watch?v=qx-3VYKvDUA
http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/Ernest%20Hemingway-2.pdf
https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1032975/mod_resource/content/1/MALINOWSKI%20B%20-%20Argonautas%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20objeto%20m%C3%A9todo%20e%20alcance%20desta%20investiga%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1032975/mod_resource/content/1/MALINOWSKI%20B%20-%20Argonautas%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20objeto%20m%C3%A9todo%20e%20alcance%20desta%20investiga%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Para a compreensão das possibilidades e iniciativas práticas 
de reconhecimento e inserção destes conhecimentos nas 
propostas de reformulação da gestão ambiental de recursos 
pesqueiros, num outro contexto cultural, sugere-se a consulta 
ao artigo Importância do conhecimento ecológico tradicional 
na gestão da pesca artesanal no Estuário da Lagoa dos Patos, 
extremo sul do Brasil.  

Ambas as indicações revelam as sutilezas, religiosidade, beleza, 
dificuldades e perplexidade vivenciadas no cotidiano pelos 
pescadores artesanais enquanto categoria social representativa 
de muitas das comunidades tradicionais - ainda profundamente 
vinculadas à complexidade dos ecossistemas aquáticos 
continentais, costeiros e marinhos, em torno dos quais constituem 
suas existências e relações.

Sobre as interações entre a cultura e as atividades 
socioeconômicas de comunidades pesqueiras, os conhecimentos 
específicos do funcionamento dos ecossistemas, assim como 
as dependências destes pescadores para com os territórios e 
recursos naturais costeiros, especialmente aqueles inseridos 
em localidades muito distantes dos grandes centros urbanos, 
no contexto da região Nordeste do Brasil, sugere-se a consulta 
ao trabalho de Liana Maria Maia Nogueira, Catadoras de 
Moluscos em Icapuí: saberes e práticas de pesca.  

http://www.repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/1363/IMPORT%C3%82NCIA%20DO%20CONHECIMENTO%20ECOL%C3%93GICO%20TRADICIONAL%20NA%20GEST%C3%83O%20DA%20PESCA%20ARTESANAL%20NO%20ESTU%C3%81RIO%20DA%20LAGOA%20DOS%20PATOS,%20EXTREMO%20SUL%20DO%20BRASIL.pdf?sequence=1
http://www.repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/1363/IMPORT%C3%82NCIA%20DO%20CONHECIMENTO%20ECOL%C3%93GICO%20TRADICIONAL%20NA%20GEST%C3%83O%20DA%20PESCA%20ARTESANAL%20NO%20ESTU%C3%81RIO%20DA%20LAGOA%20DOS%20PATOS,%20EXTREMO%20SUL%20DO%20BRASIL.pdf?sequence=1
http://www.repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/1363/IMPORT%C3%82NCIA%20DO%20CONHECIMENTO%20ECOL%C3%93GICO%20TRADICIONAL%20NA%20GEST%C3%83O%20DA%20PESCA%20ARTESANAL%20NO%20ESTU%C3%81RIO%20DA%20LAGOA%20DOS%20PATOS,%20EXTREMO%20SUL%20DO%20BRASIL.pdf?sequence=1
http://www.repositoriobib.ufc.br/000017/000017a2.pdf 
http://www.repositoriobib.ufc.br/000017/000017a2.pdf 
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O Conhecimento Ecológico Tradicional das comunidades de 
pescadores artesanais abrange o conjunto de informações, 
interesses e valores da relação entre a comunidade local e o meio 
ambiente do qual fazem parte, transmitido através de gerações, 
sendo utilizado no manejo empírico dos espaços e recursos naturais 
compartilhados por estas comunidades sendo, porém, geralmente 
desconsiderados pelas ciências naturais e pelos órgãos públicos 
responsáveis pela gestão ambiental. 

Sobre as questões teóricas e pedagógicas relativas às 
interações, distanciamentos e aproximações possíveis entre os 
conhecimentos, habilidades e visão de mundo das comunidades 
tradicionais (indígenas, quilombolas, extrativistas, caiçaras e 
pescadores artesanais) e da comunidade científica, sugere-
se a consulta ao ensaio Relações e Dissenções entre Saberes 
Tradicionais e Saber Científico, da professora Manuela Carneiro 
da Cunha.

Outras duas obras de referência, muito importantes para compreender 
a diversidade de contextos e a similaridade de problemas e desafios 
de todo o litoral do Brasil, sobre as quais se sugere aos professores 
compartilharem com seus estudantes, tratam-se do artigo A Sócio-
antropologia das Comunidades de Pescadores Marítimos no Brasil, 
de Antonio Carlos Diegues (1999) e do ensaio fotográfico documental Mar 
de Homens, de Roberto Linsker (2005).

www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13623/15441
www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13623/15441
http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_03/N2/Vol_iii_N2_361-376.pdf
http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_03/N2/Vol_iii_N2_361-376.pdf
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Proposta
A pesca é uma atividade que pode ser problematizada e discutida 
com os(as) estudantes: Em que sentido ela pode ser uma ameaça 
para a vida marinha como um todo? Qual é ou qual deveria ser o 
limite para esta atividade, por vezes, de subsistência de famílias 
e comunidades, por vezes, predatória e ameaçadora? Quais os 
tipos de pesca que podem ser consideradas sustentáveis e quais 
já são ou deveriam ser proibidas, pois ameaçam a vida marinha? A 
pesca, em larga escala, de certos animais, causando a diminuição 
drástica do número de indivíduos de uma determinada espécie, é 
uma questão atual? 

Durante esta problematização procure ressaltar, enquanto 
mediador da reflexão, a importância da conscientização e do 
respeito pela vida: Por que existe a pesca? Qual a importância 
desta atividade para as pessoas? É viável um meio termo entre 
as necessidades humanas e a possibilidade de vida marinha 
não ameaçada? O que se entende por sustentabilidade ou como 
deveríamos entender este conceito tão importante para o Planeta? 
Como é tratado atualmente, o período do defeso no Brasil?
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Sugere-se que se apresente a animação, e se possível, que o 
professor leve o livro para a sala de aula, fazendo a leitura de 
trechos do mesmo. É importante discutir as diferentes linguagens 
apresentadas (animação e escrita): Quais recursos estão presentes 
nas diferentes linguagens? Quais são as possibilidades de cada 
uma? Depois de explorar as obras, buscar referências entre os 
alunos em relação à história: Alguém tem pescadores na família, 
pesca, ou já participou de uma pescaria em alto mar? Os pescadores 
influenciam a cultura das localidades onde habitam? De que forma? 
Lembrar que o escritor é norte-americano: Os pescadores são 
diferentes em diferentes partes do mundo? É possível identificar-
se com Santiago, o pescador da história? E com o menino, ajudante 
do pescador? A história aborda a superação e a persistência de 
uma pessoa diante de suas dificuldades, sua relação profunda 
com o mar e com a pesca, que era seu meio de vida. Nesse ponto, 

A obra “O Velho e o Mar”, como tantas outras da literatura universal, pode 
ser trabalhada interdisciplinarmente. É interessante destacar aspectos 
relacionados à história do autor e ao contexto cultural e político da 
obra: Ernest Hemingway (1899-1961), escritor norte-americano, morou na 
Espanha e em Cuba, e foi militante republicano contra o fascismo. A 
referida obra foi publicada em 1952, observando-se que, nesse período, no 
Brasil, foram publicadas obras consideradas da 3ª fase do Modernismo, 
que tinham caráter de crítica social e intimismo psicológico.
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pode-se abordar questões relacionadas à pesca como meio de 
vida, buscando levar à reflexão sobre diferentes formas de pesca 
(artesanal ou não, respeitando ou não os períodos indicados para 
a pesca de cada espécie etc.), conforme indicado na proposta. 
A relação entre água e vida está evidenciada nessa obra, o que 
facilita a sensibilização para o tema. 

Outra possível abordagem a partir da obra de referência é 
considerar a atividade da pesca como ato contemplativo, quase 
um ato meditativo frente à natureza e a imensidão do mar ou 
dos grandes rios, onde impera o silêncio e o estar sozinho, onde 
se pratica a paciência e a absorção em meio à natureza. Neste 

A finalização desta atividade depende do contexto em que for aplicada, 
se for uma comunidade de pescadores, ou que tenha pescadores nas 
redondezas, é possível propor entrevistas ou até uma sessão de cinema 
com um bate-papo com esses pescadores. Se este não for o contexto da 
escola, pode ser mais interessante propor aos alunos a criação de uma 
narrativa a partir da animação (antes de disponibilizar a obra literária). 
O gênero indicado é o conto.
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caso, pode-se problematizar a concepção de contemplação, 
geralmente associada com a passividade, a inatividade, mas que 
– como a pesca – exige muita concentração e foco, persistência 
e objetividade, dedicação e seriedade. Um tema muito oportuno 
que pode ser trabalhado nesta abordagem é a relação com o 
tempo (e suas profícuas interações com a Filosofia, a Física e a 
Matemática); partindo da interação humana com os ambientes 
aquáticos envolvidos na pesca (que exigem uma outra forma de 
encarar o tempo, para poder acompanhar os processos e fluxos 
da natureza e das espécies), pode-se discutir como é a relação 
dos pescadores com o tempo: Como esta relação se aproxima ou 
diferencia das sociedades urbanas? Por que se percebem tais 
diferenças? O tempo não é algo exato? Até que ponto?

Reflexões sobre a obra de referência pode promover a discussão 
acerca da conexão do indivíduo com a natureza e consigo próprio, 
por meio de muitas atividades de lazer e envolvimento biopsicoativo 
do indivíduo e da cultura com os ritmos e processos naturais, como 
a contemplação (uma nova função social), a yoga, caminhada e 
escalada, a canoagem e o surf, o remo e a vela, a natação e o 
mergulho livre, além é claro, da atividade da pesca - trazendo 
exemplos da pesca esportiva não letal (pessoas que pescam e 
devolvem os peixes, saudáveis e com vida, para as águas). Neste 
caso, podem ser elencadas diferentes atividades de ecoturismo, 
turismo cultural e turismo de aventura, ajustáveis a diferentes 
cenários e contextos socioambientais, que explicitem estas formas 
mais saudáveis de interação com os elementos e as águas. Os(As) 
estudantes podem ser estimulados a pesquisar sobre os potenciais 
destas atividades (ou similares) na sua região, confeccionando um 
mural ou um vídeo sobre os atrativos naturais e as diferentes 
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formas de interação com a natureza. Uma exposição coletiva dos 
trabalhos realizados poderia contribuir para a diversificação das 
atividades socioeconômicas regionais, mostrando outras opções 
de geração de trabalho e renda, de modo compatível com a 
conservação dos espaços e recursos hídricos.

Ainda uma abordagem possível é tratar a pesca como objeto literário 
e matéria-prima universal na construção de lendas, mitos, fábulas, 
narrativas religiosas e espirituais. Pode-se usar como exemplo, a 
conhecida história bíblica de “Jonas e a Baleia” (Jonas utiliza o 
fato de “ter sido engolido” pela Baleia para refletir, contemplar, 
meditar, transformar-se); este mito também se presta para 
discutir os conceitos científicos, o senso comum e os ensinamentos 
morais: por que esta história trata a “Baleia”, ora como “Peixe”, ora 
como “Leviatã” (monstro)? É interessante relembrar esta grande 
confusão zoológica entre os termos empregados indistintamente: 
Como distinguir um peixe e uma baleia? Como Jonas poderia ter 
sobrevivido, se tivesse sido engolido? Seria possível uma baleia 
engolir uma pessoa (não seria uma orca ou cachalote, ou ainda um 
tubarão)? Esta não seria uma parábola, uma imagem simbólica da 
situação vivenciada pelo personagem, com objetivo de ensinar e 
fixar certos valores morais, de fé e perseverança, de superação e 
transformação? 

Pode-se ainda fazer uma comparação da história de “Jonas e a 
Baleia” com aquela de “Makara”, peixe gigante da mitologia 
hindu, que serve de veículo para “Varuna”, um dos vários deuses 
do hinduísmo (veículo aqui entendido como instrumento de ação 
divina, como suporte para que o divino aja), assim como com a 
história da tartaruga que suporta o mundo às suas costas; estes 
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exemplos e o conjunto do qual fazem parte poderiam merecer uma 
abordagem integradora, que discuta o papel dos mitos, lendas 
e contos de fadas, como linguagens e processos educativos40, 
concebidos para diferentes faixas etárias e culturas, mas com 
valores universais, que não deveriam ser subestimados pela 
prática pedagógica, especialmente ao se abordar as interações da 
cultura humana, os ecossistemas e recursos hídricos.

Recomenda-se utilizar estas narrativas e compará-las com 
a literatura voraz de Hemingway, iconoclasta e tão distante 
(formalmente) das narrativas religiosas, mas que também se 
utiliza da pesca, do mar e dos animais marinhos, para refletir 
sobre o ser humano e a natureza (externa e a natureza do 
próprio humano) - suas inquietações e perplexidades diante de 
si e do universo, da vida e da morte, do profano e do divino que 
habita cada um de nós. 

Pode-se também trabalhar com as influências culturais das 
comunidades de pescadores sobre as questões religiosas, sobre a 
linguagem, sobre a gastronomia, sobre o artesanato, o comércio, 
etc.

Sugere-se que os(as) estudantes pesquisem sobre a pesca, visitem 
algumas comunidades pesqueiras, entrevistem pescadores, suas 
famílias e identifiquem como essas comunidades influenciam a 
região onde estão inseridas. Nesta atividade os(as) estudantes 
podem conhecer como é realizada a pesca e se há diferentes formas 
de pescar; podem identificar diferentes espécies que são utilizadas 

40 Para maiores detalhes sobre o potencial educativo destes materiais, consulte: Bruno 
Bettelheim, 2002. A Psicanálise dos Contos de Fadas.

.  http://www.usp.br/cje/anexos/pierre/apsicanalisefadas.pdf
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na alimentação; podem identificar e construir com os pescadores 
diferentes instrumentos de pesca, descrever as funções das 
esposas e dos filhos de pescadores durante a pesca e em outros 
momentos do cotidiano dessas famílias. Inclusive, verificar se há 
produção de renda, de redes de pesca, de farinha, e de outros itens. 
Para este tipo de atividade, recomenda-se registros fotográficos, 
filmagens, entrevistas, pinturas, etc.  
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Retirantes

Apresentação
A obra Retirantes, de Cândido Portinari, foi pintada em 1944, 
e hoje integra o Acervo do Museu de Arte de São Paulo “Assis 
Chateaubriand”. 

http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=438
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Nesta obra, o pintor retrata uma família brasileira vítima da seca 
e da desigualdade social, expressando o sofrimento dos migrantes 
na condição de “fugitivos” da seca nordestina. Em outras palavras, 
a imagem reflete o sofrimento de uma população e do êxodo rural 
no Brasil. 

A situação de miséria, retratada através das características 
físicas das pessoas, os poucos pertences, o sobrevoo dos urubus 
indicando o risco de morte iminente e a imensidão do clima 
semiárido, foram fatores desencadeadores do êxodo rural no 
Brasil. Esse descolamento de pessoas por melhores condições 
de vida foi importantíssimo para o processo de industrialização 
nas grandes cidades, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, 
com a instalação de multinacionais no governo de Juscelino 
Kubitschek, pois foram essas pessoas – posteriormente chamadas 

Portinari foi um dos artistas visuais brasileiros com maior renome 
internacional. Modernista, participou de movimentos culturais e 
políticos do início do século XX e teve sua obra influenciada pelas 
vanguardas artísticas da época como o Cubismo e o Expressionismo, 
sem, porém se afastar da arte figurativa, sendo também influenciado 
por movimentos sócio-políticos, como o Nacionalismo e o Regionalismo. 
No entanto, a principal característica de suas obras é o forte apelo social 
e crítico. Portinari, inclusive, militou no Partido Comunista Brasileiro. Foi, 
porém, a contragosto e de forma contraditória, devido a sua militância 
de esquerda, visto como artista oficial do governo, por ter produzido 
diferentes obras para prédios públicos, a pedido do então presidente 
Getúlio Vargas.
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de candangos - que também serviram de mão de obra para a 
construção de Brasília.  

Proposta
Primeiramente, solicite aos(às) estudantes a observação detalhada 
da representação da pintura. Ajude-os orientando com questões 
sobre os elementos que compõem a imagem: Qual a aparência 
de cada personagem (idade, sexo, estrutura física, semblante)? 
Como é o lugar onde estão? Que objetos estão carregando? Quais 
animais podemos encontrar? Quais são as cores mais encontradas 
e o que o tom das cores nos revela?

