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melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a 
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RESUMO 

 



 
 

 

GRITTEM, Silvana. Diagnóstico Ambiental no Distrito de Cachoeira, no Município de 

Candói (PR), Realizado com Estudantes do Ensino Médio. 2016. Dissertação (Mestrado 

em Desenvolvimento Regional) – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2016. 

 

 

A presente dissertação teve como objetivo realizar um diagnóstico ambiental com base nas 

percepções ambientais de estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo de 

Cachoeira, localizado no município de Candói, no Estado do Paraná. Neste estudo buscou-se 

a aproximação entre a percepção ambiental e a Educação Ambiental, ao considerar a 

necessidade de diagnósticos participativos e em sintonia com a realidade vivenciada pelos 

participantes da pesquisa. A pesquisa possibilitou incorporar as potencialidades ambientais do 

distrito de Cachoeira neste diagnóstico e vislumbrar outras dimensões relacionadas às 

percepções ambientais dos estudantes, tais como a estética, a apreciação da natureza, o 

respeito e também o envolvimento diante das problemáticas socioambientais, em especial da 

água no contexto local. Para entender a lógica das relações que os participantes da pesquisa 

estabelecem com o seu espaço de vida foi realizado um levantamento da história do município 

de Candói. Também foram investigados dados sobre a população e sobre a geografia do 

município, essas informações foram importantes para embasar o diagnóstico realizado. A 

coleta de dados foi efetuada em duas etapas. Primeiramente utilizou-se a aplicação de 

questionário semiestruturado, que abordou questões voltadas à percepção do meio ambiente e 

sobre a qualidade, uso e gerenciamento da água. Na segunda etapa da coleta de dados foi 

utilizada a técnica de grupos focais, que permite a compreensão dos processos de construção 

da realidade vivenciada por um grupo social, suas práticas cotidianas, atitudes e 

comportamentos relevantes para o estudo. Dessa forma, a análise dos dados possibilitou 

conhecer as relações que os envolvidos neste estudo estabelecem com o seu espaço de vida, 

reveladas por meio de percepções, significações e experiências.  Os resultados evidenciaram 

que os participantes da pesquisa possuem um elo afetivo com a natureza local, contudo, 

demonstram preocupações relevantes com a situação do meio ambiente, sobretudo das águas 

do lugar onde vivem, ao perceberem as relações entre os fenômenos sociais e a problemática 

vinculada à água. Dessa forma, revelaram possuir compreensão sobre a importância e 

conservação da água, adotando práticas sociais responsáveis e em consonância com a 

Educação Ambiental.  Dentre os problemas socioambientais levantados, destaca-se a poluição 

do solo e dos corpos d´água pela intensa utilização de agroquímicos, o destino incorreto de 

efluentes de esgotos, a falta de mata ciliar nos rios e a falta de proteção das nascentes. Os 

resultados também apontam para a possibilidade da realização de futuros estudos que podem 

ser direcionados às questões educacionais, ambientais, gestão dos recursos hídricos, 

planejamento e desenvolvimento regionais. Infere-se assim, que a Educação Ambiental, 

apoiada pela percepção ambiental e pelo diagnóstico ambiental, pode configurar um 

importante subsídio para o enfrentamento da crise socioambiental contemporânea. 

 

Palavras-chave: Água. Meio Ambiente. Percepção Ambiental. Educação Ambiental.  
 

 

ABSTRACT 

 



 
 

GRITTEM, Silvana. Environmental Diagnosis in Cachoeira, in the municipality of 

Candói (PR), Performed with Secondary Students. 2016. Dissertation - Postgraduate 

Program in Regional Development, the Federal Technological University of Paraná, Pato 

Branco, 2016. 

 

The present dissertation aimed to carry out an environmental diagnosis based on 

environmental perceptions of secondary students of the rural college state of Cachoeira, 

located in the municipality of Candói, in Paraná State, Brazil. In this study we aimed to the 

rapprochement between the environmental perception and Environmental Education, to 

consider the needs of participatory diagnosis and in tune with the reality experienced by study 

participants. The survey allowed incorporate the potential environmental impact of the 

province of waterfall and a glimpse of other dimensions related to the perceptions of students, 

such as the aesthetics, the appreciation of nature, respect and also the involvement in the face 

of environmental issues, in particular the water in the local context. To understand the logic of 

relations that the research participants establish with your living space was conducted a 

survey of the history of the municipality of Candói. Were also investigated data on the 

population and the geography of the city.  This information was important to support the 

diagnosis made. The data collection was done in two steps. First, we used the implementation 

of structured questionnaire, which dealt with issues related to perception of the environment 

and on the quality, use and management of water. n the second stage of data collection was 

used the technique of focus groups, which allows the understanding of the processes of 

construction of the reality experienced by a social group, their daily practices, attitudes and 

behaviors that are relevant to the study. Thus, the data analysis allowed to know the relations 

that those involved in this study establish with your life, revealed by means of perceptions, 

meanings and experiences. The results showed that the research participants have a link with 

affective local nature, however, demonstrate significant concerns with the state of the 

environment, particularly in the waters of the place where they live, to understand the 

relationships between social phenomena and the problems linked to water. In this way, proved 

to have an understanding of the importance and conservation of water, adopting social 

practices are responsible and in line with environmental education. Among the environmental 

problems raised, what stands out is the pollution of soil and water bodies by the intense use of 

agrochemicals, the fate of sewage effluents, the lack of riparian vegetation in rivers and the 

lack of protection of springs. The results also point to the possibility of further studies that 

may be directed to educational issues, environmental, management of water resources, 

planning and regional development. It is inferred that the Environmental Education, supported 

by the environmental perception and environmental diagnostics, you can set up an important 

support for coping of socioenvironmental crisis today. 

 

Keyword: Water. Environment. Environmental Perception. Environmental Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A motivação que impulsionou esta pesquisa parte da realidade do mundo vivido, um 

mundo complexo, onde a construção do espaço habitado ocorre a partir da relação entre seres 

humanos e entre estes com o meio que os envolve. Essa relação é permeada por sentimentos, 

sentidos, significados, valores e percepções.  

Nesse cenário, as preocupações relacionadas ao meio ambiente estão vinculadas a 

vários fatores, desde o desenvolvimento de nações até a sobrevivência de grupos humanos. O 

modelo de desenvolvimento econômico particularista, estabelecido após o advento da 

Revolução Industrial, somado ao crescimento populacional mundial, resultou em grande 

desequilíbrio ambiental, comprometendo severamente a disponibilidade e a qualidade de 

recursos naturais.  

Esse modelo de racionalidade econômica do mundo contemporâneo, responsável por 

promover a destruição do meio ambiente, também gerou a chamada “crise ambiental”, que de 

acordo com Leff (2002), é a “crise do nosso tempo”. Com o intuito de suplantar essa crise, 

Leff propõe a construção de uma racionalidade ambiental, que visa à consciência coletiva 

para mudanças de atitudes e ações efetivas visando à alteração do atual cenário ambiental do 

planeta. 

Diante desse contexto, “estamos entrando, mais uma vez, em um período histórico no 

qual estão sendo renegociados os recortes, definições e fronteiras que ordenam de maneira 

fundamental nossa percepção de mundo” (RAYNAUT, 2004, p.22). 

A percepção sobre o espaço habitado é sempre marcada por relações complexas, que 

refletem as formas como o ser humano interage com o seu mundo, motivado pela memória, 

pela consciência, pela afetividade e pela sensibilidade. Nesse sentido, o estudo da Percepção 

Ambiental (PA) ganha relevância e se destaca como uma possibilidade para verificar como 

determinados grupos humanos estabelecem suas relações com a natureza. 

Face o exposto, buscou-se elaborar uma pesquisa direcionada às necessidades mais 

emergentes em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade local. Percebe-se a necessidade 

de uma grande reflexão sobre o meio ambiente no cenário global, com isso, torna-se urgente o 

estudo do local, pois somente a partir do conhecimento de problemáticas locais é possível 

compreender as dimensões globais que afetam o meio ambiente como um todo. 
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Por conseguinte, destaca-se que o município de Candói, que sediou esta pesquisa, 

possui localização privilegiada em relação aos recursos hídricos, drenado pela Bacia 

Hidrográfica do Rio Iguaçu e localizado sobre o aquífero Guarani. A base de sua economia 

está voltada para a agricultura e pecuária, fato que gera preocupação com os cuidados dos 

corpos d’água de Candói e seus arredores. Além disso, a construção de pequenas centrais 

hidrelétricas é outro fator marcante na utilização intensa dos recursos hídricos da região. 

Dessa forma, revela-se a importância da abordagem sobre a questão da água no 

contexto educativo local. Nada mais oportuno que destacar a importância da Educação 

Ambiental (EA), que pode ser um veículo de difusão para o conhecimento de dados 

ambientais e de atitudes ambientalmente corretas e sustentáveis.   

Destarte, estabeleceu-se como objetivo geral para a pesquisa: Realizar um 

diagnóstico ambiental com base nas percepções de um grupo de estudantes do Ensino Médio 

do Colégio Estadual do Campo de Cachoeira.   

Os objetivos específicos foram: 1º) Analisar as percepções ambientais sobre a 

paisagem local entre os participantes da pesquisa; 2º) Identificar os processos que interferem 

na qualidade ambiental local; 3º) Analisar as percepções ambientais dos estudantes em relação 

à água; 4º) Identificar práticas sociais em sintonia com a EA. 

A pesquisa foi realizada entre os alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual do 

Campo de Cachoeira, localizado no distrito de Cachoeira, município de Candói. Essa 

instituição de ensino atende as comunidades de Cachoeira I e II, Alto Cachoeira, Samambaial 

I e II, Alagado do Iguaçu, Jacutinga, Quitérios, Caixa d’água, Mingau e Península do 

Cavernoso. A maioria das famílias dessas comunidades são trabalhadores rurais, donos de 

pequenas e médias propriedades.  

Nesta pesquisa, salienta-se a importância da PA sobre qualidade da água, ao 

considerar a quantidade de corpos d’água e a proximidade dos participantes da pesquisa com 

os mesmos. Revela-se assim a necessidade de conhecer a realidade em que se inserem os 

estudantes do Colégio do Campo de Cachoeira, como percebem e como se relacionam com o 

seu espaço de vida.  

Assim sendo, esta pesquisa justifica-se por envolver aspectos relacionados ao meio 

ambiente, ao desenvolvimento regional e à educação. Nesse sentido visa contribuir com a 

comunidade onde a pesquisa será realizada, ao possibilitar a difusão de ideias ambientalmente 

corretas, o que pode promover uma transformação social e colaborar para o desenvolvimento 

regional. Assim, salienta-se que essa contribuição prática com a comunidade local pode se 
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estender a gestão pública, que possui interesse no desenvolvimento regional e na preservação 

do meio ambiente local.  

A pesquisa também pode aportar uma contribuição científica ao sugerir como 

conhecimentos gerados sobre a PA da qualidade da água podem reverter em subsídios 

teóricos e metodológicos para a EA. 