A pintura de Portinari destaca, através das características físicas 
dos personagens, as consequências da falta de água no organismo 
humano em diferentes fases de seu desenvolvimento – desde 
uma criança recém-nascida (no colo da mulher mais velha) até a 
velhice (representado pelo personagem mais idoso). Sabe-se que a 
água é a fonte da vida. Portanto, sua presença é responsável pela 
manutenção do nosso organismo. Aproveite a obra para ressaltar a 
importância da água para o nosso corpo, as doenças transmitidas 
pela água e as causadas pela falta de água. 

Apesar do contexto da obra de Portinari retratar o interior do 
País, torna-se interessante problematizar o contexto dessas 
famílias retirantes nas cidades e as consequências do processo 
de urbanização no Brasil: aumento de cortiços, favelas e a falta de 
planejamento para a ocupação do solo e uso da água – tornando a 
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população pobre, novamente, vítima da falta de água. 

Portanto, a pintura nos remete, em especial, a duas questões 
específicas: a) população e urbanização no Brasil do século XX; e b) 
as recentes transformações da agricultura brasileira. 

Com relação à primeira, mais especificamente no que se refere à 
geografia da população, faz-se necessário compreender o processo 
como um todo, não apenas baseando-se em dados estatísticos, 
mas principalmente, realizando uma interface da mobilidade 
espacial ligada às transformações do capitalismo do século XX. Os 
processos migratórios aqui existentes são tidos como consequência 
do processo de urbanização que atraiu no século XX grandes 
contingentes populacionais do campo para as cidades, sobretudo, 
da região nordeste para a região sudeste41. 

Em relação às transformações recentes da agricultura brasileira, 
com destaque para a geografia agrária, cabe aqui a compreensão 
da potencialização do processo migratório no Brasil, com a 
mecanização da agricultura e com a manutenção e, até mesmo, 
fortalecimento da desigual estrutura fundiária brasileira. Cabe aqui 
também, uma discussão aprofundada em relação aos Movimentos 
Sociais do Campo no Brasil e a Reforma Agrária 42.

Num contexto global, pode-se também discutir os atuais 
processos migratórios que vêm ocorrendo em diversos países, 
e em menor escala para o Brasil, ressaltando as diversas 
formas de mobilidade espacial. Depois de apresentar a imagem 

41 SCARLATO (2014).
42 OLIVEIRA (2014).
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para os(as) estudantes é possível discutir a seca em outros 
países, desmistificando a ideia de que este seja um problema 
exclusivo do Brasil43. Em relação à línguas estrangeiras, a 
imagem é propícia para introduzir ou retomar o vocabulário 
relativo à composição familiar, como por exemplo, no inglês: 
family members (mother, father, brothers, sisters, etc.).

Sugere-se, como proposta pedagógica, realizar trabalhos de 
campo com os(as) estudantes em locais onde é possível visualizar 
a materialização na paisagem (urbana e rural) dos diversos 
processos migratórios. Assim, de forma complementar, é possível 
a utilização de recursos didáticos diversos, como documentários, 
poesias e reportagens relacionadas ao tema.

43 Outras recentes publicações contribuem para a discussão do problema: para o con-
texto urbano brasileiro, o programa da Aliança Pela Água publicou o seu Manual de 
Sobrevivência para a Crise; no contexto europeu, mas abordando aspectos relevantes 
para todos os países, a Comunidade Europeia aborda o tema, propondo a discussão de 
aspectos decisivos para o Manejo da Água em um futuro de incertezas.

Em relação à tendência de incremento nos grandes deslocamentos 
contemporâneos e futuros de populações, considerados refugiados do 
clima, em decorrência de eventos climáticos extremos, como a elevação 
do nível dos mares e o aumento da intensidade das secas e inundações, 
cada vez mais frequentes e intensos, o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR) vem desenvolvendo programas e 
ações técnicas e políticas para a proteção destas pessoas, a prevenção e 
o enfrentamento destas situações.

https://issuu.com/aguasp/docs/manual_de_sobrevivencia_para_a_cris
https://issuu.com/aguasp/docs/manual_de_sobrevivencia_para_a_cris
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/water_management_five_policy_conditions_help_overcome_challenges_of_uncertain_future_458na2_en.pdf).
https://rumosustentavel.com.br/2009/02/28/onu-estuda-adocao-de-medidas-para-proteger-refugiados-do-clima/
https://rumosustentavel.com.br/2009/02/28/onu-estuda-adocao-de-medidas-para-proteger-refugiados-do-clima/
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A questão do êxodo rural pode ser bastante estimulante 
para trabalhar com a Porcentagem e Estatística através da 
pesquisa - qual porcentagem da população (brasileira, de seu 
estado e de sua cidade) se deslocou em determinados períodos 
ou ano? Qual a porcentagem de pessoas vítimas da seca em um 
determinado período ou ano? A elaboração e interpretação de 
gráficos também podem auxiliar na compreensão do conceito 
de exôdo e na dimensão das consequências da falta de água.

Uma proposta complementar, é sugerir aos(às) estudantes a escrita 
de uma crônica, caracterizado por um texto curto, do cotidiano, 
baseado nas suas percepções sobre a realidade representada na 
obra. É possível ampliar a discussão e a escrita para outros problemas 
sociais, aqueles percebidos e sentidos pelos(as) estudantes em seu 
contexto. No Ensino Médio, sugere-se relacionar a pintura à obra 
literária “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos – ambas inseridas no 
movimento artístico conhecido como Modernismo. No livro, uma 
família de retirantes (Fabiano, Sinhá Vitória, o filho mais velho e o 
filho mais novo, acompanhados da cachorra Baleia) saem em busca 
de outro lugar para viver num período de intensa seca no sertão 
nordestino. Ao longo do trajeto, as relações familiares, secas como 
a terra, vão sendo apresentadas. Baleia representa a oposição/
antítese (por isso se chama Baleia, um animal aquático), por ela a 
família nutre afeto assim como ela também se dedica à família. Os 
filhos, por outro lado, nem são nomeados na obra, tratados sempre 
como o filho mais velho e o filho mais novo. Sugere-se a leitura 
de trechos da obra, que é composta em capítulos independentes, 
para a análise das discussões sociais presentes em ambas. Outra 
possibilidade é fazer o movimento inverso à prática corrente, 
em vez de pedir que os alunos escrevam sobre a pintura, pode-
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se produzir imagens que representem trechos do livro. A partir 
dessa atividade, é possível organizar uma exposição com trechos 
da obra, imagens produzidas pelos alunos e crônicas escritas por 
eles inspiradas na pintura original.

No intuito de estimular a reflexão socioambiental e articular 
os conteúdos apreendidos e discutidos, solicite também aos(às) 
estudantes a criação de uma história num contexto de falta de 
água, com personagens que carregam histórias e sonhos. O 
importante é o exercício de imaginação que possibilite as crianças 
e os(as) jovens a reconhecerem sentimentos como a empatia e a 
compaixão. 
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Prioridades
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Apresentação 
A charge (não titulada) foi criada pelo alemão, Jan Tomaschoff, 
para a 1ª Mostra Internacional de Humor sobre Educação 
Ambiental, realizada durante o V Colóquio de Pesquisadores em 
Educação Ambiental da Região Sul (CPEASul) e o IV Encontro e 
Diálogos com a Educação Ambiental (EDEA), em 2012, na cidade do 
Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.  Esta e outras charges, 
que abordam as diversas temáticas da Educação Ambiental podem 
ser encontradas no site do evento.

A charge, sob o título fictício Prioridades, apresenta uma imagem 
do ser homem moderno, em uma realidade de seca que vem se 
tornando cada vez mais presente em vários lugares do planeta. 
Neste sentido, além de apontar a realidade sobre a escassez de 
água, ela apresenta, de acordo com o artista, como o ser humano 
vem se relacionando com esta realidade.

Para esta charge, a proposta de atividade consiste em responder 
a questão objetiva apresentada. Ressalta-se que cada alternativa 
proposta pode e deve ser refletida e discutida para evitar 
compreensões simplistas, pois envolve aspectos relacionados com 
a subsistência, com a cultura, política, economia, participação 
social e sustentabilidade. Assim sendo, mesmo que a atividade 
indique a resposta “correta”, esta pode e deve ser questionada e 
problematizada. É importante possibilitar o exercício da autonomia 
e da capacidade de resolver problemas, articulando a racionalidade, 
a sensibilidade, a intuição e a experiência que cada sujeito possui.

http://cpeasul.blogspot.com.br/search/label/Mostra%20de%20Humor%20sobre%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental
http://cpeasul.blogspot.com.br/search/label/Mostra%20de%20Humor%20sobre%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental
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Complementar a esta ideia, o estudo da linguagem não verbal 
poderá contribuir com as discussões propostas pelas charges – 
afinal, mesmo com o estilo supostamente objetivo, em que uma 
resposta é correta, dentre outras, a atividade requer um exercício 
de interpretação e, consequentemente, subjetividade.

Proposta
Primeiramente, sugere-se a abordagem partindo dos conceitos 
de comunicação - interpretada a partir de sua imagem, cores, 
representações, autores, frases, referências, e etc. Este momento 
é importante para que os(as) estudantes “sintam” a imagem, 
a relacionem com seus sentimentos, indagações e reflexões 
prévias associadas com o tema proposto pela charge. Em seguida, 
apresente as alternativas propostas ou crie novas para enriquecer 
a discussão posterior.

A teoria da complexidade, sistematizada por Edgar Morin (1991) e 
transdisciplinaridade, por Basarab Nicolescu (1999),  representam uma 
mudança epistemológica e novas referências para a prática pedagógica 
pois, para estas duas perspectivas, compreender os fenômenos 
complexos é integrar aspectos subjetivos, emotivos e intuitivos aos 
saberes disciplinares.
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Considerando a imagem e a representação de um homem moderno 
– provavelmente um executivo, empresário -, preocupado apenas 
com os gráficos e os valores monetários enquanto seu ambiente 
é de seca, hostil, tanto para ele quanto para outros seres vivos, 
solicite que os(as) estudantes indiquem a alternativa mais 
adequada em relação à charge.

Assinale a alternativa que melhor 
expressa o efeito crítico da charge: 

a) A ideia central é mostrar o quanto o ser humano vem sofrendo 
com a falta de água;

b) A charge expressa a importância da economia para superarmos 
os graves problemas ambientais;

c) A charge ironiza a ideia de existir pessoas que estão mais 
preocupadas com o dinheiro e finanças do que sua própria 
sobrevivência no ambiente natural;

d) O objetivo da charge é criticar as pessoas ricas.
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As abordagens deste tema podem ser muito distintas e profícuas 
para a Educação Ambiental; porém, vale ressaltar que existem 
muitas interações e implicações conceituais que permeiam seus 
diferentes campos.

Conforme afirmado na alternativa a), o ser humano vem sofrendo 
muito com a escassez de água potável; no entanto, a charge traz 
mais informações do que esta. A primeira é que não é apenas o ser 
humano que sofre com esta situação; plantas e animais também 
são vítimas da escassez de água. A segunda informação a que a 
charge destaca, além da condição precária, há uma representação 
de que o homem está, na verdade, preocupado com uma outra 
questão não relacionada com o contexto ambiental apresentado 
pela imagem. Portanto, a frase expressa com limitações as 
informações e as ideias contidas na charge.

O argumento apresentado pela alternativa b) vem sendo 
defendido em diferentes espaços (educativos, científicos, políticos, 
mercadológicos, entre outros) e entre instituições públicas e 
privadas. A economia é uma dimensão importante a ser considerada 
na análise de soluções, mas também, a nossa relação com ela pode 
estar relacionada com as causas dos problemas ambientais. A 
economia não pode ser vista como a via principal para superarmos 
a crise de escassez de água. A economia, o mercado, de maneira 
geral, precisa estar a serviço e articulado com uma política de 
gerenciamento dos recursos, com relações sociais menos desiguais 
entre indivíduos, com uma cultura não utilitarista e imediatista 
e com um estilo de vida menos predatório e individualista. Neste 
sentido, a charge ironiza a ideia contida na frase anunciada de que 
a prioridade, em momentos precários e que precisam de reflexão e 
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mudanças drásticas, são as ações direcionadas para o que, muitas 
vezes, está relacionado com as causas envolvidas com a própria 
condição instável. Ou seja, uma economia que só prioriza o lucro 
proveniente da relação mercadológica com os recursos naturais 
não está preocupada com a solução dos problemas que ela mesma 
causa.

A maneira como vem sendo utilizado o termo Desenvolvimento 
Sustentável por parte de grandes empresas, indústrias, 
bancos, coorporações e, por vezes, o Poder Público, parece não 
expressar os valores profundos da sociedade considerando a 
problemática de cada território, distanciando ainda mais os 
seres humanos da natureza e não questionando os estilos de 
vida decorrentes dessa percepção – pautados na valorização 
dos aspectos materiais e econômicos44 (desenvolvimento) em 
detrimento do meio ambiente (sustentabilidade).

Uma visão meramente econômica e mercantil da sociedade é uma 
visão que não resguarda a proteção da natureza. O mercado pode 
regular preços e a oferta e demanda, por exemplo, mas o mercado, 
por si só, não é um instrumento sensível à sustentabilidade dos 
recursos naturais – considerando a progressão da crise ambiental. 
Conceitos como economia sustentável, ecossocialismo e economia 
verde podem servir como contrapontos a essa lógica econômica 
que associa os recursos naturais apenas como mercadoria e 
recurso produtivo, principalmente a água.

44 GIRARDI, LEVY e TREMBLAY (2011).
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A alternativa c) apresenta a ideia que mais se aproxima do 
objetivo crítico da charge, no qual as pessoas, muitas vezes, estão 
mais preocupadas com dinheiro, finanças e mercado do que sua 
própria qualidade de vida e as necessidades reais e urgentes para 
viver. Assim sendo, a ausência de uma consciência em relação às 
próprias necessidades básicas que precisam ser atendidas, é uma 
característica cultural, ou seja, o fato de estarmos passando por 
diversas dificuldades devido à escassez de água potável se trata 
de um aspecto intimamente relacionado com as relações culturais 
e sociais diante deste fato. 

Cada contexto ambiental e conjunto humano constitui uma 
determinada cultura, com a sua própria trajetória de interações ao 
longo do tempo, diferente das demais; claro que estas interações 
socioambientais não são isoladas e imunes às influências externas, 
pelo contrário, as sinergias interculturais são muito intensas. 
Porém, é preciso reconhecer que a História Ambiental se revela 
de modo muito distinto em cada cultura e período, especialmente 
em relação ao contexto anterior ao da Revolução Industrial: este 
foi um marco mundial na radical transformação das interações 

Problematize com os(as) estudantes o histórico dos movimentos 
ambientais. Oriente-os(as) para que pesquisem sobre os principais 
movimentos ambientalistas da atualidade; suas concepções e princípios, 
objetivos, métodos e conquistas.
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humanas e socioambientais, em grande medida padronizadas, pela 
intensiva utilização de energia e técnica a serviço do incremento 
da produção e da acumulação do capital, determinando impactos 
socioambientais sem precedentes, que vem influenciando a todas as 
culturas, na sua tendência de buscar acompanhar o mesmo modelo 
de desenvolvimento do hemisfério ocidental, negligenciando os 
custos e ônus ao conjunto da sociedade.  

Ao relacionar a charge com a Revolução Industrial é interessante 
abordar que o cuidado com a natureza, com o manejo sustentável 
dos recursos naturais e com o meio ambiente - em seu 
sentido amplo – de que as relações e a qualidade de vida dos 
trabalhadores(as) -, não era uma discussão em voga. Neste sentido, 
é importante contextualizar as condições precárias de trabalho e 
a forte dependência do processo de industrialização em relação à 
exploração dos recursos naturais.

Para tentar evitar a simplificação ou generalização recorrente, a História 
Ambiental busca a compreensão de como estes processos socioambientais 
têm se estabelecido em diferentes culturas e períodos. Toda a existência 
e as atividades humanas, de quaisquer grupos étnico culturais, se 
materializam sobre um determinado território, com um conjunto de 
ambientes, características e espécies da flora e da fauna, encarados 
como “recursos” naturais, os quais são apropriados, transformados e 
utilizados pelas populações humanas. Porém, os modos específicos como 
se dão estas relações, as escalas de interação, utilização e degradação 
dos ambientes e processos naturais são extremamente variáveis entre 
as diferentes culturas e os momentos históricos.
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Em relação à alternativa d), apesar da crítica estar associada a 
uma determinada maneira de se relacionar com o mundo e com 
a realidade ambiental, a charge não tem a intenção de julgar 
as pessoas, mas ironizar uma forma de pensar que pode estar 
presente entre indivíduos de classes sociais diferentes – apesar da 
escassez de água atingir primeiramente e com maior intensidade 
as pessoas mais pobres. 

Na realidade, a distribuição espacial e socioeconômica dos 
serviços ecossistêmicos e dos grandes impactos socioambientais 
é extremamente desigual, configurando uma verdadeira Injustiça 
Ambiental: a acentuada assimetria na distribuição dos bônus 
e ônus do modelo de desenvolvimento. A efetiva capacidade de 
acesso aos recursos naturais, e especialmente a qualidade dos 
mesmos, está intimamente associada (e restrita) às camadas de 
maior poder econômico; por outro lado, a exposição aos males, 
riscos e impactos (secas, inundações, poluição...) está concentrada 
na base da pirâmide social, as camadas de menor poder econômico.

A Justiça Ambiental é área de estudo que visa compreender e explicitar 
as inter-relações entre as classes sociais e os respectivos impactos 
ambientais ou socioambientais. Muitas vezes, pelo senso comum, ou 
por uma visão simplista difundida pela mídia, temos a percepção que 
os grandes impactos socioambientais, como a escassez de água, ou sua 
contaminação, são problemas que atingem igualmente o conjunto da 
sociedade; nada mais ilusório.
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A partir do momento em que nossas energias, pensamentos, 
ideias e ações não estão voltados para a busca de qualidade de 
vida e de ambiente, mas para “necessidades” produzidas que 
visam apenas o lucro e o acúmulo de bens materiais, ficamos 
ainda mais distantes de superarmos uma realidade que pode se 
tornar tão perversa quanto a imagem representada na charge.

Complementar à discussão proposta pela charge e pelas 
alternativas, pode-se destacar também as ações ligadas à 
transposição do Rio São Francisco45 no Nordeste brasileiro, 
questionando: a quem servirá a transposição do Rio São Francisco? 
Quem são os facilitadores deste processo “por detrás do palco”? 
Quais os impactos sociais e ambientais? Pode-se partir do 
pressuposto de que bons projetos são aqueles que beneficiam 
às populações regionais e não apenas uma minoria ligada ao 
grande capital. Como recurso didático, é possível a utilização de 
reportagens (textuais e audiovisuais) sobre a temática, realizando 
uma problematização de todo esse processo. Junto a isto, destaca-
se com alto grau de importância, para as devidas compreensões 
relacionadas à geoecologia brasileira, o estudo dos Domínios de 
Natureza no Brasil, considerando toda a inter-relação existente 
entre o clima, os solos, a biota e as ações antrópicas. Na aplicação 
do conhecimento, pode-se, como sugestão, realizar a construção 
de maquetes, classificando os domínios da natureza do Brasil.

Após a reflexão em relação à charge e a discussão em torno das 
alternativas, proponha a elaboração de charges relacionadas com a 
valorização do ter em detrimento do ser, a prioridade da economia 
em relação a outros aspectos da vida e/ou a produção de um texto 

45 AB’SABER (2011)

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-quem-serve-a-transposicao-das-aguas-do-sao-francisco-2
http://200.132.139.11/aulas/Educa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Campo/Intera%C3%A7%C3%A3o%20entre%20Seres%20Vivos/Dominios_de_Naturea.pdf
http://200.132.139.11/aulas/Educa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Campo/Intera%C3%A7%C3%A3o%20entre%20Seres%20Vivos/Dominios_de_Naturea.pdf
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narrativo sobre um aspecto da discussão que foi considerado 
mais significativo para cada estudante. Para as disciplinas de 
línguas estrangeiras, solicite aos(às) estudantes a apresentação 
de palavras-chave - water,  drought, life, ambition, future, profit, 
etc., como por exemplo, em inglês - de suas respectivas charges 
e a elaboração de legendas para uma exposição das charges 
elaboradas, ampliando o vocabulário de forma significativa.
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Hino ao Nilo
(...)

Salve, tu, Nilo!

Que te manifestas nesta terra

E vens dar vida ao Egito!

Misteriosa é a tua saída das trevas

Neste dia em que é celebrada!

Ao irrigar os prados criados por Rá,

Tu fazes viver todo o gado,

Tu - inesgotável - que dás de beber à Terra!

Senhor dos peixes, durante a inundação,

Nenhum pássaro pousa nas colheitas.

Tu crias o trigo, fazes nascer o grão,

Garantindo a prosperidade aos templos.

Se paras a tua tarefa e o teu trabalho,

Tudo o que existe cai em inquietação.

(Livros sagrados e literatura primitiva oriental, Tomo II. In: 
Coletânea de Documentos Históricos para o 1º grau. São Paulo, 
CENP/Sec. de Est. da Educação, 1978, p. 55.)
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Apresentação
A importância do Rio Nilo para a população do Egito foi e ainda 
é registrada, através de documentários, documentos oficiais, 
diversos tipos de textos literários, cartas, artigos, entre outros 
meios. O hino transcrito configura um dos mais antigos registros 
sobre a importância do Nilo para as populações egípcias. 

O Rio Nilo, que nasce no lago Vitória, na região central da África 
e deságua no Mediterrâneo, região conhecida como delta do Nilo, 
assim denominado devido o curso de suas águas lembrarem a letra 
grega delta. Desde a pré-história, as margens do Nilo atraíram 
muitas populações, devido às condições favoráveis da área para 
agricultura – os primeiros grupos que se fixaram às margens do 
Nilo há 4000 a.C. 

Entre os meses de junho e setembro, o nível do Nilo subia 
aproximadamente 10 metros, fazendo com que suas margens 
fossem invadidas por um lodo escuro com resíduos orgânicos, 
extremamente rico em nutrientes, deixando assim, as margens do 
Nilo próprias para a prática da agricultura. As cheias do Rio Nilo 
consistiam num fenômeno anual, devido às chuvas que caiam na 
África Central, próximas a nascente do rio. Entre outubro e junho, o 
Nilo voltava ao seu nível costumeiro, e era essa a época de cultivar 
e colher nas terras fertilizadas pelo lodo das cheias.

Muitos foram os conhecimentos desenvolvidos pelos egípcios 
para encontrar respostas as suas necessidades cotidianas, 
especialmente no que dizia respeito a sua sobrevivência no deserto. 
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Preocupados em conseguir prever as cheias do Nilo, egípcios e 
egípcias desenvolveram conhecimentos ligados à astronomia; 
baseados na observação dos astros, criaram um calendário 
com 365 dias organizados em 12 meses. Foram também grandes 
matemáticos e matemáticas, construíram canais de irrigação, 
barragens, reservatórios, represas, pirâmides, palácios e templos; 
conseguiam abastecer regiões que não estavam tão próximas do 
Nilo, assim como puderam estabelecer silos e depósitos com as 
grandes colheitas nos períodos de abundância, para assegurar a 
segurança alimentar nos períodos de seca e escassez.

Proposta
A leitura do Hino ao Nilo, além da análise da estrutura, possibilita a 
abordagem de um novo gênero, o hino, feito em exaltação a alguém 
ou à alguma coisa. Sugere-se iniciar a atividade questionando 
os(as) estudantes sobre quais hinos eles(elas) conhecem: O que 
caracteriza esses textos? Em seguida, será possível problematizar 
se o Hino ao Nilo tem as mesmas características dos hinos citados; 
de exaltação a algo ou alguém. Se a atividade for desenvolvida 
de forma interdisciplinar, os(as) estudantes poderão conhecer 
o contexto do Rio Nilo, histórica e geograficamente - além de 
aprender sobre a qualidade da água desse rio. 

Com o objetivo de situar os(as) estudantes sobre o significado do 
Rio Nilo no Egito, fazendo um paralelo com os grandes rios no 
Brasil, problematize com a turma sobre a quantidades de rios que 
o Egito possui (apenas um) e a quantidade em nosso país. Registre 
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as opiniões e discuta sobre o fato do Brasil possuir uma das 
maiores redes fluviais do mundo: Em que medida o Brasil é um país 
privilegiado neste sentido? Quais os benefícios em possuir uma 
das maiores redes fluviais do mundo? A sociedade, de maneira 
geral, valoriza este aspecto?

 Através do estudo de uma série de mapas, localize o Rio Nilo no 
continente africano, mostrando aos(as) estudantes o delta formado 
na região norte do rio e sua nascente na África Central - o que 
consistia num mistério para as antigas populações do Egito, como 
é possível constatar pela análise da letra do hino: “Misteriosa é a 
tua saída das trevas”.  

Sugere-se também, uma pesquisa sobre os nutrientes presentes 
no lodo deixado pelas cheias do Rio Nilo (e de grande parte de 
outros rios), caracterizando este aporte sedimentar como um 
fertilizante natural e destacando seu papel na produção alimentar 
e na consequente fixação das populações. Procure explorar as 
características climáticas do Egito, informando que o seu território 
está situado no Deserto do Saara (no continente africano, sob um 
clima equatorial) e, a partir destes dados, discuta os efeitos do 
clima sobre as condições de vida e as atividades socioeconômicas 
adaptadas às intensas temperaturas e à pouca disponibilidade de 
chuvas.
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Para ilustrar em mais detalhes o tema e despertar maior 
envolvimento dos(as) estudantes, utilize mapas, fotografias 
aéreas e imagens orbitais, amplamente disponíveis na internet, 
para demonstrar a importância da água dos rios (no Egito, no 
Brasil e em outros países). Nesta atividade, podem ser sobrepostas 
diferentes imagens, relativas a cada um dos rios analisados, 
mostrando o percurso dos mesmos nos períodos de secas e 
cheias, os ambientes mais significativos, as principais cidades 
neste trajeto, sua densidade populacional e outros fatores que 
expressem a intensidade das relações entre os espaços e recursos 
naturais dos rios com determinadas cidades ou culturas. 

Outro aspecto importante, refere-se à problematização dos 
impactos socioambientais derivados de construções de grande 
porte nos rios. Embora cumpram relevantes papéis no suprimento 
de água potável para as populações, assim como depósitos para 
a irrigação agrícola e a geração de energia hidroelétrica, as 
barragens instaladas sobre os rios acarretam um conjunto de 
problemas. A retenção de sedimentos transportados, alterando 
o fluxo e deposição dos mesmos, interfere na citada fertilidade 

Em paralelo ao estudo aprofundado do Rio Nilo, incluindo seus aspectos 
geo-físico-químicos, biológicos, históricos e socioambiental, realize com 
os(as) estudantes a mesma abordagem em relação ao rio mais conhecido 
do Brasil - o Rio Amazonas: Será que o Rio Amazonas já recebeu 
homenagens? Qual a sua importância histórica e socioambiental? Quais 
suas principais características geo-físico-químicas e biológicas? 
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junto às margens e a foz; elas também dificultam ou impedem a 
migração de peixes que precisam subir os rios contra a corrente, 
para sua desova, afetando a renovação das populações; por fim, 
a retenção de sedimentos tende a provocar a intensa erosão das 
margens na foz46. 

Sugere-se para a discussão sobre as grandes construções 
em rios, a pesquisa sobre a barragem de Assuã; no Egito, 
os impactos da Usina de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará; 
a destruição da catarata das Sete Quedas do Iguaçu, no 
Paraná, pela construção da Usina de Itaipu; e a Transposição 
do Rio São Francisco. Estes exemplos podem contribuir para 
a compreensão das contradições envolvidas na gestão dos 
recursos hídricos e o progressivo incremento da participação 
qualificada da população nestes processos. 

Destaca-se, neste sentido, a importância de problematizar sobre 
a cidadania participativa, abordando a relação custo-benefício 
destes empreendimentos, ou seja, questionando quais conjuntos 
de atores e setores sociais que são beneficiados e quais são 
prejudicados com os mesmos.

46 Para maiores detalhes dos impactos ambientais referidos, sugere-se a consulta ao ar-
tigo de André Coelho, 2008: Geomorfologia fluvial de rios impactados por barragens.

http://www.lamma.ufrj.br/sites/spo/atlasul/documentos/curiosidades/barragem_aswan.htm
http://www.osimpactosdebelomonte.com.br/sobre-o-projeto/
http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2013/12/seca-no-rio-parana-permite-ver-parte-de-cachoeira-inundada-ha-30-anos.html
http://super.abril.com.br/ideias/por-que-a-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-tao-polemica
http://super.abril.com.br/ideias/por-que-a-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-tao-polemica
www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/download/15721/8895
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Para uma abordagem local, sugere-se a discussão com os(as) 
estudantes sobre os rios da região na qual a escola se situa que 
possuam grande significado socioambiental, buscando informações 
sobre esses rios. Finalize a atividade com a produção de um hino 
ao rio em questão, realizada coletiva ou individualmente.

 Via de regra, os custos envolvidos são milionários, as empresas 
responsáveis pelos projetos e pela execução são consórcios de 
grandes empreiteiras – muitas das quais transnacionais, contando com 
financiamento de agências internacionais, incrementando o fluxo de 
capitais das periferias para as matrizes do mercado mundial. Nesses 
cenários, os custos socioambientais tendem a ser minimizados ou 
negligenciados, e as populações locais são desconsideradas na tomada 
de decisões, sob justificativas do caráter estratégico das obras.
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O rio das 
mulheres
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Apresentação
O documentário “O Rio das Mulheres pelo Olhar de Ivaneide”, de 
aproximadamente 1h de duração, foi dirigido por Carlos Eduardo 
Ribeiro Junior, em 200447 e trata do cotidiano da jovem Maria 
Ivaneide, moradora da Fazenda Conceição, localidade no interior 
do município de Pão de Açúcar, na região do Baixo São Francisco, 
alto sertão do estado de Alagoas. 

Ivaneide mora a uma légua e pouco da beira do rio São Francisco 
e no documentário descreve, através da narração de sua própria 
rotina e relação com o rio, o papel das mulheres na manutenção 
da organização social, no sustento, na educação das crianças e, 
sobretudo, na obstinação para superar as dificuldades diárias 
enquanto mulheres e ribeirinhas. 

O tempo de narrativa transcorre durante alguns dias da semana de 
Ivaneide que, com sua sensibilidade e olhar crítico, apresenta sua 
visão sobre a vida no sertão, a relação das pessoas nesta região 
com o rio São Francisco e suas expectativas quanto ao futuro.

47 RIBEIRO, Carlos Eduardo. O Rio das Mulheres pelo Olhar de Ivaneide. Multizonal: Log 
On Editora Multimídia, 2004. DVD-R, Son., Col. (DOC TV).

https://www.youtube.com/watch?v=plFae73Bx3s
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Proposta
Primeiramente, ressalta-se que o ponto central do documentário 
O Rio das Mulheres pelo Olhar de Ivaneide é problematizar a vida 
das mulheres no interior do país a partir do cotidiano e da visão 
de mundo de uma jovem chamada Ivaneide. 

Assim sendo, é fundamental a problematização sobre a 
responsabilidade, única e exclusiva das mulheres pelas tarefas 
domésticas, bem como os fatores culturais e sociais envolvidos, 

Complementar à discussão sobre a relação das mulheres com a água, 
sugere-se também o filme francês A Fonte das Mulheres (2012), direção 
de Radu Mihaileanu, com 2h10min de duração. A história se passa 
em um pequeno vilarejo situado entre o Norte da África e o Oriente 
Médio, onde as tradições islâmicas são rigorasamente seguidas. Entre 
as tradições, está a responsabilidade da mulher pela procriação e, 
“consequentemente”, pelas tarefas domésticas - entre elas: buscar água 
em lugares distantes e de difícil acesso, mesmo grávidas. Aos homens, 
“restava” a tarefa de observar e fazer cumprir as tradições. No entanto, 
certo dia, uma das mulheres do vilarejo, jovem e alfabetizada, concluiu 
que a melhor maneira de mudar tal situação seria que os homens 
assumissem esta tarefa. Sem diálogo, a solução foi cortar a atividade 
sexual até os homens passarem a buscar água. A polêmica decisão do 
grupo de mulheres acaba interferindo nas relações entre os habitantes e 
provocando uma revolução cultural no povoado, mudando para a sempre 
a vida de todos e todas.
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Proposta
Primeiramente, ressalta-se que o ponto central do documentário 
O Rio das Mulheres pelo Olhar de Ivaneide é problematizar a vida 
das mulheres no interior do país a partir do cotidiano e da visão 
de mundo de uma jovem chamada Ivaneide. 