A estrutura desta pesquisa está dividida em três capítulos, o primeiro apresenta o 

referencial teórico, sob o título: “Diagnóstico e Percepção Ambiental como subsídios à 

Educação Ambiental”, que está divido em cinco tópicos; o segundo capítulo apresenta o 

percurso metodológico da pesquisa, dividido em cinco tópicos e no terceiro capítulo estão 

apresentados os resultados e discussão sobre os dados da pesquisa em seis tópicos; por fim 

apresentam-se as considerações finais, onde estão expostas algumas sugestões para amenizar 

os impactos ambientais diagnosticados pela pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 

 

DIAGNÓSTICO E PERCEPÇÃO AMBIENTAL COMO SUBSÍDIOS À 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A finalidade deste capítulo é apresentar o referencial teórico da pesquisa e está 

organizado em cinco tópicos. No primeiro tópico faz-se uma breve discussão sobre a 

conceituação de meio ambiente, sobre a crise ambiental contemporânea e a importância do 

diagnóstico ambiental como subsídio para se conhecer as potencialidades e fragilidades do 

meio ambiente.  No segundo tópico salienta-se a importância da água no contexto global e 

local, destacando-se como a água se apresenta globalmente, sobretudo, no tocante a aspectos 

políticos, sociais, culturais e ambientais. Ainda nesse tópico destaca-se como uma questão 

local, no caso o uso da água, tem repercussões globais. Nesse sentido, pois, entende-se que o 

estudo do local pode configurar o ponto de partida para compreender o global, além de revelar 

as significações, os usos e as atribuições que os indivíduos dão à água e como se efetivam 

suas práticas sociais em relação a esse elemento fundamental para a existência da vida. No 

terceiro tópico é abordada a temática sobre a qualidade ambiental e da água, entendendo que é 

necessário haver qualidade ambiental para existir qualidade de vida de uma população, além 

de revelar indicadores importantes para o diagnóstico ambiental.  O quarto tópico contempla a 

PA, em particular no que concerne a modos pelos quais a Geografia tem utilizado de estudos 

de percepção com a finalidade de elucidar formas de se conceber e interagir no e com os 

ambientes e, finalmente, o quinto tópico busca uma aproximação entre a PA e a EA, ao 

considerar a necessidades de diagnósticos participativos e que estejam em sintonia com a 

realidade vivenciada por cada grupo social. 

 

 

1.1 MEIO AMBIENTE E DIAGÓSTICO AMBIENTAL 

 

 
Tenho por impossível conhecer o todo sem conhecer as partes, e conhecer as 

partes sem conhecer o todo (MORIN, 2005, p. 77). 

 

O modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo mundo contemporâneo gerou 

um cenário de insustentabilidade ambiental e social. A crise ambiental estabelecida exige a 
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urgência de se estabelecer um novo olhar para a natureza, que consiga promover uma 

compreensão reflexiva, crítica, política e investigativa. Nesse contexto, emerge a necessidade 

de alternativas que minimizem ou solucionem os problemas que afetam o meio ambiente e a 

humanidade. Para que isso se efetive faz-se necessário conhecer as características, 

potencialidades e fragilidades do meio ambiente que se que analisar. 

Diante desse cenário, o meio ambiente tornou-se objeto de estudos e discussões que 

enlaçam as dimensões biológicas, sociais, econômicas, politicas, éticas, morais e 

educacionais. Assim, de acordo com Penteado (1985), o meio ambiente pode ser 

compreendido como o resultado de interações e funcionamento entre os elementos sociais e 

naturais, dessa forma, os estudos ambientais devem procurar compatibilizar o 

desenvolvimento econômico com as restrições impostas pela natureza.  

De acordo com Reigota (2007), o meio ambiente pode ser definido como o lugar 

determinado ou percebido, onde os elementos naturais ou sociais estão em relações dinâmicas 

e em interação. Para esse autor, não existe um consenso sobre meio ambiente na comunidade 

cientifica em geral, dessa forma, sugere que a noção de meio ambiente é uma representação 

social. 

Conforme nos aponta Leff (2001), a definição de ambiente dá um novo sentido ao 

habitat, visto como suporte ecológico e ao habitar como forma de inscrição da cultura no 

espaço geográfico. Assim, o ambiente é considerado como uma visão gerada pela articulação 

e interação dos processos que envolvem os aspectos físicos, biológicos, termodinâmicos, 

econômicos, políticos e culturais.  

Contudo, faz-se necessário relembrar que o debate sobre o meio ambiente ganha 

proporções notórias somente a partir da década de 1970, mas em 1962, o lançamento do 

clássico “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, que foi amplamente divulgado e atingiu 

um grande público, provocou discussões sobre a necessidade de reverter o estilo de vida 

consumista e degradante dos países industrializados e assim, de acordo com Cascino (2003), 

foi inaugurada uma socialização do debate ambiental.  

Entretanto, foi no ano de 1968, em Roma, que o primeiro texto a respeito das 

questões ambientais e dos limites para o desenvolvimento humano foi lançado, cujo objetivo 

era examinar os problemas que afligem os povos de todas as nações. 

Os eventos mais importantes e decisivos para a evolução e consolidação das 

discussões sobre o meio ambiente mundial ocorrem na década de 1970. No ano de 1972 a 

educação para o uso mais equilibrado dos recursos foi apontada como uma das estratégias 

para a solução dos problemas ambientais durante a I Conferência das Nações Unidas sobre o 
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Meio Ambiente, em Estocolmo (ONU, 1972). A Declaração sobre o Ambiente Humano foi 

gerada a partir da Conferência de Estocolmo, que também estabeleceu um Plano de Ação 

Mundial, com recomendação para um Programa Internacional de EA. 

Seguindo a recomendação de Estocolmo, em 1975 foi realizado o Encontro em 

Belgrado promovido pela UNESCO/PNUMA, que resultou na Carta de Belgrado, documento 

de extrema importância na evolução das questões ambientais. Contudo, o documento decisivo 

para os rumos da EA foi gerado a partir da I Conferência Intergovernamental sobre EA, 

organizada pela UNESCO e PNUMA no ano de 1977, em Tbilisi. A partir da declaração 

dessa conferência foram traçados objetivos, estratégias, características, princípios e 

recomendações para a EA (ONU, 1977). 

A legislação ambiental do Brasil é bastante ampla, porém, a Lei 6.938 de 1981, que 

criou a Política Nacional do Meio Ambiente destaca-se ao trazer como objetivo principal: “a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (BRASIL, 1981). 

De acordo com o Art. 3º da Lei 6.938, o meio ambiente é compreendido como: “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). 

A Lei 6.938 também prevê em seu Art. 4º “a divulgação de dados e informações 

ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da 

qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (BRASIL, 1981). 

Nesse contexto, salienta-se a importância do diagnóstico ambiental, considerado 

como fundamental para conhecer o meio ambiente do local pesquisado, a disponibilidade e 

qualidade de seus recursos naturais, bem como auxiliar para a tomada de decisões e 

planejamento. 

A realização do diagnóstico ambiental pode viabilizar a observação do meio 

ambiente como um todo, considerando sua composição, estrutura, processo e função no 

espaço, por meio de levantamento de dados ligados e interligados de forma multidisciplinar 

(SANTOS, 2004). 

Conforme apontamentos de Fontanella et. al (2009), a elaboração do diagnóstico 

ambiental envolve a interpretação da situação ambiental a partir da interação e da dinâmica 

dos seus componentes, sejam relacionados aos aspectos físicos e biológicos, ou aos fatores 

socioculturais. O estudo do meio ambiente geralmente é analisado a partir de temas 
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relacionados aos aspectos físicos e as pressões são verificadas pela avaliação das atividades 

humanas exercidas sobre o espaço geográfico.  

De acordo com Santos (2004), tanto o inventário, como o diagnóstico ambiental, 

representam o caminho inicial para compreender as potencialidades e as fragilidades da área a 

ser estudada, assim como, da evolução histórica de ocupação e das pressões do ser humano 

sobre os sistemas naturais. Diante dessa perspectiva, o diagnóstico ambiental auxilia no 

monitoramento e acompanhamento da qualidade ambiental, além de possibilitar a proposta de 

soluções para possíveis problemas detectados. 

 

 

1.2 ÁGUA: IMPORTÂNCIA AMBIENTAL E SOCIAL 

 

 

A água está, assim na natureza e, a um só tempo, na cultura. Está nos mitos e na 

história. Está no dia e na noite, nas estações do ano: nas águas de janeiro, 

primeiras águas, nas águas de março, que fecham o verão, como canta Tom 

Jobim, nas águas outonais ou primaveris. [...] Está nas celebrações da vida e da 

morte, nas cerimônias de adeus, a água lágrima, no batismo, a água-benta para a 

purificação divina (CUNHA, 2000, p.16). 

 

A água é o elemento da natureza que possivelmente mais agrega significados ao ser 

humano. É fonte de vida, de sobrevivência e de subsistência de todos os seres vivos. Assim, a 

água se faz presente no imaginário e na materialidade (CHIAPETTI & CHIAPETTI, 2011). 

Além de fonte de vida, a água representa os ciclos da vida. Nas paisagens é o 

elemento que se destaca e que influencia a existência de outros elementos. Na geomorfologia 

é a água o elemento fundamental da modelagem do relevo ao longo das Eras geológicas, no 

vigor de suas corredeiras e cachoeiras, na presença dos mares e geleiras, assim como nas 

chuvas que renovam a terra, desde os primórdios do planeta. 

Adicionalmente, Cabral (2011), salienta que todos os organismos vivos são 

sustentados pela água, em um ciclo interminável. Nesse ciclo as atividades humanas 

envolvem sempre a água de forma direta ou indireta. 

Uma das maiores ameaças, tanto ambiental, como humana, diz respeito à água. A 

água se configura em fonte de manutenção da vida e desencadeia inúmeros significados para 

o ser humano, além de estar fortemente vinculada ao desenvolvimento humano e econômico. 

O processo de privatização, comercialização e degradação das águas fez surgir a consciência 

do cuidado e da sua preservação como patrimônio da humanidade e de todos os seres vivos. 



23 
 

Essa preocupação transparece na busca incessante em superar a crise ambiental atual e 

estabelecer ações efetivas para a sustentabilidade dos recursos naturais 

Assim, a água se faz presente na vida do planeta e sofre ameaças relacionadas a 

diversos fatores. Dentre os problemas ambientais, a questão da água é notória e remete a 

reflexões sobre a percepção de mundo que a humanidade tem e como se relaciona com o meio 

em que se insere. 

 

 

1.2.1 Água: crise ambiental no contexto global 

 

Assim concebida, a água é matéria, e, por mais material que seja, embala os 

sonhos, é fonte de inspiração poética, tal como se manifesta nas imagens e 

símbolos humanos, em seus atos, na morte e na vida: a água move e umedece o 

real. Manifesta em atos e símbolos humanos, é substância, é água sonhada, é 

matéria, é imaginação!  (GRATÃO, 2007, p. 52). 