Assim sendo, é fundamental a problematização sobre a 
responsabilidade, única e exclusiva das mulheres pelas tarefas 
domésticas, bem como os fatores culturais e sociais envolvidos, 

Complementar à discussão sobre a relação das mulheres com a água, 
sugere-se também o filme francês A Fonte das Mulheres (2012), direção 
de Radu Mihaileanu, com 2h10min de duração. A história se passa 
em um pequeno vilarejo situado entre o Norte da África e o Oriente 
Médio, onde as tradições islâmicas são rigorasamente seguidas. Entre 
as tradições, está a responsabilidade da mulher pela procriação e, 
“consequentemente”, pelas tarefas domésticas - entre elas: buscar água 
em lugares distantes e de difícil acesso, mesmo grávidas. Aos homens, 
“restava” a tarefa de observar e fazer cumprir as tradições. No entanto, 
certo dia, uma das mulheres do vilarejo, jovem e alfabetizada, concluiu 
que a melhor maneira de mudar tal situação seria que os homens 
assumissem esta tarefa. Sem diálogo, a solução foi cortar a atividade 
sexual até os homens passarem a buscar água. A polêmica decisão do 
grupo de mulheres acaba interferindo nas relações entre os habitantes e 
provocando uma revolução cultural no povoado, mudando para a sempre 
a vida de todos e todas.

tanto na manutenção da desigualdade de gênero, quanto na 
falta de vontade política pela mudança deste cenário – afinal, os 
homens vão para a “cidade” trabalhar e deixam a difícil vida do 
campo (muitas vezes ocasionadas pela falta d’água e/ou de acesso 
a ela) aos encargos das mulheres. Portanto, são as mulheres as 
principais responsáveis pelas tarefas domésticas, pela família e 
pela gestão da água disponível nestes lugares.

O documentário está dividido em quatro partes e fica a seu critério 
compartilhar com os(as) estudantes a exposição da sequência sem 
rompimentos ou da exposição fragmentada. Porém, independente 
da forma escolhida, é importante o uso de um roteiro prévio para 
orientá-los(as), no sentido de obter um melhor aproveitamento 
das ideias e discussões apresentadas pelo documentário.

Caso a opção seja a de assistir o documentário completo, 
sem interrupções, procure antes de discutir as questões 
apresentadas no seu roteiro, dar a oportunidade para que 
os(as) estudantes exponham seus sentimentos, opiniões e 
identificações em relação ao que foi assistido, estimulando 
primeiro os sentimentos e depois a reflexão crítica sobre o 
assunto.

Entre os apontamentos que podem ajudar na elaboração deste 
roteiro, estão: a descrição do lugar, do contexto, da rotina da 
Ivaneide e de sua mãe (Dona Nilda); as dificuldades de Ivaneide 
para estudar; o acesso à água (origem da água, formas de 
acesso, tipo de tratamento para torná-la potável, finalidades da 
água, etc.); o papel dos homens e das mulheres nas atividades 
domésticas; a opinião de Ivaneide e de sua mãe em relação à vida 
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na cidade; a importância do rio São Francisco no aspecto material 
e sociocultural, etc.

Complementar às questões do roteiro, medie uma discussão que 
procure estabelecer um paralelo entre a vida de Ivaneide com o 
contexto vivido pelos(as) estudantes: comparar a rotina semanal 
dele/delas com a rotina de Ivaneide (dias que vão à escola e finais 
de semana); comparar a rotina semanal das respectivas mães ou 
mulheres próximas com a rotina da mãe de Ivaneide, Dona Nilma; 
comparar o acesso à água e seu uso doméstico pela família da 
Ivaneide e pelas respectivas famílias dos(as) estudantes; comparar 
as expectativas para o futuro da Ivaneide com as expectativas 
dos(as) próprios(as) estudantes em relação aos estudos e trabalho; 
etc.

Para uma reflexão coletiva, sugere-se que, a partir da perspectiva 
sociológica referente à construção – desde a infância – do papel 
feminino referente ao cuidado com tarefas domésticas, levante 
questões como: Quem é incentivado em maior grau, pela família 

Especificamente para o Ensino Médio, sugere-se a elaboração de 
resenhas, pois exige um posicionamento do(a) estudantes em relação à 
obra, no caso de um documentário, tanto em relação ao tema abordado, 
quanto aos aspectos artísticos (fotografia, trilha sonora, roteiro, edição, 
etc.). Além disso, esta proposta possibilita que o(a) estudante traga 
informações adicionais que podem ser compartilhadas com a turma, 
antes e depois da elaboração de seu texto.
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e pela sociedade (meios de comunicação, indústria, mercado, 
religião), a ajudar nas tarefas domésticas (lavar louça, cuidar da 
lavagem e secagem de roupas, limpar a casa, etc.), os meninos ou 
as meninas? Há diferenças, ou ambos os gêneros são igualmente 
estimulados a ajudar nas tarefas domésticas? Estimule-os(as) a 
citarem exemplos particulares e próximos para contribuir com a 
discussão. Para ampliar a discussão sobre gênero, problematize o 
como (diferenciação em brinquedos, roupas, tarefas domésticas, 
cores, estímulos, exemplos em casa, arquétipos, etc.) e porque 
(tradição, religião, preconceito, machismo, dominação) das 
diferenciações entre meninos e meninas: Quais as consequências 
para a vida adulta e social?

Estimule-os(as) a procurar saber sobre a história de suas mães e 
avós – vida escolar, trabalho, casamento/relacionamento conjugal, 
chegada dos(as) filhos(as), sonhos de juventude, conquistas e 
realizações, frustrações e planos para elas e para os(as) filhos(as). 
É fundamental que os(as) jovens percebam a importância de 
conhecer a trajetória das mulheres responsáveis por eles/elas, 
valorizem as escolhas, acertadas ou não, e os motivos envolvidos 
nestas escolhas. Neste sentido, proponha a criação de imagens 
(fotografias ou desenhos, ou até esculturas) ou textos (poemas, 
crônicas, haicais) que representem a relação das mulheres com a 
água no contexto dos(as) estudantes (mães, tias, avós, empregadas, 
as próprias estudantes, zeladoras, etc.). Em uma exposição com os 
trabalhos, seria possível propor a reflexão quanto à forma como se 
dá a relação entre as mulheres e a água.
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Em uma perspectiva histórica, conduza a discussão para a relação 
que se tinha (ou que ainda existe) com os rios: Como as roupas 
eram lavadas antes da água encanada? Quem era responsável 
pelo destino doméstico da água? Quem lavava as roupas antes 
de existirem máquinas e como faziam esta atividade? Agora, para 
onde vai a água que usamos para lavar nossas roupas e utensílios 
domésticos? Por que encontramos ainda hoje, em lugares como no 
sertão de Alagoas, a mesma relação com a água que se tinha há 
séculos atrás, no qual mulheres negras e escravas iam para os rios 
lavar as roupas de “seus” senhores e “suas” senhoras? 

Para complementar a reflexão sobre a importância da água para 
o uso doméstico, estimule-os(as) a pesquisar sobre o consumo de 
água em suas respectivas casas em relação ao volume consumido 
durante um dia, um mês e/ou um ano; quais as atividades 
domésticas onde, provavelmente, se utiliza mais água; em qual 
atividade pode estar havendo um consumo maior do que o 
necessário; qual o volume consumido por pessoa na casa; em quais 
épocas houveram um consumo mais e menos excessivos de água 
durante o período de um ano; etc. 

A proposta de entrevistas com familiares é interessante, pois valoriza 
a oralidade como documento, fonte histórica. É fundamental lembrar 
os(as) estudantes que eles e elas, assim como seus familiares, também 
constituem sujeitos históricos importantes para a compreensão do 
presente e do passado.
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Mais especificamente sobre a importância do rio São Francisco, 
proponha uma pesquisa sobre a sua área de abrangência, sua 
importância para a população e para a região de modo geral, sua 
relevância para diferentes momentos históricos e sua situação 
atual. Solicite-os(as) que façam um paralelo com o rio mais 
importante de sua região e compartilhem os resultados da pesquisa 
e das reflexões com a turma, utilizando dados estatísticos, mapas, 
fotos, depoimentos de moradores/moradoras da região e agentes 
públicos responsáveis pela preservação e uso sustentável do rio.

Para entender as consequências socioambientais, em 
decorrência da seca, para pescadores artesanais, ribeirinhos e 
lavadeiras de Alagoas, estado onde vive Ivaneide, sua família 
e aqueles que têm suas fontes de subsistência comprometidas 
e seus modos tradicionais de vida e cultura alterados, sugere-
se a discussão coletiva do artigo Com seca, mar invade rio São 
Francisco e deixa água salgada48.

48 MADEIRO (2016)

Propor uma pesquisa sobre o uso consciente da água é uma maneira 
de estimulá-los(as) a pensarem em alternativas que podem auxiliar na 
mudança de hábitos, como por exemplo: aproveitamento da água da 
chuva e sistema inteligente de reaproveitamento de água.

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/08/02/com-seca-mar-invade-rio-sao-francisco-e-deixa-agua-salgada.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/08/02/com-seca-mar-invade-rio-sao-francisco-e-deixa-agua-salgada.htm


168

As primeiras 
civilizações
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O Mapa das Primeiras Civilizações, elaborado por Tiago Gandra, é 
um desenho (vetorização) em tela utilizando o software livre de 
geoprocessamento QGIS. O desenho foi baseado na interpretação 
visual de mapas antigos que mostram a área de abrangência de 
cada civilização.

O processo de sedentarização humana, ocorrido durante o período 
Neolítico, se iniciou há aproximadamente 10.000 anos a.C, sendo 
caracterizado pelo desenvolvimento da agricultura e pela criação de 
animais. Antes desse período, os grupos humanos eram nômades, 
ou seja, não tinham habitação fixa, se deslocavam conforme a oferta 
de alimentos e água. Ao se tornarem seminômades e sedentários, 
isto é, ao se fixarem em determinados territórios, alguns grupos 
formaram aldeias. Dentro desse contexto, é possível apontar para 
o desenvolvimento da produção de utensílios de cerâmica, madeira 
e metais, assim como da tecelagem. 

O surgimento das primeiras cidades, que viriam a formar as 
primeiras civilizações, ocorreu por volta de 3.500 a 3.000 a.C, 
nos vales dos rios Nilo (no atual Egito), Tigre e Eufrates (na 
Mesopotâmia) e, posteriormente, nas margens do rio Indo, por 
volta de 2.500 a.C. Estas e outras cidades têm em comum o fato de 
terem surgido às margens de grandes rios ou mares, considerando 
que a fertilidade das terras perto das águas é fator de fundamental 
importância para a sobrevivência. Além disso, o desenvolvimento 
da agricultura irrigada nas planícies férteis dos grandes rios foi 
o fator econômico decisivo na consolidação destas culturas, pois 
desse modo, os alimentos que antes eram plantados e colhidos 
para consumo imediato, passaram a ser estocados, possibilitando 
a permanência das populações. 
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A proximidade com estas fontes de água também facilitaram a 
criação de animais e possibilitaram o desenvolvimento da pesca 
e do comércio, utilizando a navegação como transporte. Estas 
conexões entre diferentes povos exerceram fortes e recíprocas 
influências nas suas respectivas culturas, pela assimilação de 
métodos de trabalho, padrões alimentares, estilos arquitetônicos, 
religiões e modos de governo. 

Proposta
Propõe-se um estudo sobre a importância das grandes massas de 
água na ocupação territorial e no desenvolvimento das civilizações. 
A análise e interpretação deste mapa pode ser realizada no Ensino 
Fundamental e Médio, pois abrange a periodização da pré-história 
e suas principais características. 

Uma abordagem é problematizar com os(as) estudantes os motivos 
pelos quais as cidades indicadas no mapa se formaram próximas 
a grandes rios e mares, relacionando a oferta e produção de 
alimentos nestes locais. 

No Ensino Fundamental II, os(as) estudantes podem desenvolver 
uma pesquisa  sobre quando e como cada cidade se formou, além 
da organização de uma linha do tempo que indique em ordem 
crescente, desde a primeira até a última cidade presente no mapa.

Ao identificar os Impérios Assírio, Babilônico, Grego, Heteu, Persa 
e Romano, é importante trabalhar sobre o conceito de Império e 
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de que maneira um reino domina outros povos. Estimule-os(as) 
a identificarem não apenas os Impérios, mas também os povos 
dominados que aparecem no mapa.

Algumas questões podem ajudar a problematizar as informações 
apresentadas no mapa: De acordo com a linha tempo, qual é o 
império que mais durou? Qual foi o primeiro império ou quais foram 
as civilizações que se formaram primeiro? Quais povos coexistiram 
no mesmo período? Quais foram o primeiro e último império a 
serem formados?

Também é importante ressaltar que essa não é uma realidade 
exclusiva dos tempos remotos, muitas das grandes cidades 
atuais também se edificaram entorno de rios e mananciais, são 
as chamadas cidades espontâneas ou naturais, que se edificaram 
em virtude de algum tipo de benefício natural para seu primitivo 
grupo populacional, como no caso de Londres, Moscou, São Paulo e 
Rio de Janeiro, entre tantas outras.

Uma proposta é o estudo dirigido realizado pelos(as) estudantes 
com o objetivo de conhecer a história e a realidade atual da sua 
região - o processo de colonização, as várias cidades de origem das 
famílias, bem como a compreensão dos fatores que estimularam 
a fixação humana nesta região e os modos pelos quais a cidade 
evoluiu até os dias atuais, em critérios econômicos, sociais e 
ambientais. Utilizando-se um mapa da região da escola, talvez do 
município, estimule-os(as) a observar a proximidade de rios na 
comunidade, pesquisar a importância desse(s) rios ou mananciais 
para  o desenvolvimento econômico, a relação dos moradores(as) 
com essas fontes hídricas, etc. 
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Muitas comunidades de agricultores imigrantes se formaram às 
margens de rios exatamente pela importância da água na sua 
atividade e para sua sobrevivência. Portanto, é importante que 
os(as) estudantes conheçam a forma como as comunidades se 
relacionam com os rios da região - estimule-os(as) para a realização 
de entrevistas com os(as) moradores(as) antigos(as) das diferentes 
comunidades, buscando pontos de vista distintos sobre a história 
das águas da cidade.

Como literatura de apoio, sugere-se a leitura do texto A 
Importância dos Rios para as Primeiras Civilizações, de Marcos 
Faber49.   

O olhar para o passado da cultura humana, especialmente na sua 
grande dependência em relação às águas de grandes rios e mares, 
pode também ser utilizado como elemento para desencadear a 
discussão mais ampla e profunda sobre as relações e interações 
socioambientais. Esta questão pode desdobrar-se, inicialmente, 
na análise dos impactos sociais e ambientais associados com a 
instalação e crescimento das grandes manchas urbanas sobre as 
margens das águas de lagoa, rios e mares, pelo uso excessivo e 
descarte inadequado de resíduos sobre os seus recursos hídricos, 
provocando a escassez e a poluição dos mesmos. A partir do 
mapa de referência, podem ser construídos murais e colagens 
de imagens, com fotografias e desenhos, mostrando alguns dos 
grandes impactos da ocupação desordenada destas áreas; ser 
debatidos estudos de caso regionais com dados sobre a perda de 
qualidade das águas e das condições das populações que vivem 
próximas aos rios. 

49 FABER (2011)

http://www.historialivre.com/antiga/importancia_dos_rios.pdf
http://www.historialivre.com/antiga/importancia_dos_rios.pdf
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Outra perspectiva interessante é problematizar as relações 
econômicas, políticas e sociais envolvidas na apropriação dos 
territórios e seus recursos hídricos, incentivando discussões e 
paralelos entre os contextos históricos apontados nas primeiras 
grandes civilizações e no cenário atual: Existem guerras e 
dominação de povos motivadas pela água?  

Um aspecto essencial a ser problematizado com os(as) estudantes 
é sobre a participação cidadã no processo de utilização dos 
espaços e dos recursos naturais, tendo em vista a importância do 
envolvimento comunitário na gestão do patrimônio compartilhado 
e – como as ruínas dos grandes impérios sempre nos recordam 
– a efemeridade da vida humana, das ambições e frivolidades, 
destacando como os resultados do estilo de vida consumista da 
sociedade de mercado atual se assemelham aos fragmentos de 
glória e poder das antigas civilizações, soterrados pela areia do 
tempo.  A reflexão dos(as) estudantes sobre a transitoriedade e 
a impermanência podem ser muito importantes na reformulação 
de padrões de vida, mais equilibrados, justos e sustentáveis em 
termos socioambientais. 

Sugere-se como material complementar a essa discussão a Matéria de 
Capa da TV Cultura Digital, de 2012, A Guerra das Águas, pois trata dos 
conflitos entre povos que começaram há milhares de anos antes de 
Cristo e se estendem até os dias de hoje.

https://www.youtube.com/watch?v=xQ8-8pj4WkY
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Sugere-se para uma discussão mais aprofundada sobre os conflitos 
em torno da água no mundo, as políticas econômicas envolvidas e as 
consequências da crise hídrica mundial, o documentário Ouro Azul: 
As Guerras Mundias pela Água, realizado por Sam Bozzo e produzido 
pela Purple Turtle Films. O filme foi inspirado no livro “Ouro Azul”, de 
Maude Barlow e Tony Clarke, sendo vencedor de 6 prêmios nos Festivais 
Internacionais em 2009. 