 

De acordo com Leff (2004), a crise ambiental, e consequentemente, a crise da água, é 

entendida como uma crise do conhecimento. Ao considerar que muitos dos saberes 

constituídos ao longo da história da humanidade foram sendo esquecidos, dando lugar a 

certezas comprovadas por meio de procedimentos metodológicos estabelecidos e 

considerados inquestionáveis, o autor destaca:  “Se a crise do conhecimento vem sendo 

revelada pela crise ambiental, então a sociedade como um todo caminha para uma crise de 

identidade” (LEFF, 2004, p.8). 

Nesse cenário de crise, a problemática que envolve a água parece ganhar notoriedade 

a partir do final do século XX e início do século XXI, período que se identifica um aumento 

da demanda e da degradação das águas no mundo todo.  

Contudo, cabe ressaltar que a crise ambiental não afeta apenas o ambiente físico, mas 

afeta de forma direta o ambiente biológico e a qualidade de vida de todos os seres. Dessa 

forma, destaca-se a água como um recurso estratégico para a vida no planeta, visto que 

sustenta a biodiversidade, suporta os ciclos naturais e ainda é responsável pela produção de 

alimentos, assim tem importância ecológica, econômica e social (TUNDISI, 2005). 

A civilização moderna faz múltiplos usos da água, usa e polui a água, danificando a 

vida que nela existe. Isto afeta a humanidade, tanto na impossibilidade da vida biológica, 

como também afeta a vida psíquica. A degradação das águas, de acordo com Bruni, “danifica, 

talvez de maneira irreparável, o rico patrimônio psíquico que o imaginário da água tem 

produzido ao longo da história da humanidade” (BRUNI, 1993, p.64). 
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Considera-se que a intensificação dos múltiplos usos da água, aliada ao significativo 

aumento da população mundial, gera impactos ameaçadores aos ciclos hidrológicos locais e 

globais. De acordo com Tundisi (2003), existe uma cultura relacionada com a água e um ciclo 

hidrossocial, estabelecido na inter-relação da população humana com as águas continentais e 

costeiras. Esse ciclo hidrossocial superpõe-se ao ciclo hidrológico, em decorrência de 

adaptações e alterações ao ciclo hidrológico natural, como exposto a seguir: 

 

Com o aumento e diversificação da atividade econômica, a dependência dos 

recursos hídricos aumenta, especialmente em regiões com variabilidade anual 

grande no ciclo e áridas. As pressões sobre os usos dos recursos hídricos provêm de 

dois grandes problemas que são o crescimento das populações humanas e o grau de 

urbanização e aumento das necessidades para irrigação, e produção de alimentos. A 

redução no volume disponível e a apropriação dos recursos hídricos em escala maior 

e mais rápida têm produzido grandes alterações nos ciclos hidrológicos regionais: 

por exemplo, a construção de barragens aumenta a taxa de evaporação, a construção 

de canais para diversão de água, produz desequilíbrios no balanço hídrico, a retirada 

de água em excesso para irrigação, diminui o volume dos rios e lagos (TUNDISI, 

2003, p.32). 

 

 

Além do intenso uso, a disponibilidade e a distribuição de água no planeta deve ser 

um alerta para estabelecer uma reflexão sobre sua quantidade e qualidade. Estudos apontam 

que cerca de 97,5% da água de nosso planeta está presente nos oceanos e mares, na forma de 

água salgada, ou seja, imprópria para o consumo humano. Dos 2,5% restantes, que perfazem o 

total de água doce existente, 2/3 estão armazenados nas geleiras e calotas polares. Apenas 

cerca de  0,77% de toda a água está disponível para o nosso consumo (REBOUÇAS, 1999; 

GRASSI, 2001; TUNDISI, 2003). Desse total (2,5%), 68,9% correspondem às geleiras e 

calotas polares situadas em regiões montanhosas; 29,9% são águas subterrâneas; 0,9% 

compõem a umidade do solo e pântanos e apenas 0,3% constitui a água doce armazenada nos 

rios e lagos, efetivamente disponível para uso em diferentes atividades (SHIKLOMANOV, 

apud TUNDISI, 2003). 

Por conseguinte, tão importante quanto a quantidade de água disponível no planeta 

deve ser sua qualidade. Diante disso, observa-se que existem muitos fatores que levam a 

poluição dos mananciais, entre eles destacam-se: os processos de urbanização e 

industrialização desordenados; a devastação das florestas; a destruição das matas ciliares, 

formadas pela vegetação que margeia os rios e os lagos e funciona como filtro protetor dos 

cursos d‘água; o uso incorreto e abusivo dos agrotóxicos; as atividades extrativas, e também a 

erosão dos solos (GRASSI, 2001). 
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A distribuição das águas no planeta Terra é muito desigual, enquanto países como o 

Brasil, Rússia e Canadá detém as maiores reservas de água do mundo, existem partes do 

planeta que sofrem com a carência desse recurso natural. É importante ressaltar que a 

quantidade de água no planeta é praticamente invariável há centenas de milhões de anos, o 

que pode variar é a sua distribuição e seu estado (TUNDISI, 2005). 

Ribeiro (2008) revela que a distribuição natural da água no mundo não corresponde a 

sua divisão política, o que agrava a problemática da disponibilidade. A escassez de água no 

mundo também é agravada em virtude da desigualdade social, da falta de manejo e usos 

sustentáveis dos recursos naturais.  

Em decorrência de sua importância, a água sempre foi um significativo regulador 

social e cultural. Historicamente, ao substituir os hábitos nômades pelos sedentários, os 

grupos humanos fixaram-se às margens de leitos d’água, a fim de usufruir da água como fonte 

de alimento, irrigação, higienização e até mesmo de cultos religiosos. Assim, civilizações 

importantes e as primeiras cidades surgiram às margens de grandes rios, como o Eufrates, 

Tigre, Nilo, Jordão, Amarelo e Ganges (VICTORINO, 2007). 

Sobre a relação da humanidade com a água, o “Manifesto da água”, escrito por 

Petrella no ano de 2002, revela que a água sempre foi um fator determinante das estruturas 

sociais ao longo dos tempos. O seu domínio tornou-se fonte de poder e desigualdades, quando 

não objeto de duelos entre comunidades, locais ou internacionais (PETTRELA, 2002). 

Corroboram com esse autor, os indicadores apresentados pelo Relatório do 

Desenvolvimento Humano de 2006, cujo tema norteador foi a água, nesse documento 

transparece a lógica que controlar o uso da água significa deter poder. 

 

Em muitos países, a distribuição do acesso adequado à água e saneamento reflete a 

distribuição de riqueza. O acesso à água canalizada nos lares é, em média, de 85% 

para os 20% mais ricos, em comparação com 25% para os 20% mais pobres. A 

desigualdade vai além do acesso. O princípio perverso que se aplica a grande parte 

do mundo em desenvolvimento é que as pessoas mais pobres não só têm acesso a 

menos água, e a menos água potável, como também pagam alguns dos preços mais 

elevados do mundo (PNDU, 2006, p.6). 

 

 

Ao estipular valor de mercado aos recursos naturais, inclusive à água, como uma 

possível solução para a crise ambiental, surge a ideia que esse valor é como “oferecer a 

doença como cura” (SHIVA, 2006, p. 159). Ainda de acordo com essa autora, o valor 

espiritual, ecológico, cultural, são exemplos de valores “fora do mercado”, que estão se 

transformando em sinônimo de valor de mercado, o que acarreta a comoditização de recursos 

naturais vitais. Assim, de acordo com essa lógica, a água se torna mercadoria.  
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Conforme nos aponta Shiva (2006), os recursos naturais podem tem valor elevado, 

porém, necessariamente não precisam ter preço monetário, pois quando se iguala o valor de 

um recurso ao preço monetário, obtêm-se uma equação equivocada, que resulta na crise da 

água.  

De acordo com Wolkmer, a crise da água é epistêmica e política.  

 

Trata-se de uma crise epistêmica porque aponta a necessária superação da percepção 

da natureza através do dualismo homem/natureza, bem como política na medida em 

que requer o desenvolvimento efetivo da cooperação internacional, com uma 

refundação das Nações Unidas, tornando-a um espaço de solidariedade 

internacional, em que a água seja considerada um direito humano fundamental a ser 

protegido por todos os países (WOLKMER, 2012, p. 68). 

 

 

A água sofre ameaças em todos os lugares do mundo, portanto, tornou-se um 

problema global. Segundo Tundisi,  

 

A solução para todos os problemas referentes à água está centrada atualmente no 

desenvolvimento de sistemas adequados de gestão e de procura permanente de 

inovações tecnológicas, e na adoção de medidas estruturais e não-estruturais para a 

gestão integrada e preditiva das águas (TUNDISI, 2006, p.25). 

 

 

Ao tratar de um aspecto global, que interfere de modo direto na sobrevivência e na 

qualidade de vida no planeta, a água deveria ultrapassar os critérios políticos de sua divisão, 

com vistas à preservação global da natureza e da própria vida humana. Ao considerar que no 

mundo contemporâneo as relações sociais, culturais e econômicas são globais, assim também 

as relações com o meio ambiente e a degradação ambiental tornam-se transnacionais. Nesse 

sentido, essas relações devem deixar de ser apenas de coexistência e passar a ser de 

cooperação e solidariedade, a fim de se atingir o uso racional e sustentável dos recursos 

naturais, em especial da água.  

 

 

1.2.2 Água: O estudo do contexto local 

 

Os lugares humanos variam grandemente em tamanho. Uma poltrona perto da 

lareira é um lugar, mas também o é um estado-nação (TUAN, 1995, p. 149). 

 

Ao tratar a dimensão da crise ambiental no contexto global, percebe-se a inserção de 

eventos internacionais e atores ambientais locais em busca de soluções para os problemas. 

Dessa forma, o estudo do local pode configurar o ponto de partida para compreender o global, 

num movimento constante de trocas de saberes, que requer a observação em diferentes escalas 



27 
 

de análise. A noção de diferentes escalas proporciona a ampliação de possibilidades pela 

pluralidade das perspectivas de observação (CASTRO, 2009). 

De acordo com Haesbaert (2010), o recorte local-regional em um contexto 

globalizado configura uma tarefa difícil e analítica, que estuda casos específicos e únicos a 

fim de entender melhor os sujeitos que formam determinada região. 

Santos (1996) revela que o local não se opõe ao global, mas também se confunde 

com ele e o mundo. Nesse sentido, salienta-se que muitas ações e eventos locais possuem 

repercussão global, e vice versa, como a exemplo dos problemas ambientais.  

O estudo da água no contexto local pode revelar a relação que a população local 

estabelece com esse recurso natural. Dessa forma, é possível identificar os significados, usos e 

atribuições que esses indivíduos dão à água e como se efetivam suas práticas sociais em 

relação a esse elemento fundamental para a existência da vida. 

Nesse sentido, o estudo da questão da água no contexto local é de suma importância 

na investigação ambiental. Faz-se necessário identificar a bacia hidrográfica em que o lugar a 

ser investigado se insere, visto que constituem uma unidade física ideal para se estabelecer 

estudos e elaboração de programas voltados à conservação dos recursos, como o solo, a 

vegetação e principalmente, a água.  