Água e saúde

https://www.youtube.com/watch?v=mQyoUDfhFVo
https://www.youtube.com/watch?v=mQyoUDfhFVo
http://aclassen.faculty.arizona.edu/content/2015-conference-hygiene-medicine-and-well-being
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Água e saúde

http://aclassen.faculty.arizona.edu/content/2015-conference-hygiene-medicine-and-well-being
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Apresentação
A imagem anterior representa a prática do banho na Idade 
Média. Durante o período medieval e a Idade Moderna, a higiene 
não estava relacionada ao banho ou à utilização da água como 
fazemos hoje em dia. O banho, em nossa cultura, está associado a 
uma prática de higiene e a água é também utilizada para limpar o 
corpo do suor e da sujeira acumulados durante um dia de trabalho, 
estudo ou lazer. Na Idade Média, o banho era uma prática social, 
não raro realizado em grupo, associado ao divertimento, à riqueza 
e ao prestígio social. A água poderia ser um símbolo de riqueza 
e possuía finalidades festivas, ou seja, apesar de presente no 
período medieval, o banho, não estava necessariamente ligado à 
limpeza ou à higiene.

Na Idade Média, acreditava-se que a água era capaz de penetrar 
no corpo humano e enfraquecer os órgãos, deixando o corpo mais 
suscetível às doenças – inclusive, no século XV, os médicos instruíam 
as pessoas a se manterem longe dos banhos e estufas coletivas 
por correrem risco de morte. Com a epidemia de peste que assolou 
a Europa no final da Idade Média, surgiram instruções para que a 
frequência dos banhos diminuísse.  Tanto o banho público, como o 
privado, praticamente deixaram de existir durante o século XVI e 
XVII, no entanto, a ausência dos banhos não pode ser relacionada 
a um descuido com as práticas de higiene. No século XVII, por 
exemplo, em vez de lavar o rosto, podia-se esfregá-lo com um pano 
branco, pois acreditava-se que lavar o rosto poderia prejudicar a 
visão e causar dores de dente.  A eliminação de determinados 
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odores corporais deveria ser feita por meio de fricções e perfumes, 
não através da lavagem do corpo. Nesse sentido, a preocupação e 
o cuidado com a higiene não estavam ausentes, estes apenas não 
estavam associados ao uso da água.

A ideia predominante no período descrito era de que se água 
poderia penetrar na pele, a sua utilização deveria ser norteada por 
certo cuidado e perícia. Dessa forma, a imersão em água poderia 
ser utilizada para cura de doenças, quando feita no local e da 
maneira apropriada, em águas termais, por exemplo, sob prescrição 
médica. O primeiro banho do bebê, além de limpar a criança após 
o nascimento, deveria ser realizado a fim de moldar as formas 
físicas da criança, devendo ser evitada uma próxima imersão em 
água durante os próximos anos. 

Proposta
A reflexão sobre a água e sua relação sociocultural com a higiene 
pode ser explorada tanto no Ensino Fundamental II, quanto no 

Mais detalhes sobre a história da higiene corporal podem ser encontrados 
no livro de Georges Vigarello, de 1988,  O limpo e o sujo: uma história da 
higiene corporal.
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Ensino Médio, com o objetivo de problematizar a preocupação 
com a higiene em diferentes momentos históricos e em diferentes 
culturas. É importante que os(as) estudantes percebam através da 
História e da Sociologia que a relação das pessoas com a higiene 
se trata de construções culturais e sociais, e não naturais. Sugere-
se, portanto, que a turma seja dividida em equipes e que cada 
uma delas realize uma pesquisa que situe no espaço e no tempo a 
relação entre a água e a higiene em diferentes culturas: europeia, 
povos orientais, indígenas, povos africanos, etc. Procure, numa 
perspectiva interdisciplinar, problematizar e levá-los(as) a conhecer 
as doenças relacionadas à falta de higiene que acometeram essas 
culturas em diferentes períodos históricos. Após o trabalho de 
pesquisa, estimule as equipes a compartilharem os resultados e as 
reflexões que fizeram durante o desenvolvimento da mesma.

As discussões podem ser aprofundadas com a ajuda dos estudos 
sociológicos e filosóficos sobre a construção social do sentido 
da água, dos corpos d’água (lagos, rios e mares), dos ambientes 
e da própria percepção da natureza ao longo do tempo entre as 
diferentes culturas e contextos.

Os corpos d’água podem ser vistos de diferentes perspectivas: áreas de 
lazer e turismo, suprimento de água limpa, via de transporte, local para 
o trabalho e para a subsistência através da pesca, via para navegação 
comercial e, inclusive, (infelizmente) como local para o despejo de esgoto 
e lixo, etc. Portanto, é importante que os(as) estudantes percebam e 
reflitam sobre os diferentes sentidos construídos socialmente em relação 
à água, à poluição e à higiene, porém, todos relacionados com a saúde.
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Nesta proposta, pode-se também discutir as políticas públicas 
relativas ao saneamento básico, introduzir a história desta 
atividade em diferentes lugares do mundo, inclusive, no Brasil, no 
estado e cidade onde os(as) estudantes estão situados(as). Procure 
problematizar a compreensão sobre a qualidade de vida urbana e 
rural, através do conceito de Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), em relação ao saneamento básico, as consequências da 
concentração populacional e o descarte inadequado dos resíduos 
humanos nas ruas e seus desdobramentos para a saúde humana 
e dos ecossistemas – poluição e desmatamento nas regiões de 
margens de rios, lagos, lagoas, etc. Proponha uma comparação 
entre o cenário atual e dos tempos medievais, no qual a imagem 
retrata: Quais as semelhanças e as diferenças entre estes dois 
cenários? Como vivem as pessoas das comunidades atuais? 
Considerando que, atualmente, temos informações e conhecimento 
sobre a importância da água para a higiene e para a saúde, por 
que as doenças do período medieval ainda estão presentes entre 
as populações (varíola, difteria, sarampo, tuberculose, etc.)?

Outra proposta é a elaboração de entrevistas a serem realizadas 
pelos(as) estudantes junto às suas respectivas famílias e/ou 
parentes próximos. As questões devem ser elaboradas de forma 
participativa, considerando questões como: Qual a quantidade de 
banhos diários de cada pessoa e o tempo médio de banho? Como 
cada pessoa utiliza a água durante a escovação dos dentes? Com 
que periodicidade é realizada a limpeza da casa e como a água é 
utilizada para realizar esta tarefa doméstica? Essa atividade pode 
envolver os conhecimentos matemáticos, por exemplo: calcular 
o consumo diário de água pela família, a média deste consumo 
por cada morador(a) da casa, etc. Caso a turma queira realizar um 
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trabalho coletivo, esta problematização pode ser direcionada para 
o espaço escolar. Sugere-se que, ao final das pesquisas, entrevistas 
e sistematização das informações obtidas, os(as) estudantes  
compartilhem os resultados e suas conclusões com os(as) demais 
colegas ou para as demais turmas da escola, finalizando com 
proposições para o uso consciente da água no ambiente familiar 
e escolar. 

Uma variante do tema é o aspecto terapêutico na relação 
com a água: inspirada no papel das águas para a preservação 
e incremento da saúde, um grupo de médicos e cientistas 
interessado no tema aprofundou as pesquisas para evidenciar 
os benefícios derivados do contato direto e indireto do corpo 
humano com a água do mar. Assim, foram estabelecidos 
centros de recuperação, os “dispensários” de Thalassoterapia, 
onde os hóspedes-pacientes recebiam várias sessões diárias 
de massagens, banhos de mar e, inclusiv,e a ingestão, sob 
orientação médica, de pequenas porções de água do mar, após 
filtragem e depuração. Na atualidade, ainda existem alguns 
poucos destes centros em atividade, como na cidade de Rocha 
e no seu balneário de La Paloma, no Uruguai50.

50 Para mais detalhes sobre o tema e as atividades desenvolvidas em La Paloma (Uru-
guai), assista ao vídeo-documentário Thalassoterapia: o uso medicinal da água do mar.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gc8GjmnuI-w
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Glossário
Açude: barreira artificial, instalada em cursos de água para a retenção de 
grandes volumes destes recursos hídricos, para o abastecimento residencial, 
agrícola, industrial e produção de energia elétrica.

Aderência: adesão a uma determinada iniciativa, prática ou política; participação 
efetiva pelos envolvidos.

Afluentes (ou tributários): rios e cursos de água menores que desaguam em 
rios principais. Não fluem diretamente para um oceano, mar ou lago, mas 
drenam para determinada bacia hidrográfica.

Agrotóxicos: designações para os vários produtos químicos , destinados a 
controlar a atividade de agentes biológicos que reduzem a produtividade na 
agricultura (pesticidas, praguicidas, biocidas, agroquímicos, fito farmacêuticos, 
fitossanitários). No Brasil, são definidos pela Lei Federal nº 7.802 (11 de julho 
de 1989, regulamentada pelo Decreto 98.816 e, posteriormente, pelo Decreto 
nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, no seu artigo 1º, inciso IV). As empresas 
transnacionais químicas produtoras procuram impor a expressão “defensivos 
agrícolas”, por seu caráter publicitário, aparentemente inofensivo para a saúde 
humana e o ambiente.

Água: substância líquida e incolor, insípida e inodora, formada por oxigênio e 
hidrogênio (H2O); essencial para a vida da maior parte dos organismos; atua 
como solvente para muitas outras substâncias. Recobre aproximadamente 70 % 
da superfície terrestre, sob a forma de mares, lagos e rios. 

Águas-vivas (ou medusas, mães-d’água): constituem o estágio ou forma 
de vida livre de animais invertebrados marinhos, os cnidários (durante sua 
metamorfose, eles tem outra fase fixa ou séssil, os pólipos - assexuados), que 
se distribuem entre as classes Scyphozoa, Hydrozoa e Cubozoa. São criaturas 
muito leves, e como constituintes do zooplâncton, são transportados pelas 
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correntes marinhas. Diversas espécies podem conter células urticantes nos 
tentáculos, com as quais capturam suas presas (pequenos peixes); podem 
provocar acidentes com banhistas (especialmente em situações de chegada de 
massas d’águas oceânicas, empilhadas sobre a linha de costa). 

Albatrozes: aves marinhas de grandes dimensões da ordem dos Procellariiformes 
(com narinas tubulares); movem-se cobrindo grandes distâncias, planando com 
pouco esforço. Distribuem-se por todos os oceanos, especialmente do Antártico, 
norte do Pacífico e sul do Atlântico. Alimentam-se de moluscos, como lulas, 
peixes e krill. São espécies coloniais, nidificando em ilhas oceânicas remotas 
e locais desertos, com relações monogâmicas entre macho e fêmea que duram 
toda a vida.

Algas: em latim (Algae) significa “ervas marinhas”, são seres que não possuem 
vasos condutores de seiva; embora algumas apresentem tecidos diferenciados, 
não possuem raízes, caules ou folhas verdadeiras. Foram, durante muito 
tempo, consideradas como plantas, porém somente as algas verdes têm uma 
proximidade evolutiva com as plantas terrestres (Embriófitas). Existem muitas 
espécies microscópicas, constitutivas do fitoplâncton, tanto em águas doces, 
salobras ou marinhas. Respondem muito rapidamente ao excesso de nutrientes 
no ambiente, com explosão populacional (que pode suprimir todo oxigênio 
dissolvido localmente), sendo utilizadas na avaliação da qualidade ambiental.

Alienação: redução da capacidade de pensar ou agir por si próprio. Falta 
de interesse em ouvir opiniões alheias; preocupação exclusiva com os seus 
interesses, desconsiderando as implicações para terceiros. Conteúdos reprimidos 
da consciência, estados de despersonalização nos quais a consciência da 
realidade se encontra diminuída.

Andino: relativo aos Andes, vasta cadeia de montanhas ao longo da costa 
ocidental da América do Sul. É a maior cadeia de montanhas do mundo (com 
aproximadamente oito mil quilômetros de extensão Norte-Sul), chegando a 160 
km de largura no extremo Leste-Oeste.

Anticorpos: proteínas usadas pelo sistema imunológico para identificar e 
neutralizar corpos estranhos, como bactérias, vírus ou células tumorais. Um 
anticorpo reconhece um alvo específico (o antígeno), presente nas células 
estranhas ao organismo.
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Apatia: estado de insensibilidade emocional ou esmaecimento de todos os 
sentimentos, ausência de comoção ou interesse; indiferença.

Aquicultura: produção induzida de organismos aquáticos,  como peixes, 
moluscos, crustáceos, anfíbios, répteis e plantas aquáticas, para uso do homem, 
como fontes de alimento, fibras ou combustível.

Assoreamento: acúmulo de sedimentos (areia, argila, detritos etc.) na calha de 
um rio, na sua foz, em baías, lagos, mares. Consequência direta do fluxo hídrico 
natural, incrementado por enchentes pluviais, devido ao mau uso do solo e da 
degradação da bacia hidrográfica, causada por desmatamentos, monoculturas, 
garimpos predatórios, construções etc.

Aterros: deposição de material sólido por atividade humana sobre determinado 
compartimento ambiental. Podem se constituir em aterros hidráulicos, quando 
destinados a ampliar a área emersa, pela deposição de material em margens 
de rios, lagoas, enseadas ou praias; aterros sanitários, quando destinados à 
deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana (lixo).

Ativismo: perspectiva que visa à transformação efetiva de determinada 
realidade, propõe-se a concretude de ação; posicionamento engajado.

Autonomia: capacidade de se autodeterminar, segundo uma legislação moral 
por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou influência 
subjugante.

Bacia Hidrográfica (ou bacia de drenagem): região na qual o escoamento 
superficial em qualquer ponto converge para um único ponto fixo. Devido 
ao relevo e geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seus 
afluentes, e destes, em direção a sua foz.

Bactérias: domínio de micro-organismos unicelulares, procariontes(desprovidos 
de envoltório nuclear e organelas membranosas). Geralmente microscópicas 
ou submicroscópicas (detectáveis apenas com microscópio eletrônico), suas 
dimensões podem variar entre 0,2  e 30 µm. Podem ter forma isolada ou colonial, 
viver na presença de ar (aeróbias), na ausência de ar (anaeróbias), ou anaeróbias 
facultativas. Estão entre os organismos mais antigos, encontradas em rochas de 
3,8 bilhões de anos. 
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Baías: porção de mar ou oceano rodeada por terra. Detêm importância econômica 
e estratégica, uma vez que são locais ideais para construção de portos e docas; 
podem apresentar grandes problemas de contaminação ou poluição, pela 
intensidade das atividades humanas e da reduzida circulação de suas águas.

Bens Comuns: recursos e serviços disponíveis para uso público, sem direitos 
privados exclusivos (como a água, e os recursos biológicos dela derivados, 
por exemplo). A gestão equilibrada dos bens comuns exige soluções políticas, 
garantidas pelo Estado, de modo a compatibilizar os interesses e necessidades 
dos seus múltiplos usuários.

Bentônicos: aqueles animais (vertebrados e invertebrados) que vivem 
associados ao substrato (consolidado ou não), seja em ambientes marinhos, 
salobros ou dulcícolas. Esses organismos distribuem-se dentro ou sobre os 
sedimentos, fixos sobre rochas e demais tipos de substratos, como por exemplo 
corais, manguezais, praias e costões.

Bioacumulação: processo que ocorre quando um composto químico, um 
elemento químico ou um isótopo, absorvido através da alimentação, se acumula 
em elevadas concentrações nos organismos de níveis tróficos mais baixos.  
Muitas vezes, estes organismos mais simples não são afetados diretamente por 
esta exposição ao agente tóxico, porém, a medida que estes elementos vão sendo 
incorporados por sucessivos consumidores de níveis tróficos mais elevados, a 
concentração relativa dos mesmos é muito amplificada. A contaminação ao longo 
da cadeia alimentar, como este  incremento da concentração do contaminante é 
designada por bio-magnificação. 

Biodegradáveis: a Biodegradação é o processo natural de decomposição de 
todos os vestígios de seres vivos, resultando em um conjunto de componentes 
minerais que os constituía; este processo é utilizado para a decomposição de 
muitos materiais produzidos e nas atividades humanas, contando com a ajuda 
de bactérias e fungos. Os produtos feitos de forma biodegradável utilizam 
materiais renováveis (suas fontes são retiradas da natureza, se regeneram ou se 
recompõem de forma contínua e rápida) e incorporam componentes biológicos 
que aceleram sua decomposição, após o descarte adequado. 