Conforme Tussi (1997), uma bacia hidrográfica é formada por um conjunto de 

superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem 

até resultar em um leito único no seu exutório, assim, é identificada como uma área de 

captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto 

de saída. A identificação dessa área drenada configura uma estratégia para o estudo do local, 

pois trata-se de analisar as características que estão diretamente relacionadas com a população 

e a utilização dos recursos hídricos locais.  

De acordo com Cristofoletti (1980), é possível identificar os rios de uma rede de 

drenagem por sua hierarquia, esses rios são canais de escoamento inter-relacionados que 

formam a bacia de drenagem. Assim, ao identificar os rios, córregos e nascentes que drenam a 

região a ser analisada, é possível verificar o estado de sua conservação e as formas de sua 

utilização.  

A água doce representa o mais importante recurso da humanidade, determinando, em 

escala mundial, a expansão da agricultura e o povoamento de regiões, já em escala local, são 

os recursos hídricos que determinam a instalação de indústrias e a geração de energia 

(DREW, 1994). 
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Nos estudos locais é comum o emprego do termo microbacia hidrográfica, com 

vistas a facilitar o planejamento ambiental e agrícola. Esse planejamento, quando estruturado 

corretamente, envolve moradores, órgão gestores da política de recursos hídricos e parceiros 

que objetivam a gestão democrática, a utilização e produção democrática (ANA, 2013). 

No estado do Paraná a gestão das águas é coordenada pelo Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é composto pelos seguintes órgãos: Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos, Comitês de Bacia Hidrográfica, Agências de Bacia 

Hidrográfica, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Instituto das Águas do 

Paraná (SEMA, 2016). 

O Instituto das Águas do Paraná, criado pela Lei 16.242 de 13 de outubro de 2009, é 

o órgão responsável pelo planejamento e execução de ações e projetos técnicos de proteção, 

conservação, recuperação e gestão de recursos hídricos superficiais e subterrâneos para 

preservar e restaurar aspectos quantitativos e qualitativos das águas; monitoramento da 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos; execução de serviços técnicos de engenharia 

para controle de problemas de erosão, cheias e inundações, degradação de fundos de vales e 

poluição das águas; difusão de informações sobre recursos hídricos; elaboração e implantação 

do plano estadual de recursos hídricos e planos de bacias hidrográficas e funcionamento dos 

comitês de bacias, além de gerir o fundo estadual de recursos hídricos (SEMA, 2016). 

O estudo da percepção sob o ponto de vista do local está presente em alguns estudos, 

dentre os quais se destaca o realizado por Ribeiro e Affonso (2012), que teve por objetivo 

avaliar a PA de alunos do Ensino Fundamental residentes na Bacia Hidrográfica do Córrego 

São Pedro, localizada na área urbana do município de Juiz de Fora, MG. Os autores 

demonstraram em seu estudo a importância da abordagem em escala local para a solução dos 

problemas ambientais, ressaltando a PA do lugar como um subsídio ao estudo realizado. A 

articulação das escalas geográficas também foi mencionada como uma necessidade para a 

construção de autênticas propostas de EA, capazes de levar ao desenvolvimento de uma 

cidadania ambiental capaz de contribuir para mudanças de atitudes em relação ao meio 

ambiente. 

Também o estudo realizado por Rodrigues et. al (2015), avaliou a PA dos moradores 

da área rural da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte quanto aos aspectos da 

conservação do solo e da água. O objetivo do estudo voltou-se a obter informações que 

fomentem a elaboração de projetos e EA, gestão ambiental e gerenciamento da área das 

atividades voltadas à agricultura. 
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Diante do exposto, observa-se a importância de investigar qual a percepção que a 

população de um determinado local possui sobre a água, em seus vários aspectos, e, 

sobretudo, sobre a qualidade e disponibilidade desse recurso natural. 

 

 

1.3 QUALIDADE AMBIENTAL E DA ÁGUA 

 

A cooperação bem sucedida na gestão de águas partilhadas pode gerar benefícios 

para o desenvolvimento humano a diversos níveis. Para além de reduzir o potencial 

de conflito, a cooperação pode gerar benefícios através da melhoria da qualidade da 

água partilhada, desenvolvendo prosperidade e meios de subsistência mais seguros e 

abrindo caminho para uma cooperação mais alargada (PNUD, 2016, p.20). 

 

A abordagem desse tópico visa referenciar alguns indicadores estabelecidos para a 

verificação da qualidade da água para o consumo humano. Salienta-se que o objetivo desta 

pesquisa não é analisar a qualidade físico-química da água, mas sim verificar qual a percepção 

sobre a qualidade da água os participantes da pesquisa possuem.  

A qualidade do meio ambiente influi e reflete diretamente na qualidade de vida. 

Nesse sentido, a percepção e a experiência humana tornam-se relevantes para a inferência das 

questões que tangem a avaliação da qualidade ambiental, ao exercer influência decisiva, tanto 

no levantamento de suas necessidades e aspirações, como no encaminhamento de ações 

corretivas e preventivas por parte do poder público (MACHADO, 1997). 

O modelo de desenvolvimento industrial contemporâneo, aliado à modernização da 

agricultura e ao crescimento populacional provocou não apenas problemas relacionados à 

disponibilidade de água, mas, sobretudo, à sua qualidade. 

Em decorrência aos problemas relacionados à qualidade e quantidade de água no 

planeta, assim como, devido ao crescimento da poluição dos recursos hídricos, tornou-se 

prioridade das agendas governamentais no mundo todo a adoção de medidas de 

gerenciamento e planejamento das águas.  

No Brasil foi implantada a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), que 

utiliza o critério de bacias hidrográficas e não de fronteiras administrativas para a gestão. Ao 

criar os comitês de bacias para gerenciar as mesmas, a comunidade tornou-se membro na 

participação da gestão dos recursos hídricos.  A PNRH foi instituída pela Lei 9.433 de 1997, 

que ficou conhecida como Lei das Águas no Brasil. Além de ser uma lei disciplinadora, a 

PNRH tem o objetivo de promover a sustentabilidade dos recursos hídricos com vistas ao 

desenvolvimento social e econômico (BRASIL, 1997). 
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Considera-se que o monitoramento e a avaliação da qualidade das águas são 

essenciais para a gestão adequada dos recursos hídricos, possibilitando caracterizar e analisar 

as tendências de utilização em bacias hidrográficas. Dessa forma, no ano de 2010, a Agência 

Nacional das Águas criou o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas 

(PNQA), que tem por objetivo ampliar o conhecimento sobre a qualidade das águas 

superficiais no Brasil, com a finalidade de subsidiar a elaboração de políticas públicas para a 

recuperação da qualidade ambiental em corpos d’água (ANA, 2013).  

O PNQA prevê a participação das companhias e empresas de saneamento, com o 

objetivo de aumentar a quantidade de dados sobre a qualidade das águas de mananciais e 

corpos d’água no Brasil. As empresas do setor de geração de energia hidrelétrica também 

participam desse processo e devem instalar, operar e manter estações hidrométricas, visando o 

monitoramento de dados, entre os quais se destaca a qualidade da água (ANA, 2013). 

Com a finalidade de avaliar a qualidade de água bruta após tratamento, visando o seu 

uso para o abastecimento público, foram adotados alguns indicadores de qualidade da água no 

mundo todo. No Brasil o principal indicador é o Índice de Qualidade das Águas (IQA), criado 

em 1970, nos Estados Unidos, pela National Sanitation Foundation.  

O IQA é composto por nove parâmetros, fixados em função de sua importância para 

a conformação global da qualidade da água. Esses parâmetros estão descritos no quadro a 

seguir, de acordo com dados da ANA (2013):  

 

 Oxigênio dissolvido: O oxigênio dissolvido é vital para a preservação da vida aquática, já que vários 

organismos (ex: peixes) precisam de oxigênio para respirar. As águas poluídas por esgotos apresentam 

baixa concentração de oxigênio dissolvido, pois o mesmo é consumido no processo de decomposição da 

matéria orgânica. Por outro lado as águas limpas apresentam concentrações de oxigênio dissolvido mais 

elevadas, geralmente superiores a 5mg/L, exceto se houverem condições naturais que causem baixos 

valores deste parâmetro. As águas eutrofizadas (ricas em nutrientes) podem apresentar concentrações de 

oxigênio superiores a 10 mg/L, situação conhecida como supersaturação. Além da fotossíntese, o 

oxigênio também é introduzido nas águas através de processo físicos, que dependem das características 

hidráulicas dos corpos d’água (ex: velocidade da água). 

 Coliformes termotolerantes: As bactérias coliformes termotolerantes ocorrem no trato intestinal de 

animais de sangue quente e são indicadoras de poluição por esgotos domésticos. Elas não são 

patogênicas (não causam doenças), mas sua presença em grandes números indicam a possibilidade da 

existência de microorganismos patogênicos que são responsáveis pela transmissão de doenças de 

veiculação hídrica (ex: desinteria bacilar, febre tifóide, cólera). 

 Potencial hidrogeniônico (pH): O pH afeta o metabolismo de várias espécies aquáticas. A Resolução 

CONAMA 357 estabelece que para a proteção da vida aquática o pH deve estar entre 6 e 9. Alterações 
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nos valores de pH também podem aumentar o efeito de substâncias químicas que são tóxicas para os 

organismos aquáticos, tais como os metais pesados 

 Demanda bioquímica de oxigênio: A Demanda Bioquímica de Oxigênio representa a quantidade de 

oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica presente na água através da decomposição 

microbiana aeróbia. A DBO5, 20 é a quantidade de oxigênio consumido durante 5 dias em uma 

temperatura de 20°C. Valores altos de DBO5, 20, num corpo d'água são provocados geralmente 

causados pelo lançamento de cargas orgânicas, principalmente esgotos domésticos. A ocorrência de 

altos valores deste parâmetro causa uma diminuição dos valores de oxigênio dissolvido na água, o que 

pode provocar mortandades de peixes e eliminação de outros organismos aquáticos. 

 Temperatura da água: A temperatura influência vários parâmetros físico-químicos da água, tais como  a 

tensão superficial e a viscosidade. Os organismos aquáticos são afetados por temperaturas fora de seus 

limites de tolerância térmica, o que causa impactos sobre seu crescimento e reprodução. Todos os 

corpos d’água apresentam variações de temperatura ao longo do dia e das estações do ano. No entanto, 

o lançamento de efluentes com altas temperaturas pode causar impacto significativo nos corpos d’água. 

 Nitrogênio total: Nos corpos d’água o nitrogênio pode ocorrer nas formas de nitrogênio orgânico, 

amoniacal, nitrito e nitrato. Os nitratos são tóxicos aos seres humanos, e em altas concentrações causa 

uma doença chamada metahemoglobinemia infantil, que é letal para crianças. Pelo fato dos compostos 

de nitrogênio serem nutrientes nos processos biológicos, seu lançamento em grandes quantidades nos 

corpos d’água, junto com outros nutrientes tais como o fósforo, causa um crescimento excessivo das 

algas, processo conhecido como eutrofização, o que pode prejudicar o abastecimento público, a 

recreação e a preservação da vida aquática. 