Biodiversidade: a variabilidade entre os seres vivos e os complexos ecológicos 
dos quais fazem parte, como resultado da natureza em si, sem sofrer intervenção 
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humana; refere-se tanto ao número de diferentes categorias biológicas quanto à 
abundância relativa (equitatividade) dessas categorias, incluindo a variabilidade 
ao nível local, a complementaridade entre habitats e a diversidade de paisagens. 
Ela propõe a medida da diversidade relativa entre organismos presentes em 
diferentes ecossistemas. 

Biogeografia: estudo da distribuição das espécies e ecossistemas, 
simultaneamente no espaço geográfico e no tempo geológico; avaliação dos 
gradientes geográficos de latitude, altitude, isolamento e área de habitat para 
entendimento da dispersão dos organismos e comunidades biológicas.

Biota: conjunto de todos os seres vivos de um determinado ambiente ou de 
um determinado período de tempo. Pode ser empregado em múltiplas escalas, 
referindo-se desde o conjunto de organismos em um habitat particular, até o 
conjunto de todos organismos da Terra, a biosfera, como equivalente biológico às 
esferas abióticas que compõem-na (litosfera, hidrosfera, criosfera e atmosfera). 

Capacidade de Suporte: número máximo de indivíduos que o ambiente pode 
suportar, sendo determinado por vários fatores (alimentos disponível, espaço, luz 
, competição,  predação); tais fatores inibem a população de crescer além de um 
determinado ponto dentro do habitat, e ao chegar àquele ponto ela se estabiliza, 
flutuando dentro de números limitados. Pode ser demonstrada quando as taxas 
de natalidade e mortalidade se igualam (as populações tendem a permaneçam 
constantes no tempo); quando os nascimentos superam as mortes (densidades 
abaixo da capacidade de suporte), ocorre aumento da população. Em densidades 
acima da capacidade de suporte, ocorre a diminuição de indivíduos, porque do 
número de mortes é superior ao número de nascimentos. 

Captura Acidental (ou bycatch): espécies que são capturadas acidentalmente 
pelas artes de pesca, que não constituem o objetivo da pescaria, ou seja, não 
são espécies-alvo. È um dos impactos ambientais muitas vezes associado 
com diversas categorias e artes de pesca, como a rede de arrasto-de-fundo, 
que revolve o substrato, capturando muitas outras espécies de peixes e 
invertebrados, além dos visados camarões, por exemplo.

Cartografia: conjunto de estudos e operações  técnicas,  científicas e artísticas, 
com base em observações e medições contínuas, dedicadas a elaboração de 
projeções, mapas, cartas náuticas e outras formas de representação de 
objetos, elementos, fenômenos e ambientes geo-físico-químicos, biológicos e 
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socioeconômicos,

Cativeiro Animal: atividade humana de manutenção de espécies e categorias de 
animais não domésticas, sob confinamento em área determinada, para criação 
e reprodução com finalidade comercial (para produção de alimentos, como 
carne, leite, ovos, etc..), experimental (para testes laboratoriais, em pesquisa 
farmacológica), ou para exposição pública (nos zoológicos e aquários).

Ciclo da Água (ou ciclo hidrológico): troca contínua de água, em diferentes 
estados físicos, entre a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. A água se move 
continuamente, das superfícies para o ar, através da evaporação dos oceanos, 
rios, lagos e lagunas e da evapotranspiração das plantas terrestres e animais; 
segue-se a precipitação, pela condensação do vapor de água do ar sobre a terra 
ou o mar; por fim, fechando o ciclo, ocorre o escoamento superficial sobre a 
terra, atingindo o mar.

Cidadania: prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado; 
conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade 
de participar ativamente das decisões que dizem respeito à defesa da qualidade 
de vida de sua comunidade e do governo de seu território.

Coliformes Fecais: bactérias presentes em grandes quantidades no intestino 
dos animais de sangue quente, chamadas de coliformes termotolerantes. Podem 
contaminar a água através das fezes de animais, por meio de despejo do esgoto 
não adequadamente tratado. São usadas como indicadores da qualidade sanitária 
da água, e não representam por si só um perigo para a saúde, servindo antes 
como indicadores da presença de outros organismos causadores de problemas 
para a saúde. Incluem três gêneros, Escherichia, Enterobacter e Klebsiella. A 
mais conhecida, Escherichia coli  é indicadora de contaminação fecal. 

Comitê Gestor de Bacia Hidrográfica: grupos compostos por representantes 
de órgãos e entidades públicas com interesses na gestão, oferta, controle e 
proteção e uso dos recursos hídricos, assim como representantes dos municípios 
contidos na Bacia Hidrográfica correspondente, dos usuários das águas e 
representantes da Sociedade Civil organizada com ações na área de recursos 
hídricos, através de suas entidades associativas.

Compensação Ambiental: mecanismo financeiro que visa contrabalançar 
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os impactos ambientais previstos ou já ocorridos na implantação de 
empreendimento. É uma espécie de indenização pela degradação, na qual os 
custos sociais e ambientais identificados no processo de licenciamento são 
incorporados aos custos globais do empreendedor. Os recursos arrecadados 
devem ser aplicados de acordo com uma ordem de prioridade: 1º) a regularização 
fundiária e demarcação das terras; 2º) elaboração, revisão ou implantação de 
plano de manejo; 3º) aquisição de bens e serviços necessários à implantação, 
gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 
amortecimento; 4º) o desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova 
unidade de conservação; e 5º) o desenvolvimento de pesquisas necessárias para 
o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento.

Conflitos Socioambientais: conflitos entre grupos étnicos, sociais e político-
econômicos, derivados das distintas relações com o meio natural (o mundo 
biofísico e o mundo humano), e o relacionamento dinâmico e interdependente 
entre eles. Desenvolve-se em torno de três principais esferas de atuação: a) o 
controle sobre os espaços e recursos naturais; b) os impactos socioambientais 
gerados pela ação humana; c) o uso e apropriação dos conhecimentos ambientais. 

Consumismo: modo de vida orientado pela crescente propensão ao consumo 
intensivo de bens ou serviços, em geral supérfluos, em razão do seu significado 
simbólico (prazer, sucesso, felicidade), frequentemente atribuído pelos meios de 
comunicação de massa.

Contaminação: introdução no meio ambiente (água, ar, solo, sedimentos ou 
alimentos) de organismos patogênicos, de substâncias tóxicas ou radioativas, 
em concentrações nocivas à saúde dos seres humanos; é um caso particular de 
poluição.

Conservação: conjunto de diretrizes planejadas para o manejo e utilização 
sustentada dos ecossistemas e recursos naturais, a um nível ótimo de 
rendimento e preservação da diversidade biológica. Combinação de métodos 
de exploração e uso que protejam os ambientes contra a depleção dos seus 
potenciais, causada por fatores naturais ou provocados pelo homem.

Continentes: a origem é derivada das palavras latinas continens e entis, que 
significam “contínuo, ininterrupto”, grande massa de terra cercada por água. 
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Coriólise: força presente apenas quando o objeto encontra-se em movimento 
em relação ao referencial não-inercial em consideração, mostrando-se sempre 
perpendicular à velocidade e também ao eixo de rotação do sistema não inercial 
em relação ao inercial. Desloca ventos e correntes marinhas, para a esquerda no 
Hemisfério Sul, e para a direita no Hemisfério Norte.

Córregos: corpo de água corrente de pequeno porte, utilizado para se referir a 
algo de menor tamanho que um riacho. São muito importantes, pois representam 
basicamente o início de um rio, sendo fundamentais para o fluxo de água dentro 
de uma ou mais bacias hidrográficas, pois captam e drenam a água das chuvas 
e, principalmente, das nascentes. 

Correlação: correspondência, similitude, analogia entre eventos, processos e 
fatores relacionados entre si; interdependência de duas ou mais variáveis.

Correntes (de água): em um rio ou córrego, é o fluxo de água influenciada pela 
gravidade, movendo-se numa declividade do terreno, reduzindo sua energia 
potencial. A corrente varia especialmente, e temporalmente com o fluxo, 
dependendo do volume de água, gradiente e geometria do canal.

Degradação: qualquer processo que diminua a capacidade de suporte de 
determinado ecossistema. Esse processo está ligado a alterações biofísicas 
que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, 
eventualmente causando perdas da biodiversidade. Tais alterações são muitas 
vezes associadas à ação antrópica, embora também possam ocorrer por fatores 
naturais (ressecamento da atmosfera ou invasão por espécies predadoras, por 
exemplo), ao longo da evolução de um ecossistema.

Dejetos: resíduos, geralmente associados com a fisiologia humana (secreções, 
excreções, fezes, excrementos), mas também derivados da utilização de recursos 
naturais pelas atividades socioeconômicas (entulho, sujeira, lixo).

Demanda: manifestação de um desejo, pedido ou exigência; necessidade, 
solicitação, ação de procurar alguma coisa; busca, diligência.

Descartável: que não se destina a conservar nem a consertar; que se deita 
fora após uma ou mais utilizações, facilmente substituível, passageiro, sem 
profundidade ou importância. Não reaproveitável. 
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Desmatamento: supressão da cobertura vegetal original; causada pela intensiva 
e especulativa grilagem de terras, agricultura, pecuária, exploração madeireira, 
mineração, urbanização, ampliação da infraestrutura urbana e de transporte 
(pontes, estradas e barragens). 

Desova: momento no qual  organismos aquáticos libertam para a água ou áreas 
adjacentes os seus produtos sexuais - os óvulos e os espermatozoides (como 
nos peixes) ou os seus ovos (como nos anfíbios e répteis), para dar origem à sua 
descendência.

Despoluição: conjunto de processos e técnicas adotadas visando à eliminação 
da poluição previamente existente em um local; estratégias e processos de 
recuperação da qualidade ambiental, substituindo atividades e métodos até 
então utilizados por outros, menos impactantes; limpeza e eliminação das 
fontes e causas da poluição. 

Doença: alteração biológica do estado de saúde de qualquer ser vivo, 
manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não; enfermidade, 
mal, moléstia. 

Dualista: concepção filosófica ou teológica do mundo baseada na presença de 
dois princípios ou duas substâncias ou duas realidades opostas; simplificação 
excessiva e superficial, que não abrange a totalidade de mecanismos causais.

Ecologia: ciência que estuda a estrutura, os componentes e os processos 
atuantes entre o meio ambiente e os seres vivos que nele vivem; estudo da 
distribuição e abundância dos seres vivos e das interações geo-físico-químicas 
e biológicas que determinam a sua distribuição. 

Ecossistemas: unidades básicas da estrutura da paisagem e dos ambientes; 
conjuntos interativos e interdependentes, formados pelas interações entre os 
componentes abióticos (elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo 
e minerais) e os componentes bióticos (organismos vivos: plantas, animais e 
micróbios). 

Educação Ambiental: conjunto de processos por meio dos quais o indivíduo e 
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
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comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Efeito Estufa: processo físico que ocorre quando uma parte da radiação solar 
- radiação infravermelha (percebida como calor) é refletida pela superfície 
terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os 
chamados gases de efeito estufa, incrementando sensivelmente o calor 
percebido. 

Efluentes Hídricos:  (do latim effluens), conjunto de resíduos líquidos 
resultantes dos processos industriais; eles podem ser gerados pelas diversas 
atividades das indústrias, a partir de seus processos específicos (como reações 
químicas, separações ou reciclagem), assim como aqueles derivados da utilização 
suplementar nestes processos (como água de lavagem, resfriamento, lixiviação 
dos pátios industriais, etc.).

Elevação do Nível do Mar: fenômeno físico e geológico que ocorreu 
naturalmente, várias vezes ao longo da história da Terra; pode ser percebido 
através da alteração da linha de costa, pelo avanço ou recuo desta em relação 
ao mar. Diversos e complexos os fatores podem influenciar esta variação, entre 
eles se destaca o movimento das placas tectônicas, que deslocam as massas 
continentais, alterando o perfil e o nível das costas. Outros fatores, de origem 
antrópica, podem também determinar tais alterações, como as mudanças 
climáticas globais. 

Encalhes (de mamíferos e tartarugas marinhas e limnícolas): deslocamento 
com proximidade excessiva das margens, até o animal deixar de flutuar 
livremente e atingir o substrato. Muitas vezes, provocados por tempestades, 
correntezas, bancos de areia ou desorientação espacial associada à perturbação 
do seu sistema de navegação; pode resultar na morte (por compressão dos 
pulmões, ressecamento, exposição a predadores, etc.). 

Enchentes (ou cheias): ocorrências naturais, associadas a intensas ou contínuas 
chuvas, que provocam o transbordamento do nível de água do seu leito natural, 
extravasando córregos, arroios, lagos, rios, ribeirões e atingem as áreas urbanas 
adjacentes.

Epidemia: surto periódico de uma doença infecciosa em dada população e/
ou região; doença de caráter transitório, que ataca simultaneamente grande 
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número de indivíduos em uma determinada localidade.

Escravidão (ou escravagismo, escravatura): prática social na qual um ser 
humano assume direitos de propriedade sobre outro, designado por escravo, ao 
qual é imposta tal condição por meio da força; sistema de dominação político-
econômica ignóbil e proibido mundialmente, mas persistente na clandestinidade. 
No Brasil, a lei considera crime qualquer atividade que possa ser enquadrada 
como análoga a escravidão.  

Espinhéis: modalidade e arte de pesca (trole ou palangre),  constituído por 
uma linha principal (linha madre), forte e comprida, de onde derivam linhas 
secundárias mais curtas e em grande número, a intervalos regulares, cada 
qual terminando em um anzol. São artes muito seletivas, reduzindo o impacto 
ambiental da atividade, pela captura direcionada as espécies-alvo (atuns, 
espadartes, tubarões, lulas, etc.). 

Esgotos: águas residuais, após a utilização humana, com as suas características 
naturais alteradas pela incorporação de resíduos humanos (domésticos, 
comerciais, industriais). O lançamento (por meio de um emissário) destas águas 
residuais ao meio ambiente (nos rios, lagos ou no mar) deverá ser precedido 
pelo seu tratamento, de modo a recuperar a qualidade e impedir a disseminação 
de compostos patogênicos ou tóxicos.

Estrume: mistura composta do dejeto orgânico de animais de criação 
agropecuária (gado equino e bovino) e da palha fermentada que serviu de 
cama aos mesmos; utilizado como adubo orgânico para recuperar a fertilidade 
das terras cultivadas. Só deve ser incorporado a terra após a sua efetiva 
fermentação, para evitar que a acidez inicial do processo danifique as raízes 
dos vegetais.  

Estrutura: os ecossistemas apresentam dois componentes estruturais básicos 
e intimamente inter-relacionados: componentes abióticos: físicos (radiação 
solar, temperatura, luz, umidade, ventos), químicos (nutrientes das águas e 
solos) ou geológicos (solos e sedimentos); componentes bióticos (seres vivos); 
os produtores (autótrofos) sintetizam seu próprio alimento a partir de matéria 
não orgânica e da luz (fotossintetizantes) e esse alimento é utilizado por eles e 
pelos consumidores (heterótrofos). Os decompositores são fundamentais nesse 
ciclo, pois eles decompõem organismos mortos de todos os níveis tróficos, 
devolvendo ao ciclo elementos fundamentais.
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Estuários: ambientes aquáticos de transição entre os rios e o mar; sofrem a 
influência das marés e apresentam fortes gradientes ambientais, desde águas 
doces próximos da sua cabeceira, águas salobras, e águas marinhas próximo da 
sua desembocadura. As zonas entre marés são geralmente constituídas de lama, 
com zonas cobertas de marismas ou manguezais, ideais para a reprodução e o 
desenvolvimento de diversas espécies aquáticas, pela grande disponibilidade 
de alimentos e abrigos. Os estuários são áreas de extraordinária produtividade 
e diversidade biológica, que contribuem decisivamente para a manutenção dos 
estoques que sustentam a atividade pesqueira nas áreas costeiras adjacentes. 

Etnografia: método utilizado pela antropologia na coleta de dados; baseia-se 
no contato intersubjetivo entre o antropólogo e o seu sujeito de estudo, seja 
ele qualquer grupo social. A base de uma pesquisa etnográfica é o trabalho 
de campo, com intenso e prolongado contato do pesquisador com a cultura do 
grupo, para descobrir como este organiza seu sistema de significados culturais.

Eutrofização: processo através do qual uma massa de água adquire níveis altos 
de nutrientes (fosfatos e nitratos), provocando o aumento excessivo da densidade 
populacional de microalgas e outras formações vegetais, com posterior consumo 
abrupto do oxigênio dissolvido e acúmulo de matéria orgânica em decomposição. 
Pode ser derivado de processos naturais (chuvas, tempestades, deslizamentos de 
encostas) ou de atividades antrópicas (desmatamento, mineração, agropecuária, 
esgotos domésticos e industriais).