 Fósforo total: Do mesmo modo que o nitrogênio, o fósforo é um importante nutriente para os processos 

biológicos e seu excesso pode causar a eutrofização das águas. Para conhecer mais sobre eutrofização, 

veja o item sobre o Índice de Estado Trófico.  Entre as fontes de fósforo destacam-se os esgotos 

domésticos, pela presença dos detergentes superfosfatados e da própria matéria fecal. A drenagem 

pluvial de áreas agrícolas e urbanas também é uma fonte significativa de fósforo para os corpos d’água. 

Entre os efluentes industriais destacam-se os das indústrias de fertilizantes, alimentícias, laticínios, 

frigoríficos e abatedouros. 

 Turbidez: A turbidez indica o grau de atenuação que um feixe de luz sofre ao atravessar a água. Esta 

atenuação ocorre pela absorção e espalhamento da luz causada pelos sólidos em suspensão  (silte, areia, 

argila, algas, detritos, etc. ) A principal fonte de turbidez é a erosão dos solos, quando na época das 

chuvas as água pluviais trazem uma quantidade significativa de material sólido para os corpos d’água.  

  Resíduo total: O resíduo total é a matéria que permanece após a evaporação, secagem ou calcinação da 

amostra de água durante um determinado tempo e temperatura. Quando os resíduos sólidos se 

depositam nos leitos dos corpos d’água podem causar seu assoreamento, que gera problemas para a 

navegação e pode aumentar o risco de enchentes. Além disso, podem causar  danos à vida aquática, pois 

ao se depositarem no leito eles destroem os organismos que vivem nos sedimentos e servem de 

alimento para outros organismos, além de danificar os locais de desova de peixes. (ANA, 2013).  

Quadro 01 – Parâmetros de verificação do IQA  

Fonte: ANA, 2013. 
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Salienta-se que no Brasil o monitoramento da qualidade das águas é realizado apenas 

em relação às águas superficiais. De acordo com a ANA (2013), não existe o monitoramento 

da qualidade das águas subterrâneas brasileiras, sendo que as informações obtidas sobre essas 

águas são de caráter pontual, geradas a partir de trabalhos acadêmicos e por algumas 

secretarias estaduais. 

Dessa forma, destaca-se a necessidade da verificação de fontes poluidoras das águas 

subterrâneas, a exemplo dos cemitérios. Estudos realizados por Ucisik & Rushbrook (1998) e 

publicados em relatório pela Organização Mundial da Saúde (OMS), revelam que os 

cemitérios podem causar danos ambientais, por meio do aumento da concentração de 

substâncias orgânicas e inorgânicas (necrochorume) nas águas subterrâneas, além da eventual 

presença de microrganismos patogênicos.  

Para subsidiar as ações de conservação da qualidade das águas, os instrumentos de 

outorga de uso e de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras necessitam de 

fundamentação técnica, normas e legislações que monitorem e avaliem a capacidade dos 

corpos d’água (SEMA, 2016). 

Diante do exposto, destacam-se alguns estudos sobre a qualidade da água, como o 

realizado por Menezes e Bertossi (2011), que analisou a PA dos produtores agrícolas e 

qualidade da água em propriedades rurais. Os autores realizaram um levantamento de dados 

relativos ao uso da água, à infraestrutura sanitária e a contaminação por agrotóxicos, assim 

como ressaltaram a importância do desenvolvimento do trabalho voltado à sensibilização das 

problemáticas ambientais. 

Já o estudo realizado por Silva Filho (2010) fez uma ampla análise sobre a qualidade 

da água da Bacia Hidrográfica do Rio Passaúna, no município de Curitiba, PR, utilizando 

como apoio para a pesquisa a PA dos moradores da área drenada por essa bacia, o uso e a 

ocupação do solo. Os dados desse estudo apresentaram-se como importante ferramenta para a 

gestão dos recursos hídricos da área analisada, assim como, para o desenvolvimento de ações 

em EA. 

Ainda sobre a PA e qualidade da água, o estudo de Rodrigues (2014), analisou a 

percepção dos moradores da Bacia Hidrográfica do rio Capivara, no município de São João, 

PR, com relação ao contexto dessa bacia e seus reflexos nas águas do rio. O estudo 

demonstrou aspectos da conduta, valores, significados históricos e ações de preservação dos 

moradores diante da condição do rio Capivara. 
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Dessa forma, infere-se que a qualidade da água e do meio ambiente está diretamente 

relacionada à qualidade de vida da população e consiste em um fator condicionante ao 

desenvolvimento regional, tanto urbano, como rural.  

Contudo, a qualidade ambiental da água não pode ser entendida apenas como 

obrigação dos administradores ou cientistas, mas deve ser uma meta social, envolvendo a 

participação da sociedade. Esse envolvimento pode ocorrer a partir da PA, que pode subsidiar 

a reflexão sobre práticas sociais responsáveis em consonância com uma EA efetiva, que traga 

resultados positivos na melhoria da qualidade ambiental e de vida da população.  

  

 

1.4 PERCEPÇÃO AMBIENTAL  

Sem a autocompreensão não podemos esperar soluções duradouras para os 

problemas ambientais que, fundamentalmente, são problemas humanos (TUAN, 

1980, p.1). 

 

A percepção pode ser entendida como uma resposta tanto dos sentidos aos estímulos 

ambientais, considerada como percepção sensorial, assim como da atividade mental resultante 

da relação com o ambiente, considerada percepção cognitiva, o que proporciona ao indivíduo 

informações para compreender o seu entorno e estabelecer relações com o ambiente (TUAN, 

1980). 

Segundo estudos realizados por Del Rio e Oliveira (1999), o conceito de percepção 

mais utilizado e adotado por grande parte dos pesquisadores ambientais está fundamentado no 

escopo da cognição, que situa o processo mental a partir do interesse e necessidade do sujeito, 

no qual se estrutura a interface do ser humano e o seu mundo vivido, selecionando as 

informações percebidas, armazenando e conferindo significado a estas informações. 

Marin (2008) destaca que a complexidade do termo percepção gera certa 

nebulosidade no entendimento no fenômeno a ser analisado. Fato relacionado à busca 

permanente por elucidações do pensamento humano em toda a história. Essa nebulosidade 

sugerida pela autora se deve à existência de distintas teorias, como: “os idealismos, os 

empirismos, o realismo e o materialismo. O plural das duas primeiras denominações é 

proposital, uma vez que há diferentes formas de elaboração dessas visões” (MARIN, 2008, 

p.206). 

Os primeiros estudos sobre percepção tinham seu enfoque voltado para o 

entendimento dos mecanismos físicos e biológicos, pautados pelo rigor cientifico. Essa 

abordagem tradicional somente cedeu lugar aos novos estudos sobre a percepção com a 
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incorporação da Teoria da Gestalt, entendida como Psicologia da forma, pela psicologia 

ambiental e outras áreas do conhecimento (FRASSON, 2011; MARIN, 2008). A Teoria da 

Gestalt afirma que: 

 

[...] não se pode ter conhecimento do todo através das partes, e sim das partes 

através do todo e que só através da percepção da totalidade é que a razão pode 

decodificar e assimilar uma imagem ou um conceito. Tendo seu início com as ideias 

de psicólogos alemães e austríacos, como Max Wertheimer, Christian von Ehrenfels, 

Felix Krüger, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, se configura também como campo 

filosófico, principalmente a partir dos estudos de percepção das cores de Goethe e, 

posteriormente, pela influência na fenomenologia e no existencialismo. (MARIN, 

2008, p.208) 

 

É a partir dessa fase de estudos sobre a percepção que áreas do conhecimento, 

principalmente a Geografia e a Arquitetura, ainda que sob a influência da psicologia, buscam 

a concepção filosófica da percepção com o auxilio epistemológico da Fenomenologia. 

De acordo com Del Rio e Oliveira (1999), a fenomenologia do ambiente está 

relacionada ao conhecimento holístico do mesmo. A teoria fenomenológica sugere que todo o 

ambiente, seja físico, social, psicológico ou até mesmo imaginário, influencia a percepção e a 

conduta dos seres humanos. Diante do exposto, destaca-se que esse enfoque não aceita 

possibilidade de relações ambientais diretas, nem fenômenos independentes. Dessa forma, a 

realidade e os fenômenos são observados, descritos e interpretados como parte de um 

fenômeno maior. 

 É nesse contexto que a Geografia, ao buscar alternativas para explicar as rápidas 

mudanças ocorridas, tanto na sociedade como em sua relação com a natureza, encontra na 

fenomenologia o embasamento para a estruturação da Geografia Humanística, da Percepção, 

do Comportamento, ou Cultural, que surge a partir da década de 1960/1970.   

Edward Relph (1975) foi o primeiro geógrafo a adotar as ideias provenientes da 

fenomenologia, ao chamar a atenção para um mundo vivido cultural. De acordo com o autor, 

o mundo vivido é um conceito-chave definido pela apresentação de um todo composto e 

complexo (ROCHA, 2007). 

O geógrafo Christofoletti (1982), preconiza que a Geografia Humanística valoriza o 

que a pessoa sente e a sua experiência em relação aos seus lugares, destacando que essa 

vertente da Geografia preconiza o estudo das significações, valores, metas e propósitos.  

De acordo com Tuan (1982), a Geografia Humanista procura, por meio das relações 

das pessoas com a natureza, um entendimento do mundo humano, do comportamento 
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geográfico, assim como, dos sentimentos e ideias que as pessoas possuem a respeito do 

espaço e lugar onde vivem. 

Salienta-se que o termo Geografia Humanística foi sugerido pelo geógrafo chinês Yi-

Fu Tuan, no encontro da Association of American Geographers, em 1976, e seu pensamento 

foi consolidado na obra Topofilia (1980), que corresponde ao estudo da percepção, atitudes e 

valores do meio ambiente, utilizando-se do termo e conceito originalmente apresentados por 

Bachelard, em sua obra A Poética do Espaço (MARIN, 2008; FRASSON, 2011). 

De acordo com Tuan (1980), o termo topofilia pode ser definido como o elo afetivo 

entre a pessoa e o seu lugar de vivência. Portanto, a Geografia Humanista/Cultural, tem no 

espaço e no lugar seus conceitos mais relevantes, visto que o lugar está diretamente ligado à 

percepção humana. Dessa forma preocupa-se em analisar a experiência vivida e a valorização 

da percepção humana. Assim, o lugar passa a ser aquele no qual o indivíduo está integrado, o 

lugar vivido, o seu mundo vivido. 

Torna-se evidente que as interações entre o ser humano e o ambiente estão 

diretamente relacionadas às percepções. Assim, como defendem Zamperion et al. (2003), o 

estudo da PA serve de base para compreender melhor as relações entre os ser humanos e o 

ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas.   

Pode-se inferir que há um reconhecimento das condições ambientais por meio dos 

estímulos sensoriais, obtidos através dos processos perceptivos, e da cultura, de modo que, 

cada indivíduo, através de sua própria percepção, constrói uma compreensão diferente diante 

de cada experiência vivenciada (GUIMARÃES, 2004). 

Por conseguinte, Del Rio (1999), complementa que a percepção é um processo 

mental dos indivíduos para com o meio, ocorrendo por meio de mecanismos perceptivos e 

cognitivos. A percepção ocorre pelos estímulos externos (os cinco sentidos) enquanto que a 

cognição desencadeia-se pela contribuição pessoal que inclui elementos como humor, 

conhecimentos prévios, valores e razões. 

Adicionalmente, Tuan (1980), afirma que a percepção se dá através dos sentidos, 

considerados como mecanismos biológicos, porém, a cultura exerce influência sobre a 

percepção, construção de visão de mundo e também sobre as atitudes em relação ao ambiente.  

A cultura influencia o comportamento e os valores humanos de forma intensa. Nesse 

processo os seres humanos constroem símbolos e atribuem significados a partir de sua 

percepção do espaço vivido (TUAN, 1980). 

Dessa forma, destaca-se que a PA apresenta-se em diversos estudos científicos, como 

o realizado por Ribeiro et. al (2009), que demonstra o entrelace entre a PA e EA, ao 
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considerar que o ser humano está intimamente relacionado ao seu meio ambiente. Assim, de 

acordo com os autores a PA tanto pode ser uma etapa prévia para a EA, ao conhecer os 

interesses, expectativas, vivências e experiências das pessoas, mas também pode configurar 

uma etapa da EA.  

Dentre os estudos científicos que envolvem a PA e a relacionam à água, destaca-se o 

estudo realizado por Dictoro e Hanai (2016), que analisa a relação homem-água, ao considerar 

a PA dos moradores de uma comunidade ribeirinha, localizada às margens do rio Mogi-

Guaçu, no município de Cachoeira de Emas, SP. Os autores revelaram em sua pesquisa que as 

relações estabelecidas demonstram que a água possui forte significado para a comunidade 

analisada, que consideraram a água como o mais importante componente dentro do 

ecossistema em que vivem. 

Diante do exposto, salienta-se que a percepção está relacionada a fatores como a 

memória, experiência pessoal, aprendizado, cultura, sentidos, sistemas simbólicos, além de 

expectativas e aspirações de diferentes grupos sociais. Isso tudo revela a importância da 

análise da percepção como forma de conhecer o ambiente, pois é com a introdução de 

variáveis culturais, pessoais e sociais que se modificam as noções de meio ambiente de cada 

indivíduo, o que pode colaborar para o desenvolvimento de estratégias para a EA. 

  

 

1.4.1 Percepção: dos sentidos à consciência 

Sentido é a consciência de que existe uma relação entre as experiências.  

(BERGER & LUCKMANN, 2012, p.15) 

 

Considera-se que os estudos sobre percepção, como os apresentados por Tuan, Del Rio 

e Okamoto, ao abordar a constituição do sentido e significados convergem para a cultura. 

Dessa forma esse tópico visa abordar como o sentido, que conduz as significações, se revela à 

consciência, interferindo na percepção e conduta dos seres humanos diante do seu espaço de 

vivência.  

De acordo com Del Rio (1999), a percepção é um processo que considera duas vias 

simultâneas de desenvolvimento, primeiramente verifica-se a estimulação dos sentidos pelo 

ambiente, e posteriormente, as experiências vivenciadas vão modular a primeira via, 

produzindo significados e atribuindo valores ao que é percebido. 
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 Para Claval (2010), os sentidos assumem significativa importância para os estudos 

geográficos e ambientais, pois possibilita ao pesquisador verificar e analisar como as pessoas 

percebem o mundo, compreender suas expectativas, esperanças e valores que as motivam. 

 Diante das categorias de análise da ciência geográfica, que são a paisagem, espaço, 

território e lugar, o sentido que conduz a significação torna-se de suma importância para 

compreender a realidade social, sua organização, constituição e estrutura (COSGROVE, 

2007). 

 A cultura é essencial no entendimento das questões humanas, considerada como 

mediadora entre a natureza e a sociedade, revela-se como fundamental no estudo da Geografia 

Humanista/Cultural. A cultura também é o resultado da comunicação de uma sociedade, que 

se faz por meio de palavras e articula-se no discurso (CLAVAL, 1999). 

Dessa forma, destaca-se que a palavra é realçada como signo por excelência e também 

como o mais importante esquema da mediação humana, de acordo com a teoria de Vygotsky, 

o que infere a importância da linguagem para o desenvolvimento humano. Também se revela 

com a linguagem o ponto de vista da perspectiva histórico-cultural (FREITAS, 1996).  

Destarte, a construção e transformação do espaço habitado, ou mundo vivido, são 

ações sociais, mediadas na consciência humana e mantidas por códigos simbólicos, que fazem 

a comunicação. 

A comunicação de uma sociedade é considerada uma produção simbólica, que passa 

pelo sentido para possuir uma significação. Assim, entende-se que toda atividade humana é ao 

mesmo tempo, material, simbólica, produção e comunicação, que formam o mundo vivido. 

Os estilos de vida e percepções distintas da paisagem são histórica e geograficamente 

distintos, produzidos a partir de apropriações simbólicas (COSGROVE, 2007).  

Para Vygotsky (1991), a relação do homem com o mundo é mediada por ferramentas 

auxiliares da atividade humana, que são os signos e os instrumentos, meios auxiliares para a 

realização de operações mentais, proporcionando ao sujeito uma regulação da sua conduta e 

de condutas alheias. A diferença entre signo e instrumento está relacionada à sua função, 

enquanto o signo realiza a mediação do homem com a natureza internamente, o instrumento 

faz essa mediação externamente. 

Ainda de acordo com a teoria de Vygotsky, a linguagem é responsável por materializar 

e constituir as significações, que são construídas pelos seres humanos no processo histórico e 

social no qual estão inseridos. Essas significações são a base para que as experiências 

humanas tenham novo significado, que podem mediar na consciência a maneira de sentir, 

pensar e agir no mundo.  
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Na abordagem Bakhtiniana, a consciência também pode ser considerada como um 

produto social, formada por signos criados pela interação social das pessoas, assim destaca-se 

que: “A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico 

(semiótico) e, consequentemente, somente no processo de interação social” (BAKHTIN, 

2006, p.32).  

Os signos, conforme Bakhtin (2006), existem somente a partir de um contexto social, 

em um determinado momento histórico. Os contextos é que dão significado as palavras, pois 

sem eles as palavras são neutras. As palavras revelam as formas ideológicas da comunicação e 

constituem a forma mais pura e sensível das relações sociais.  

Adicionalmente, Morin (2004) afirma que o ser humano deve ser pesquisado na 

natureza física e viva, porém, emerge e distingue-se dela pela sua cultura, pensamento e 

consciência. 

Dessa forma, Pires e Francischett (2014), destacam que o signo e a consciência estão 

em contínuo processo de interação dialética, que ocorre no meio social. Tanto o processo de 

constituição do signo, como da consciência, são evidenciados pela linguagem, por meio das 

palavras. 

Conforme Kozel (2007), o ser humano, sua consciência e cultura, são resultados da 

incorporação de outras culturas, mediadas pela comunicação que permeia as relações sociais. 

Assim, a autora menciona que a linguagem se constitui nessa inter-relação social, perpassada 

por valores, cujos significados são constituídos por meio dos discursos ou dialogismos.  

O conceito de dialogismo de Bakhtin é o modo de funcionamento da linguagem, e 

pode ser considerado o princípio constitutivo dos enunciados. Ao considerar que todo 

enunciado é dialógico, ele é também heterogêneo e constitui-se a partir de outro enunciado. 

Assim, uma sociedade produz vários enunciados1, revestidos por várias questões ideológicas 

(FIORIN, 2008). 

Nesse sentido, destacam-se alguns estudos, como o de Kozel (2007), que utiliza o 

dialogismo proposto por Bakhtin como metodologia para analisar os signos como enunciados, 

representados nos mapas mentais. Para a autora, os mapas mentais são construções sígnicas e 

requerem uma interpretação, que considere sua inserção em contextos sociais, espaciais e 

                                                           
1
 O enunciado reflete um sentido para cada ser social de um grupo, esse sentido é denominado de Tema da 

enunciação e se apresenta como a expressão de uma situação histórica concreta, que deu origem à enunciação. 

Por ser dotada de significações, a enunciação pode possuir vários temas, que por sua vez são formados por um 

sistema complexo e dinâmico de signos. A significação pode ser entendida como um suporte técnico para a 

realização do tema e isso torna tema e significação inseparáveis (BAKHTIN, 2006). 
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históricos coletivos. Dessa forma, destaca em seu estudo, que o enunciado, a convivência, a 

vida, toda expressão humana resulta do dialogismo. 

Já o estudo realizado por Agra (2015), buscou conhecer como se constituem os 

sentidos em comunidades amazônicas, destacando as percepções e representações sociais 

sobre a importância, uso e preservação da água. A autora salientou em seu trabalho que a 

valorização dos elementos naturais sofre interferência dos sentidos construídos pelas culturas 

das comunidades estudadas.  

No estudo realizado por Pires e Francischett (2014) é considerado que o sentido da 

enunciação da EA está vinculado diretamente ao momento histórico que é produzido. De 

acordo com esses autores, a EA apresenta um sentido diferente e único, dentro de cada 

contexto em que se emprega ou se faz uso do tema da EA. Assim, o sentido e o significado 

dos enunciados da EA estão diretamente ligados ao efeito que ela tem e terá no ambiente onde 

as manifestações acontecem e os sentidos se efetivam. 

Diante do exposto, considera-se que os sentidos, culturalmente construídos, são 

permeados por significados que estão presentes nas paisagens geográficas. Esses sentidos, 

embora natos de cada ser humano, recebem inúmeras influências culturais e são formados a 

partir de relações estabelecidas no seio de uma cultura. 

 

 

1.5 PERCEPÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O risco ecológico questiona o conhecimento do mundo. 

(LEFF, 2002, p. 191) 

 

 

A EA se estabelece hoje como uma nova dimensão na educação, assim, Guimarães 

(2007) aponta que a demanda pela EA não é só decorrente dos aspectos legais, mas também 

dos problemas ambientais vivenciados por toda a sociedade, e que a mesma vem sendo 

chamada a dar conta da mudança de valores e atitudes da humanidade diante da natureza. 

De acordo com Guimarães (2007), a discussão sobre a relação entre meio ambiente e 

educação está inserida em diferentes dimensões da crise atual, tais como “política, cultural, 

social, ética e ambiental (em seu sentido biofísico). Em particular, essa discussão passa pela 

percepção generalizada, em todo o mundo, sobre a gravidade da crise ambiental que se 

manifesta tanto local quanto globalmente” (GUIMARÃES, 2007, p. 15). 
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Reigota (2006), afirma que a EA deve ser entendida como educação política, no 

sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania 

nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza. 

Segundo Morin (2004), a EA não só leva a situar um acontecimento, informação ou 

conhecimento em seu contexto, mas também incita a perceber como este o modifica. Assim, 

percebe-se, que qualquer ação ou sistema possui ligação com o todo, e que a dinâmica das 

relações não exclui ou separa, mas agrega o amplo e o diverso. 