Êxodo Rural: intenso processo de migração da população originária do campo, 
em busca de melhores condições de vida, de regiões com menores condições 
de sustentabilidade para outras, ainda em áreas rurais, ou centros urbanos, 
engrossando a legião de desempregados e famintos nas grandes cidades. No 
Brasil, foi muito expressivo na segunda metade do século XX, com milhões de 
retirantes, e sua morte aos milhares, de fome, de sede e de doenças ligadas à 
subnutrição. Os conflitos recentes na África, Oriente Médio e outras regiões 
do mundo também estão associados ao êxodo rural, fazendo com que milhões 
de pessoas se convertam em refugiados, buscando asilo em outros países. 
Na origem deste problema, além da seca (processo natural), encontram-se 
os conflitos político-econômicos e militares, especialmente a disputa pelos 
territórios e recursos hídricos.

Extinção: desaparecimento de espécies, subespécies ou grupos de espécies; 
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o momento da extinção é geralmente considerado como a morte do último 
indivíduo da espécie. Em espécies com reprodução sexuada, a extinção da 
espécie é geralmente inevitável quando há apenas um indivíduo restante, ou 
apenas indivíduos de um mesmo sexo. Este processo também pode ser causado 
pelas atividades humanas, em consequência da grande alteração nas áreas e 
características dos ecossistemas, decorrentes do uso dos espaços e recursos 
naturais (desmatamento, queimadas, desertificação, poluição, mudanças 
climáticas globais)

Extrativismo: atividades de coleta de produtos naturais, de origem animal, 
vegetal ou mineral. Pode ser de pequena escala, com mínimo impacto e estar 
associado à subsistência alimentar (pesca e caça), ao suprimento de fontes 
básicas de combustíveis (lenha), materiais construtivos (madeiras e fibras), 
assim como para o atendimento de demandas em escala industrial (mineração, 
exploração de petróleo), com grandes impactos socioambientais.

Eventos Climáticos Extremos: conjunto de processos climáticos naturais 
(ondas de calor e frio, chuvas torrenciais, inundações, tufões, furacões, etc.), 
intensificados na sua frequência e escala pelas mudanças climáticas provocadas 
pelo homem, que provavelmente contribuirão para futuros desastres naturais. 
No cenário atual (associado a emissões elevadas de gases de efeito estufa pela 
poluição atmosférica), os picos de calor e chuvas intensas, que aconteciam a 
cada 20 anos, passarão a ocorrer a cada cinco anos por volta de 2050, e todo ano 
ou a cada dois anos ao final do século. Além disso, estes eventos podem ser mais 
frequentes e severos do que os especialistas sugerem ou vice-versa; a elevação 
da temperatura do ar e do mar, combinadas com uma maior umidade do ar, 
poderão intensificar as tempestades tropicais, retroalimentando os impactos 
previstos.

Gaia: hipótese proposta por James Lovelock em 1972, na qual os componentes 
biológicos (biosfera) e físicos da Terra (atmosfera, criosfera, hidrosfera e 
litosfera) estão intimamente integrados, formando um sistema interativo, 
que manteria as condições climáticas e biogeoquímicas em homeostase, ou 
equilíbrio dinâmico. Nesta concepção, a Terra é considerada um único organismo 
vivo, como a Mãe-Terra da mitologia grega, elemento primordial e latente de 
potencialidade geradora. Segundo Hesíodo, no princípio surge o Caos (o vazio) 
e dele nascem Gaia e seus irmãos Tártaro (o abismo), Eros (o amor), Érebo (as 
trevas) e Nix (a noite). 
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Geopolítica: área da Geografia que busca a interpretação dos fatos associados 
ao desenvolvimento sociopolítico dos (e entre) os diferentes países, usando 
como parâmetros as informações geográficas, o domínio do espaço, o território 
e seus recursos, como instrumento para a compreensão dos conflitos locais, 
regionais e internacionais.

Gestão Ambiental: campo de estudo aplicado ao planejamento e desenvolvimento 
das diversas atividades socioeconômicas, visando garantir a utilização de 
maneira racional, produtiva e sustentável dos respectivos ecossistemas e seus 
recursos naturais.

Hidrocarbonetos: compostos que apresentam em sua composição átomos de 
Carbono (C) e Hidrogênio(H), aos quais se podem juntar átomos de oxigênio 
(O),  nitrogênio (N) e enxofre (S), dando origem a diferentes grupos funcionais. 
Formam-se a partir da decomposição da matéria orgânica, a grandes pressões 
no interior da terra (abaixo de 150 km de profundidade) e são trazidos para 
zonas de menor pressão através de processos geológicos; podem formar 
imensos depósitos ou jazidas (petróleo, gás natural, carvão, etc.), cuja exploração 
comercial garante todo o modelo energético vigente, por isso denominados de 
combustíveis fósseis. 

Usina Hidroelétrica: conjunto de infraestrutura com barragem ou represa 
e equipamentos, que tem por finalidade produzir energia elétrica, através 
do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio; estas usinas 
funcionam através da pressão da água que gira uma turbina, transformando 
a energia potencial (pela altura da queda d’água) em energia cinética (através 
do movimento). A energia (gerada em alta tensão, para a atividade industrial) 
é distribuída através de uma rede de cabos, associada a transformadores, para 
ser convertida (em baixa tensão) até chegar às residências.

Higiene: conjunto de condições de moradia e trabalho, comportamentos e hábitos 
de vida, que visam à preservação do bem-estar, da saúde e ao estabelecimento 
das normas e preceitos para prevenir as doenças; limpeza, asseio. 

História Ambiental: campo de estudos da História, focado na interpretação 
das múltiplas interações entre o homem e seu meio ambiente, reaproximando 
e revitalizando antigos conceitos até então dispersos de paisagem natural 
e paisagem cultural; neste sentido, praticamente todas as paisagens 
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contemporâneas podem ser interpretadas como decorrentes da transformação 
dos ecossistemas originais pelas atividades socioeconômicas ao longo dos 
diferentes períodos e contextos históricos.   

Impactos Socioambientais: consequências geradas ao meio ambiente, 
originárias de ações humanas. Geralmente, são mais facilmente perceptíveis 
as ações negativas, associadas com a degradação ambiental sobre o solo, a 
água, o ar, os ecossistemas e a saúde humana (como a supressão de áreas de 
ecossistemas, a poluição, etc.), porém os impactos também podem ser positivos 
(como o incremento na biodiversidade, a proteção de espécies ameaçadas, a 
recuperação de áreas degradadas).

Industrialização: processo sociohistórico através do qual economia passa 
a ser dominada pela atividade industrial; a antiga base agrária, artesanal e 
comercial da sociedade, passa a ser urbana e industrial, provocando intensas 
e profundas transformações nos modos de vida e nas relações sociais. A partir 
da grande acumulação de capital (associado à classe burguesa), desencadeia-
se a produção serial, mecânica, concentrada e padronizada, com o objetivo de 
gerar produtos de qualidade homogênea e incrementar a reprodução do capital 
investido, maximizando os lucros. 

Interações Oceano-Atmosfera: conjunto dinâmico e recíproco de processos 
físico-químicos entre a atmosfera e o oceano, atuante em diversas escalas no 
tempo e no espaço, responsáveis por parte da variabilidade climática do planeta 
Terra. O aquecimento diferencial do ar na atmosfera, pelo calor do sol, propicia 
a formação dos ventos, o que interfere no fluxo de radiação à superfície do 
mar e no padrão de penetração da luz e calor sob as águas. O vento também 
contribui na geração e inflexão das correntes oceânicas, bem como nos fluxos 
horizontais e verticais de massa e calor na coluna d’água. A contínua evaporação 
da superfície dos mares e oceanos contribui na retroalimentação das formações 
de nuvens, deslocadas pelos ventos, que irão promover a redistribuição de água 
doce, através da precipitação.

Irrigação: técnica utilizada na agricultura, com objetivo de fornecimento 
controlado de água para as plantas em quantidade suficiente e no momento 
certo, assegurando a produtividade e a sobrevivência da plantação. Sua origem 
é atribuída pelos historiadores ao império persa Aquemênida. Este processo 
complementa a precipitação natural; em certos casos, enriquece o solo com a 
adição de elementos fertilizantes (hidroponia). Requer cuidadoso planejamento, 
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especialmente em climas áridos e semiáridos, para evitar a excessiva evaporação 
e consequente concentração dos sais dissolvidos.

Justiça Ambiental: abordagem contemporânea e socialmente engajada das 
questões socioambientais, que procura explicitar e superar a postura dominante 
- de aparente neutralidade política na análise e gestão dos problemas de 
conservação do meio ambiente. Nesta concepção, a desigualdade na distribuição 
dos ônus e bônus do modelo hegemônico de desenvolvimento é evidente e 
intencional, e configura uma estratégia implícita de dominação e segregação das 
elites econômicas sobre o conjunto das populações excluídas e marginalizadas, 
caracterizada como Injustiça Ambiental. 

Lagoas: corpos de água isolados com pouco fluxo, mas geralmente sem água 
estagnada; as micro correntezas são conduzidas termicamente e correntes são 
provocadas pelo vento. Podem ser naturais ou construídas, com diferentes 
finalidades (reservatórios para consumo humano, lagos de ornamentação, 
açudes para produção comercial de peixes, tanques para armazenagem de 
energia térmica e geração de energia elétrica). Enquadram-se dentre os 
ambientes aquáticos lênticos, com baixa velocidade de movimentação. 

Lagunas: corpos de água conectados ao mar através de um canal, constituindo 
diferentes zonas: uma área mais límnica (de água predominantemente doce) uma 
área estuarina (de água salobra) e a desembocadura litorânea (de água salgada). 
Nesta porção terminal, a grande interação com o vento e as ondas, tende a gerar 
barras ou bancos de sedimentos – muitas vezes sazonais - que evoluem para 
esporões arenosos, isolando as águas salobras, muito mais tranquilas, do mar 
adjacente. Esta conexão das lagunas com o mar garante o fluxo de nutrientes e 
espécies, enriquece a biodiversidade e incrementa a produtividade natural, da 
qual se beneficia a atividade pesqueira.

Mananciais: nascentes, fontes de água, superficiais ou subterrâneas, utilizadas 
para abastecimento humano e manutenção de atividades socioeconômicas. 

Manejo (gestão): desenvolvimento de um conjunto de atividades necessárias 
para que um programa, instituição ou uma unidade de conservação efetive 
sua destinação e alcance seus objetivos. Pode ser utilizado mais diretamente 
relacionado a elementos ou recursos naturais (manejo florestal, manejo de 
solos...), no sentido de manipulação e explotação controlada; e o termo ‘gestão’, 
de modo mais amplo, com participação de múltiplos atores sociais. 
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Marés: alterações do nível das águas do mar, causado pela atração gravitacional 
do Sol e da Lua. A influência da Lua é bastante superior, pois embora a sua 
massa seja muito menor que a do Sol, isso é compensado pela menor distância 
à Terra. Matematicamente, a maré é uma soma de ondas constituintes cuja 
periodicidade depende exclusivamente de fatores astronômicos. Em média, as 
marés oscilam de 12 horas (devido à rotação da Terra) e 24 minutos (devido à 
órbita lunar). A altura das marés é relativa ao nível do mar: alta (maré cheia ou 
preamar) e baixa (maré baixa ou baixa-mar). Nas luas nova e cheia, as forças 
gravitacionais do Sol estão na mesma direção daquelas da Lua, produzindo marés 
mais altas e mais baixas (marés de sizígia). Nas luas minguante e crescente as 
forças gravitacionais do Sol estão em direções diferentes das da Lua, anulando 
parte delas, produzindo pouca variação entre as marés alta e baixa (marés de 
quadratura).

Massas d’água: conjuntos relativamente homogêneos de corpos de água do mar, 
caracterizados pelo comportamento dos fatores físico-químicos de temperatura 
e salinidade, com ocorrência e deslocamento predominante em determinadas 
latitudes e profundidades, que possibilitam a identificação dos respectivos 
contextos ecológicos. Na região Sudeste do Brasil, por exemplo: Água Tropical 
(AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica (AIA), 
Água Circumpolar Superior (ACP), Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) e 
Água Antártica de Fundo (AAF).

Metais Pesados: grupo químico de elementos ou compostos, associados à alta 
densidade (peso atômico entre 63 e 590 e densidade superior a 4glc3): antimônio, 
arsênio, cádmio, cromo, cobre, chumbo, mercúrio, níquel, selênio, telúrio, tálio ou 
estanho. Diversos deles são essenciais na nutrição (cobalto, cobre, manganês, 
molibdênio, vanádio, estrôncio e zinco), como microelementos para garantir a 
saúde humana, porém em doses mais elevadas eles podem ser extremamente 
tóxicos. Outros deles (mercúrio, chumbo, cádmio) não são compatíveis com a 
nutrição normal e a saúde. Muitas vezes, são parte dos resíduos industriais, 
contaminando o ar, a água, o solo, os sedimentos e a biota e sua bioacumulação 
pode provocar graves enfermidades, como malformações genéticas, carcinomas 
e morte em humanos e outros mamíferos.

Meteorologia: ciência que estuda a atmosfera terrestre, em especial os 
fenômenos e interações entre seus componentes e processos, aplicados a 
previsão do comportamento do tempo. As previsões numéricas tornaram-se 
possíveis com o desenvolvimento de modelos meteorológicos, a partir do início 
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do século XX. Estas foram muito incrementadas, tanto na sua velocidade como 
na precisão, pela incorporação dos computadores, da Internet e do acesso as 
imagens geradas pelos satélites orbitais. 

Metrópole: designação dos aglomerados urbanos, formados por cidades centrais 
de grandes áreas, e outras cidades a elas ligadas fisicamente (conurbação), ou 
através de fluxos contínuos de pessoas, produtos e serviços, que assumem 
importante posição estratégica (econômica, política, cultural) no contexto 
regional; muitas vezes (mas não exclusivamente) são as capitais dos respectivos 
Estados ou Províncias.

Micro-organismos (ou micróbios): são seres vivos que só podem ser observados 
com o auxílio do microscópio. Incluem os vírus, bactérias, protozoários, algas 
unicelulares, fungos e os ácaros. Muitos deles podem provocar enfermidades, 
porém outros são muito benéficos (lactobacilos, para produção de queijos e 
iogurtes) e alguns indispensáveis a saúde humana (bactérias que promovem 
a degradação dos alimentos no intestino) e dos ecossistemas (acelerando a 
decomposição e reciclagem da matéria orgânica).

Mídia: todo e qualquer meio, processo, veículo ou produto de comunicação de 
massa; pode utilizar sistemas analógicos ou digitais, para produzir e transmitir 
textos, imagens instantâneas (fotografias) e contínuas (vídeos, filmes, 
animações) e áudios (discursos, notícias, músicas) para diferentes setores da 
sociedade, de forma aberta ou seletiva. Tem grande capacidade de influencia no 
conjunto social, como formadora de opiniões, logo pode desempenhar grande 
papel sociopolítico e educativo, positivo ou negativo. 

Migração (sazonal): movimento direcional em massa de determinados grupos 
e espécies animais, realizado periodicamente a cada ano, de modo a buscar 
melhores condições de disponibilidade alimentar; normalmente associada com 
fortes variações climáticas (secas ou enchentes, frio intenso ou calo excessivo). 
Normalmente, estes deslocamentos ocorrem segundo períodos e roteiros pré-
determinados, com um movimento de ida e outro de retorno às áreas originais. 
Outros movimentos similares, mas distintos, ocorrem nos deslocamentos diários 
entre áreas de descanso e alimentação, na migração vertical (organismos 
intermareais, duas vezes por dia, seguindo o movimento das marés) ou nictimeral 
(organismos marinhos, ao longo da coluna d’água, seguindo a alternância entre 
o dia e a noite).
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Modelo de Desenvolvimento: quadro de referência sociopolítico e econômico 
para a elaboração das políticas públicas de uma região, Estado, País ou conjunto 
de países, baseado em um conjunto ideológico. Em tese, deveria ser concebido 
visando melhorar a situação socioeconômica da população, garantir o acesso 
à saúde e à educação e oferecer segurança, liberdade, justiça e equidade. A 
opção e o êxito de um determinado modelo de desenvolvimento dependem de 
múltiplos fatores sociais, culturais, políticos e econômicos, que transcendem a 
escala local, ou seja, são fortemente influenciados pelo contexto mais amplo 
onde se inserem, e pelo jogo de interesses conflitantes que o regem.

Monitoramento: observação dos padrões e da variação das condições de um 
objeto, processo ou fenômeno natural ou social, durante determinado período 
de tempo. Comparação e avaliação contínua dos registros constatados com 
elementos de referencia, utilizados como critérios de aceitabilidade, normalidade, 
etc. Procedimento essencial na avaliação de impactos socioambientais de 
quaisquer empreendimentos, ao monitorar seus parâmetros e potenciais 
impactos, como forma de proteção da sociedade e do meio ambiente.