Leff (2001) menciona que a transição para uma sociedade sustentável será através do 

investimento dado à educação na interface ambiente-sociedade como forma estratégica para 

esse processo. Sobre a importância de perceber as características de cada grupo social e 

valorizar suas especificidades, Leff (2001, p. 21), ainda esclarece que “na história humana, 

todo saber, todo conhecimento sobre o mundo e sobre as coisas tem estado condicionado pelo 

contexto geográfico, ecológico e cultural em que produz e se reproduz determinada formação 

social”. 

Nesse contexto, evidencia-se que a EA precisa de diagnósticos participativos e ações 

que estejam em consonância com as prioridades de cada grupo social e seu espaço de vida. 

Assim, a PA pode subsidiar esse trabalho, principalmente para a compreensão dos diferentes 

lugares, seus habitantes, anseios e condutas frente ao meio ambiente. 

Dessa forma, a EA pode ser um instrumento mediador de transformação social, que 

visa a racionalidade ambiental e a interdisciplinaridade por meio de um saber ambiental. A 

proposta de um saber ambiental, sugerida por Leff (2001), vai além da ambientalização do 

conhecimento existente, pois esse saber está comprometido com a utopia, por meio de novas 

posturas dos sujeitos envolvidos.  

A racionalidade ambiental, além de gerar novos conhecimentos, também proporciona 

um diálogo de saberes que estimula a organização de novas formas de organização social e 

apropriação subjetiva da realidade. Assim, a racionalidade ambiental busca “um horizonte, 

não para descobrir e colonizar terras e povos, mas para fundar um novo mundo que lance 

raízes em novos territórios nos quais as diversas culturas possam coabitar com a natureza” 

(LEFF, 2004, p. 131). 

Contudo, Guimarães (2007) faz uma importante observação, ao registrar que a EA 

vem sendo apresentada em fóruns como um instrumento idealista de educação, equalizadora 

de todos os problemas sociais, com a finalidade de se atingir um modelo de desenvolvimento 

sustentável, objetivando superar a crise ambiental estabelecida. Leff (2001, p.243), salienta 

que “não tem sido fácil definir uma metodologia para elaborar as estruturas curriculares dos 
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diferentes projetos educacionais, desde os níveis básicos até os estudos superiores”. Assim, 

Tozoni-Reis (2006) complementa que a formação dos educadores é uma necessidade para a 

ampliação e concretização da EA. 

Salienta-se a complexidade da implementação da EA no contexto educativo em todos 

os níveis de ensino, apesar de todo o rol de orientações e definições disposto nos documentos 

e leis que determinam e regem a EA. Nesse sentido, Guimarães (2007) aponta, segundo a 

concepção de Gramsci, que o embate hegemônico na sociedade capitalista apresenta duas 

grandes vertentes propostas para a educação.  

 

Partindo-se da concepção de Gramsci sobre embate hegemônico na sociedade 

capitalista, podem ser delineadas duas grandes linhas de propostas para a educação: 

uma vinculada aos interesses populares de emancipação, de igualdade social e 

melhor qualidade de vida que se reflete em melhor qualidade ambiental, e outra que 

assume prioritariamente os interesses do capital, da lógica de mercado, defendida 

por grupos dominantes. (GUIMARÃES, 2007, p.21) 

  

É nesse sentido, que Guimarães (2007) afirma a necessidade de questionar se a EA 

aponta para uma proposta emancipatória ou se é compatível com projetos que reforçam a 

exclusão social. Assim, destaca que: “Surgem alguns consensos no momento de se apontar os 

problemas ambientais; no entanto, as propostas para a superação desses problemas se 

diferenciam intensamente de acordo com os diferentes projetos e concepções de sociedade” 

(GUIMARÃES, 2007, p22).  

Diante de toda a problemática ambiental estabelecida no contexto global e seguindo 

as orientações dos documentos internacionais, a EA se tornou lei no Brasil em 1999. Essa lei 

foi baseada no Artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, que estabelece a obrigatoriedade 

da EA em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1988). A definição de EA é apresentada no 1º 

artigo a Lei Nº 9795 de 1999, que cria a Politica Nacional de EA: 

 

Entende-se por educação ambiental os 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 comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999) 

 

  

Guimarães (2007) destaca que a EA é prevista como uma diretriz para o currículo da 

Educação Fundamental na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Em 

conformidade a isso, o Ministério da Educação apresentou, em sua proposta de Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), a EA como um tema transversal (meio ambiente) no currículo 

escolar.  
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De acordo com os PCN, a EA é um tema transversal que deve ser trabalhado de 

forma interdisciplinar, visto como uma perspectiva educativa deve estar presente em todas as 

disciplinas. Na prática educativa um tema transversal deve possibilitar o estabelecimento de 

uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente 

sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e 

da realidade) (BRASIL, 1997). 

Leff (2001) salienta que a interdisciplinaridade no campo ambiental implica a 

construção de novos saberes, técnicas e conhecimentos e sua incorporação como conteúdos 

integrados no processo de formação. Para Leff (2004, p.32), a interdisciplinaridade ocorre por 

meio da unificação das ciências “pela via da articulação de diversos campos do conhecimento, 

sem olhar para os obstáculos epistemológicos e para os interesses disciplinares que resistem e 

impedem tal via de completude”.  Assim, a interdisciplinaridade deve ser entendida como um 

processo de construção social, por meio de uma transformação ambiental do conhecimento e 

não pode ser encarada apenas como a articulação das ciências que já existem, tampouco deve 

ser a colaboração de especialistas de diferentes áreas para a solução de problemas (LEFF, 

2001). 

Contudo, Leff (2001) destaca que os valores ambientais que produzem efeitos 

educativos não são apenas formais, eles estão presentes desde os princípios ecológicos gerais, 

até a abertura para a pluralidade política e a tolerância para com as ideias diferentes.  

 

Estes valores vão desde os princípios ecológicos gerais (comportamento em 

harmonia com a natureza) e uma nova ética política (abertura para a pluralidade 

política e a tolerância para com o outro), até os novos direitos coletivos e os 

interesses sociais associados à reapropriação da natureza e à redefinição de estilos de 

vida diversos, que rompem com a homogeneidade e a centralização do poder na 

ordem econômica, política e cultural dominante. (LEFF, 2001, p.244) 

 

De acordo com Reigota (2007), é primordial para a EA o conhecimento da PA sobre 

o meio ambiente que os sujeitos envolvidos no processo educativo possuem. Destaca-se dessa 

forma, a importância do estudo das percepções ambientais como subsídio para a efetivação da 

EA. 

Adicionalmente, o estudo de Ribeiro et. al (2009), destaca que a maioria dos projetos 

e ações de EA realizados no mundo todo se fundamenta na concepção da sociedade sobre o 

meio ambiente. Nesse sentido, muitos educadores veem a PA como uma etapa inicial das 

ações da EA, principalmente no que tange a sensibilização ambiental e a ressignificação de 

contextos e conteúdos em contato com experiências ambientais. 
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A articulação entre a PA e a EA está presente no trabalho e na prática de muitos 

pesquisadores e educadores. O estudo realizado por Pereira et. al (2013), avaliou um processo 

de intervenção de sensibilização como subsídio para a EA. A pesquisa considerou que a 

percepção da realidade imediata é condição essencial ao envolvimento do ser humano em 

processos formativos em e para EA.  

A pesquisa realizada por Silveira e Baldin (2016), teve por objetivo fazer uma 

análise sobre a PA, em relação à água, de professores de escolas municipais localizadas na 

área de abrangência da Bacia Hidrográfica de Rio Cubatão do Norte, no município de 

Joinville, SC. A análise das concepções de meio ambiente e EA dos professores revelou a PA 

dos mesmos e suas contribuições para a EA. 

Já o estudo realizado por Silva e Leite (2008) buscou estratégias para possibilitar a 

realização da EA em uma escola de Ensino Fundamental no município de Campina Grande, 

PB. Dentre as estratégias destacou-se a identificação da PA da comunidade escolar para 

implementação da EA.  

Batista et. al (2016) em seu estudo, procuraram compreender a PA de alunos do 

Ensino Médio de uma escola estadual no município de Quevedo, RS, para servir de subsídio 

na elaboração de mapas mentais, e realizar a EA. 

A PA e a EA vistas como possibilidade de estabelecer uma relação mais harmônica, 

individual e coletivamente com os elementos naturais, econômicos ou políticos, é apresentada 

no estudo de Melazo (2005). O autor defende que a EA aliada à PA, devem ter como objetivo 

a transmissão de conhecimentos e compreensão de problemas ambientais. 

A experiência estética e a PA, abordadas pela pesquisa de Marin e Oliveira (2005), 

são entendidas como elementos motivadores da EA. Os autores destacam que a experiência 

estética é uma urgência na EA atual, ao buscar a re-sensibilização do ser humano como forma 

de fundar novos valores na sua relação com o ambiente e com o outro. Nesse trabalho, 

destaca-se que a PA é profundamente marcada pelas vias não racionais do ser humano, que vê 

a natureza e o lugar habitado com afetividade, nostalgia e sensibilidade, além dos sentidos e 

da razão.  

Diante do referencial apresentado, infere-se que a EA é um compromisso de todos e 

assim, deve ser trabalhada considerando a visão de mundo, as particularidades e 

especificidades de cada sociedade e seu espaço de vida.  

Nesse sentido, conforme nos aponta Guimarães (2007), faz-se necessário a 

construção de uma nova postura, que afirme a responsabilidade da sociedade no processo de 

mudança na relação com o planeta, estabelecendo uma concepção sistêmica do mundo e 
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formando de uma consciência planetária, que reconheça e valorize as diferenças entre os 

lugares e perceba as relações entre a totalidade e a localidade dos fatos. 

Conforme Santos (1996), as concepções sistêmicas e holísticas apresentam a 

relevância da totalidade na interação das partes. O autor destaca que a compreensão da não 

linearidade do sistema pode resultar em transformações significativas em um contexto global. 

Assim destaca que cada lugar é objeto de uma razão local e global ao mesmo tempo, 

convivendo dialeticamente. 

Dessa forma, revela-se a importância de uma EA crítica, que aponte para 

transformações na relação entre o homem e a natureza, buscando novos conhecimentos, 

pautados em uma nova ética e numa visão ampla sobre o mundo vivido, que possibilite o 

entendimento que o ser humano é parte indissociável do meio ambiente, e assim, a busca 

constante pela sustentabilidade ambiental deve ser vista como um novo modelo de sociedade, 

para além do desenvolvimento econômico e tecnológico.  
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  CAPÍTULO 2  

 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Ao considerar que as percepções ambientais podem exercer influência sobre o meio e 

são influenciadas diretamente pelas relações estabelecidas sobre o espaço vivido, sentido, 

percebido e concebido, faz-se necessário conhecer previamente a história desse espaço 

produzido.     

De acordo com Haesbaert (1999), os sujeitos de um determinado recorte espacial 

devem se reconhecer como participantes de uma sociedade, que possuiu identidade territorial. 

Esta, por sua vez, ocorre em espaços e tempos, geografias e histórias, que criam uma 

consciência sócio-espacial de pertencimento. 