Mortandade: número expressivo de mortes de determinada espécie ou população 
(de plantas, animais ou seres humanos); fenômeno que necessita avaliação 
para se determinarem suas causas e meios de prevenção e controle. Pode ser 
derivada de processos naturais (enfermidades, epidemias), ou ser provocada por 
atividades humanas, intencionais (pesca, caça, guerras), ou acidentais (derrames 
de petróleo, acidentes nucleares). 

Mudanças Climáticas Globais: variação do clima em escala global, ou dos 
climas regionais da Terra ao longo do tempo, com grandes e perceptíveis 
mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos 
climáticos em relação às médias anteriores, obtidas por meio de registros 
históricos, geológicos e paleontológicos. Embora algumas destas alterações 
possam ser causadas por processos internos ao sistema Terra-atmosfera 
(erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis), a maior parte das variações pode 
ser atribuída como resultado das atividades humanas, especialmente a partir 
da Revolução Industrial e o crescente consumo de combustíveis fósseis e a 
consequente poluição atmosférica com gases de efeito estufa.  

Nômades: grupos humanos que vivem em deslocamentos constantes (lapões, 
tuaregues, ciganos, etc.); por vezes com uma moradia fixa, como ponto de 
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referencia para retornos anuais, mas que se deslocam constantemente de lugar. 
Originalmente, eram caçadores-coletores, vivendo da caça, pesca e coleta de 
frutos e raízes, mudando de lugar quando o alimento escasseava; posteriormente 
foram adaptando-se a pecuária itinerante (renas, cabras, camelos, etc.) e ao 
comércio. 

Obsoletas: objetos, processos, ideias ou teorias que foram consideradas como 
satisfatórias em determinado período histórico, atendendo as necessidades 
humanas neste contexto, mas que permaneceram nele cristalizadas, inflexíveis 
às necessárias mudanças para acompanhar, eficazmente, as contínuas 
transformações da sociedade e dos seus modos de vida, nas suas atividades 
e relações. 

Parâmetros: elementos utilizados para avaliação e monitoramento de qualquer 
processo ou fenômeno natural ou social (temperatura e salinidade da água; faixa 
etária, densidade populacional de uma comunidade, etc.); unidade comparável 
a determinados padrões de referencia, específicos para cada processo ou 
fenômeno.

Parasita: organismos que vivem em associação assimétrica com outros, dos 
quais retiram os meios para a sua sobrevivência, normalmente prejudicando a 
saúde ou a capacidade de sobrevivência destes (vírus, bactérias, vermes, etc.).

Passivo Ambiental: conjunto de riscos, danos, impactos e conflitos 
socioambientais, decorrentes de atividades pretéritas, associados com 
determinado local e atividade socioeconômica; para obtenção do licenciamento 
ambiental, cada projeto de novo empreendimento, necessita avaliar o respectivo 
passivo ambiental da área onde se pretende instalar (ou ampliar), propor e 
desenvolver os processos para a prevenção, minimização e compensação dos 
mesmos. 

Patogênicos: organismos, microscópio ou não, capazes de produzirem 
doenças infecciosas (bactérias, vírus, fungos, protozoários, vermes, etc.) aos 
seus hospedeiros (plantas, animais e seres humanos), sempre que estejam 
em circunstâncias favoráveis; podem se multiplicar dentro dos hospedeiros, 
podendo causar infecções e outras complicações a saúde dos mesmos, podendo 
em alguns casos, levar a morte.
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Patrimônio Natural e Cultural: conjunto de bens e serviços de origem natural 
e cultural, entendidos como patrimônio compartilhado por uma sociedade, que 
merecem ser preservados e transmitidos as gerações futuras. Monumentos 
naturais constituídos por paisagens, formações geológicas e biológicas, como 
sítios paleontológicos ou habitats de espécies ameaçadas. Bens, manifestações, 
cultos, tradições, processos e produtos (materiais e imateriais, intangíveis), 
reconhecidos por sua ancestralidade, importância histórica e cultural de uma 
região, país, localidade ou comunidade. 

Período Neolítico: na linha do tempo da história da humanidade, é considerado 
como o último período da pré-história (período da Pedra Polida), com duração 
estimada entre 06 a 10 a mil anos a.C.; teria se encerrado com o surgimento da 
escrita, precedendo a Idade dos Metais.

Periculosidade: situação com submissão a fatalidade; risco de vida decorrente 
das atividades exercidas, que podem desencadear eventos agudos e fatais 
(explosivos, inflamáveis, substâncias radioativas ou ionizantes). Não confundir 
com insalubridade, decorrente da exposição, habitual e contínua, a agentes 
nocivos (produtos químicos, ruídos, calor, frio, etc.), que podem afetar o seu 
estado de saúde.

Potabilidade: conjunto de características, classificadas e quantificadas, 
mediante análises laboratoriais (físico-químicas e bacteriológicas), para 
controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Verificar a 
potabilidade da água significa analisá-la para saber se o consumo é seguro, se 
a sua ingestão pode ou não trazer riscos à saúde. 

Precipitação Atmosférica: processo físico de deposição de água na superfície 
do globo, no estado líquido (chuva) ou sólido (neve, geada, granizo). A quantidade 
de precipitação numa determinada região, num certo intervalo de tempo, é 
expressa em (mm) de altura ou em litros por metro quadrado. 

Predatório: palavra do campo da ecologia, derivada de predador, um dos 
componentes de qualquer ecossistema, que não sintetiza seu alimento e se 
utiliza da matéria orgânica e energia gerada por outros organismos que a 
sintetizam (produtores ou fotossintetizantes). A expressão foi adaptada pela 
socioeconomia, para designar conduta ou comportamento competitivo desleal, 
objetivando eliminar rivais do mercado ou criar barreiras à entrada de possíveis 
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competidores. Também utilizada na militância ambiental, para designar 
atividades ou processos altamente impactantes (como a pesca predatória, que 
dificulta ou impede a renovação dos estoques, por captura não seletiva de 
juvenis ou destruição do habitat).

Proliferação: processo de multiplicação, reprodução, propagação, crescimento 
significativo de seres vivos, atividades ou processos socioeconômicos; via 
de regra associada com algum distúrbio ou alteração dos padrões vigentes, 
situação anômala ao contexto habitual.

Provisão: estoque, reserva (mantimentos, alimentos, água); abastecimento, 
fornecimento (combustíveis, energia); disponibilidade.

Reciclagem: conceito adaptado de processo natural; transformação de insumos 
ou objetos materiais usados em novos produtos derivados, reaproveitando as 
matérias primas e constituintes essenciais. Na economia industrial, promove 
grande economia de recursos, pelo máximo aproveitamento daquilo antes 
considerado resíduo, agora reincorporado a produção. 

Recursos Naturais: elementos, processos e produtos da natureza que são 
úteis aos seres humanos para o desenvolvimento da civilização, sobrevivência 
e conforto da sociedade em geral. Podem ser renováveis, como a energia (do 
Sol, do vento e das águas), a vegetação e a fauna, ou não renováveis, como os 
minerais e combustíveis fósseis.

Refugiados Ambientais (ou Climáticos): pessoas forçadas a emigrar de sua terra 
natal, em função de profundas ou permanentes mudanças no meio ambiente e 
na disponibilidade de território, água, alimento. Algumas das causas são devidas 
a eventos naturais, como grandes tempestades, tufões, ciclones e tsunamis; 
outras podem ser provocadas por atividades humanas, como grandes derrames 
de petróleo, explosões radioativas, guerras. Muitas delas estão associadas às 
Mudanças Climáticas Globais, com forte participação das atividades humanas. 

Relações Tróficas: conjunto de interações alimentares entre diferentes 
seres vivos; transferência de energia e de nutrientes, sempre no sentido 
dos produtores (autótrofos, que sintetizam seu próprio alimento) para os 
consumidores (heterótrofos, que não sintetizam seu alimento, e necessitam 
consumi-lo a partir de outras formas de vida). Este entrelaçamento das 
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estratégias de vida dentre todos os produtores e consumidores estabelece o 
conceito contemporâneo das tramas alimentares ou tróficas (tridimensionais, 
dinâmicas e flexíveis), em substituição ao antigo conceito de cadeia alimentar 
(entendido como único, linear). 

Remediação Ambiental: conjunto de técnicas e operações quem visam 
neutralizar e recuperar os efeitos nocivos (ao ecossistema, aos seres humanos 
e ao restante da biota), decorrentes de práticas inadequadas de manejo de 
ambientes e recursos naturais, como a disposição de elementos tóxicos num 
determinado sítio, a poluição agrícola e industrial. Procura corrigir os problemas 
provocados pela degradação, contaminação e poluição, pela neutralização do 
passivo ambiental e pela substituição de processos, técnicas e insumos. 

Resgate Animal: iniciativas e métodos desenvolvidos pela sociedade, para a 
proteção e cuidado de animais silvestre e domésticos, feridos, abandonados 
ou sob maus tratos. A captura e comercialização de animais silvestres são 
consideradas como crime ambiental; a manutenção de animais domésticos e de 
criação em condições de maus tratos e sofrimento físico e psicológico também 
pode ser considerada crime; a invasão de domicílio para resgate de animal é 
constitucional e legal. Os animais resgatados devem ser encaminhados para 
abrigos legalizados ou para adoção formal; quando forem animais silvestres, 
devem ser recuperados e devolvidos ao seu respectivo ambiente original.

Resíduos Sólidos Urbanos (ou lixo): volumoso conjunto de materiais resultantes 
do uso e descarte de diferentes produtos, de origem natural (matéria orgânica) 
e manufaturada (metais, vidros, plásticos, entulho), pela atividade doméstica e 
comercial das comunidades. Estes resíduos constituem um desafio muito severo 
para a gestão das cidades em direção à sustentabilidade, porque diariamente, 
são gerados milhões de toneladas dos mesmos, cuja disposição inadequada (nos 
aterros ou lixões a céu aberto) compromete a qualidade das águas superficiais e 
do lençol freático, expondo a população a grandes riscos de enfermidades. Tais 
resíduos devem passar por um processo prévio de segregação e coleta seletiva, 
destinando para a reciclagem todos componentes passíveis de reaproveitamento 
e a matéria orgânica deve passar por compostagem em aterros sanitários, com 
coleta e tratamento dos efluentes líquidos (chorume), com impermeabilização 
do subsolo e cobertura, para evitar a proliferação de agentes patogênicos. 

Revolução Industrial: conjunto de mudanças, desencadeadas na história e 
economia da civilização ocidental, a partir de alterações técnicas e político-
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econômicas na Europa, nos séculos XVIII e XIX. O início desse processo foi a 
alteração nas manufaturas, especialmente das tecelagens, a partir de 1760, com 
a progressiva utilização da energia do vapor. Para garantir este novo modelo de 
produção, não mais artesanal, mas seriada e com grande volume de mão de obra 
e recursos, foi necessário dispor de fontes abundantes e acessíveis de energia, 
provocando a exploração e uso intensivo dos depósitos de carvão mineral, que 
originou toda a dependência atual da indústria em relação aos combustíveis 
fósseis (logo complementando o carvão com o petróleo e o gás natural). 

Sazonalidade: relativo à periodicidade, processos naturais ou sociais 
característicos de uma determinada época ou estação do ano, parte integrante 
de um contínuo ciclo de mudanças anuais.

Seca (ou estiagem): fenómeno climático, causado pela insuficiência de 
precipitação pluviométrica (chuva) numa determinada região, por um período de 
tempo; pode ser eventual, episódica, sazonal (anual) ou recorrente, persistente 
por longos períodos, que – dependendo da região, pode se prolongar por muitos 
meses ou anos.

Sedentarização: processo de transição cultural, do estágio ou modo de vida 
nômade (sempre em busca de água) para o permanente ou vida fixa, sedentária. 
Esta transição e mudança na cultura humana estiveram associadas com a 
disponibilidade de água nos novos territórios, possibilitando o cultivo de 
vegetais e a criação de animais, iniciando assim a efetiva segurança alimentar 
das populações.

Sinergia: ação ou esforço simultâneos; cooperação, coesão; trabalho ou 
operação associados; ação associada de órgãos, sistemas, elementos ou 
processos anatômicos, biológicos e ecológicos, cujo resultado seja a execução 
de um movimento ou a realização de uma função orgânica ou ambiental.

Sistema Agroflorestal: formas de uso ou manejo sustentável da terra e dos 
recursos naturais, que simula os processos ecológicos, nos quais se combinam 
espécies arbóreas (frutíferas e/ou madeireiras) com cultivos agrícolas; consórcios 
de culturas agrícolas com espécies arbóreas, que podem ser utilizados tanto 
para restaurar as florestas e a biodiversidade, como para recuperar os solos e os 
mananciais de água da região. Também contribui para a justiça social a fixação 
das populações rurais nas suas atividades e a qualidade de vida, por agregar 
mais mão de obra e gerar produtos mais saudáveis para toda a comunidade, 
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sem o uso de agrotóxicos.

Sistema Imunológico (ou imune): conjunto integrado de estruturas e processos 
biológicos, que protege o organismo contra as doenças provocadas por agentes 
externos (fungos e bactérias); rede de células, tecidos e órgãos que atuam na 
defesa do organismo. 

Subaquático: ambiente, organismo, ou atividade que está, vive ou se realiza sob 
as águas; adaptado a operar ou viver sob as condições específicas de contexto 
determinado pela dominância das águas.

Sustentabilidade: característica ou condição de um processo ou sistema, que 
permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado tempo; ações e 
atividades que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, garantindo 
a manutenção e qualidade dos recursos, para pleno usufruto das gerações 
futuras. O conceito, originado nas ciências naturais, vem sendo incorporado 
pela política e economia, ao defender o planejamento e desenvolvimento das 
atividades humanas com base na perspectiva de manutenção dos mesmos no 
longo prazo.

Serviços Ecossistêmicos (ou ambientais): conjunto de benefícios que as pessoas 
obtêm, direta ou indiretamente, da natureza; são uma forma (antropocêntrica) 
de atribuição de valor aos ecossistemas, em função dos serviços prestados 
pelos mesmos as pessoas. Eles são classificados segundo quatro grandes 
categorias; como exemplo, um ecossistema de Manguezal pode prover os 
serviços ambientais de Suporte (produção de matéria orgânica, biodiversidade), 
Provisão (berçário natural), Regulação (ciclagem de nutrientes, proteção da 
linha de costa) e Cultural (reprodução cultural, paisagem). 

Território: área delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa (ou grupo 
de pessoas), ou de uma organização; no caso das sociedades humanas, pressupõe 
as relações estabelecidas a partir do interesse coletivo daquele local. Envolve 
não só o espaço físico, como as construções culturais sobre o mesmo; dele 
deriva a noção de Pertencimento, de identidade cultural para com determinado 
e específico Território. 

Tomadores de Decisões: conjunto de atores sociais responsáveis pelo processo 
de decisão, que afeta um grande contingente populacional (como o uso e a 
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gestão dos recursos hídricos); para que estes tomadores de decisão tenham 
legitimidade nas suas escolhas, os mesmos devem representar efetivamente 
as demandas, opiniões e pontos de vista dos seus representados. Para tal, é 
necessário que seja desenvolvido o censo de cidadania participativa, com o 
envolvimento do tecido social na seleção dos seus representantes, bem como 
no acompanhamento e cobrança contínua em relação ao trabalho desenvolvido.

Toxicidade: característica ou caráter de elemento, composto ou substância que 
é tóxico, com capacidade de causar dano a saúde ou de provocar a morte de 
seres vivos; grau de virulência de agente tóxico (micróbios, toxinas, veneno).

Turbidez (ou turvação): propriedade física dos fluidos, redução da sua 
transparência devido à presença de materiais em suspensão; medida da 
quantidade das partículas em suspensão na água; é um dos parâmetros que 
determina a transparência - quanto de luz entra dentro da água.

Unidade de Conservação: conjuntos de espaços territoriais, incluindo seus 
recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função 
de preservar amostras significativas da estrutura e processos dos ecossistemas, 
seus constituintes, flora e fauna, a salvo de alterações decorrentes das 
atividades socioeconômicas. 
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http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/water_management_five_policy_conditions_help_overcome_challenges_of_uncertain_future_458na2_en.pdf
http://www3.est.edu.br/publicacoes/estudos_teologicos/vol4801_2008/et2008-1d_rzwetsch.pdf
http://www3.est.edu.br/publicacoes/estudos_teologicos/vol4801_2008/et2008-1d_rzwetsch.pdf
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