Adicionalmente, Bronfenbrenner (2011) destaca que o desenvolvimento humano 

ocorre nos níveis das ações, percepções, da pessoa, das atividades e das interações com o seu 

mundo de forma continua no tempo-espaço.  

Evidencia-se, diante do exposto, a importância de analisar o local da pesquisa como 

um espaço que possui uma dimensão histórica e cultural e que essa, por sua vez, influencia 

significativamente a PA de sua população.  

A seguir apresentamos os tópicos que estruturam esse capítulo. No primeiro tópico 

trazemos alguns dados relevantes sobre a história do município que sediou esta pesquisa; o 

segundo tópico aborda a geografia do município de Candói e seus arredores; já o terceiro 

apresenta dados sobre a população de Candói e a sua identidade territorial; no quarto tópico é 

apresentada a delimitação da área de residência dos participantes do estudo e por fim, o quinto 

tópico apresenta os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

 

2.1 UM POUCO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE CANDÓI 

 

O município de Candói é recente, sendo que até o ano de 1990 era considerado um 

distrito do município de Guarapuava. De acordo com dados do IBGE (2013), a partir da Lei 

Estadual 9.553, de 27 de agosto de 1990, os distritos de Candói e Paz foram desmembrados 

de Guarapuava para formar um novo município, mas somente no ano de 1993 Candói começa 

a desenvolver suas atividades como unidade administrativa municipal.  
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A história de Candói está intimamente ligada à história de Guarapuava, apesar dos 

registros históricos existentes fazerem pouca menção ao município de Candói. Durante alguns 

séculos, tanto o sudoeste, como o centro-sul paranaense, foram considerados lugares hostis 

para se estabelecer. Mesmo com a presença de grupos indígenas, essas regiões eram 

consideradas despovoadas e inóspitas. 

Os registros históricos transcritos por Paraná (1889) descrevem a ocupação dos 

Campos de Guarapuava e, assim, o autor menciona a região onde atualmente se localiza o 

município de Candói, ao destacar características do rio Jordão, como as suas correntezas, que 

dificultaram as expedições colonizadoras. 

A região próxima de Candói, notoriamente, foi ocupada principalmente por 

indígenas do grupo Kaingang. Contudo, estudos arqueológicos apontam também para a 

ocupação Guarani. De acordo com o arqueólogo Igor Chymz (1981), por ocasião do trabalho 

de salvamento arqueológico na área onde foi construída a Usina Hidrelétrica Salto Santiago, 

situada no rio Iguaçu, foram cadastrados 41 sítios arqueológicos, sendo também registradas 

evidências da presença de grupos da tradição Tupiguarani, que antecederam os Guaranis 

atuais (FRANÇA, 2007).  

De acordo com historiadores, a nominação Candói refere-se ao grupo indígena 

Kaingang. Relatos de Leão (1926) revelam que Candói é uma palavra da língua Kaingang, 

empregada pelos Camés, que significa “campo ou clareira aberta no mato”. Entretanto, a 

versão mais difundida por pesquisadores do grupo Kaingang, e que aparece na historiografia 

paranaense, refere-se ao Cacique Candói, do grupo dos Votorões. Macedo (1951) aponta em 

seu trabalho algumas evidências, por ocasião de uma moléstia que atacou os indígenas que 

estavam em Atalaia2, entre os anos de 1813 e 1814, que confirmam a presença do cacique 

Candói na região. Essas evidências também são mencionadas nos escritos de Padre Chagas 

Lima (1842).  

Durante o século XIX, após a ocupação dos Campos de Guarapuava, Wachowicz 

(1987) comenta sobre a chegada dos caboclos3 na região onde se localiza o município de 

Candói e também no sudoeste paranaense, que ocuparam a região como posseiros. Ainda no 

século XIX, chegam nessa região colonos dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

                                                           
2
 No ano de 1810 foi fundada Atalaia como sede da expedição colonizadora dos Campos de Guarapuava. Nesse 

aldeamento os indígenas se relacionavam de forma harmoniosa com os colonizadores. De acordo com escritos de 

Padre Chagas Lima (1842), no fim do ano de 1812 essa expedição começou a declinar, mesmo assim, teve início 

a instrução dos índios aldeados. 
3
 De acordo com Wachowicz (1987), no sudoeste paranaense a classificação de caboclo era atribuída ao 

indivíduo que tinha sido criado no sertão e apresentava hábitos e costumes sertanejos, necessariamente não eram 

descendentes de indígenas.  
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No ano de 1881, o povoado de Candói já dispunha de uma escola mista e de acordo 

com Leão (1926), no ano de 1898 o povoado tornou-se um distrito policial, seguido pela sua 

constituição como distrito judiciário em 1913.  

Dessa forma, o território e a identidade do município de Candói foram sendo 

delineados, num processo em contínuo movimento constituído ao longo do tempo.  

As relações com o território de Candói mudaram muito desde a presença do cacique 

Candói naquelas terras. O processo histórico da colonização da região centro-oeste do Paraná 

permitiu a presença de inúmeras contribuições étnicas e culturais, que hoje se mesclam e 

tornam a identidade candoiana híbrida. 

 

 

2.2 A GEOGRAFIA DE CANDÓI E SEUS ARREDORES 

 

 

O município de Candói abrange uma área de 1.509,059 km² na região Centro-Sul do 

estado do Paraná (Figura 1), com coordenadas geográficas de 25º34’20”S de latitude e 

52º03’21”W de longitude, possui altitude média de 950 metros.  

 

Figura 01 – Localização do Município de Candói  
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De acordo com a divisão dos estados brasileiros em mesorregiões4, estabelecida pelo 

IBGE no ano de 1990, o município de Candói pertence à mesorregião Centro-Sul do estado 

do Paraná e à microrregião de Guarapuava. 

O município de Candói faz limite com seis municípios que pertencem a mesorregião 

Centro-Sul: Guarapuava, Cantagalo, Virmond, Porto Barreiro, Pinhão, Foz do Jordão; e um 

município pertencente a mesorregião Sudoeste: Chopinzinho (Figura 02). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Municípios limítrofes de Candói 

 

De acordo com Maack (1968), o clima Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfb) 

predomina na mesorregião Centro-Sul, com a presença de verões frescos, geadas severas e 

frequentes e temperatura média anual de 16ºC. Nos campos de Guarapuava, e 

consequentemente, em Candói, as temperaturas são diferenciadas, com temperaturas 

inferiores a 13ºC e precipitação anual de 1.800mm. 

No tocante aos aspectos geomorfológicos, Candói possui características em comum 

aos municípios da mesorregião a que pertence. Situada no Terceiro Planalto5, que é formado, 

principalmente, por rochas ígneas extrusivas, como o basalto, essa mesorregião paranaense 

possuiu solos resultantes da ação do clima e das alterações de rochas basálticas, destacando-se 

cinco tipos de solos: latossolos, latossolo bruno e roxo, terra roxa estruturada (nitossolos), 

                                                           
4
 Subdivisão estabelecida pelo IBGE que agrupa diversos municípios do estado com semelhanças econômicas e 

sociais, dentro de uma área geográfica. De acordo com esse critério de regionalização, o Paraná possuí dez 

mesorregiões. 
5
 De acordo com dados do Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná, a Zona de Capeamento Areníto-Basáltico 

corresponde ao grande derrame mesozóico de rochas eruptivas básicas que, no território paranaense, apresenta-se 

como o Terceiro Planalto Paranaense, ou Planalto Areníto-Basáltico e abrange cerca de 2/3 do território 

paranaense (MINEROPAR, 2006).  
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litólicos e cambissolos (MINEROPAR, 2006). Os nitossolos presentes na região fornecem a 

possibilidade de uma agricultura favorável, o que consiste em um forte componente para a 

economia do estado.  

 Destaca-se na hidrografia da região de estudo o rio Iguaçu, que nasce próximo à Serra 

do Mar, seguindo direção leste-oeste, com curso de 1320km. No Terceiro Planalto o rio 

Iguaçu aparece como um rio consequente, influenciado pela formação geológica, com 

desníveis e a presença de várias quedas d´água, o que propicia a geração de energia elétrica a 

partir da força das águas, fato comprovado pela presença de cinco usinas hidrelétricas ao 

longo do curso desse importante rio. 

 

2.2.1 Recursos hídricos da Região Centro-Sul Paranaense 

 

Considera-se que o município de Candói, sede desta pesquisa, possui localização 

privilegiada em relação aos recursos hídricos, pertencente à Unidade Aquífera Serra Geral 

Sul, na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do rio Iguaçu, entre a subdivisão Médio e 

Baixo Iguaçu. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu possui área total de 54.820,4km², o que equivale 

a 28% da área do estado do Paraná. Essa bacia está dividida em três Unidades Hidrográficas 

de Gestão de Recursos Hídricos: Baixo Iguaçu, Médio Iguaçu e Alto Iguaçu, essa divisão foi 

estabelecida pela Resolução Nº 46, de 2006, pelo CERH-PR (SEMA, 2007). 

A tabela a seguir demonstra a disponibilidade superficial e subterrânea dos recursos 

hídricos da Bacia do Rio Iguaçu, bem como sua demanda. Somente a disponibilidade de 

águas superficiais representa 25% do total do estado do Paraná. 

Tabela 01 – Disponibilidade e Demanda dos recursos hídricos da Bacia do Rio Iguaçu 

 
Disponibilidade e demanda dos recursos hídricos da Bacia do Rio Iguaçu 

Mananciais Disponibilidade Hídrica Demanda Hídrica (16.000 L/s) 

Superficiais 291.000 L/s 81% 

Subterrâneos 72.000 L/s 19% 

 

Fonte: SEMA, 2010. 

 

 

A utilização desses recursos está direcionada para os seguintes setores: 62% para 

abastecimento público, 18% para o setor industrial, 10% para o setor agrícola, 9% para a 
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pecuária e 1% para o setor de mineração. É importante salientar que a região drenada pelo 

Alto Iguaçu possui grande concentração populacional, e elevado índice de urbanização, dessa 

forma, é responsável pela utilização de 78% da demanda total para abastecimento público. Já 

as regiões drenadas pelo Baixo e Médio Iguaçu, onde se localiza o município de Candói,  

possuem características voltadas aos setores agrícolas e pecuaristas. Nessas regiões também 

ocorrem importantes aproveitamentos de usinas hidrelétricas, a exemplo de Salto Santiago, 

Segredo, Salto Caxias e Salto Ozório (SEMA, 2010).  

Conforme estudos realizados sobre o Índice de Qualidade das Águas (IQA) da Bacia 

do Rio Iguaçu, a área de drenagem do Baixo e Médio Iguaçu possui potencial contaminante, 

que interfere na qualidade da água da região. A região está caracterizada por ser um núcleo 

com utilização de elevado volume de agrotóxicos, além de alto potencial de contaminação por 

runoff 6agrícola. Os estudos apontam ainda, que nas áreas urbanas dessa região o potencial 

contaminante está relacionado à falta de infraestrutura para esgotos e drenagem (SEMA, 

2010).  

A vegetação da Bacia do Iguaçu é caracterizada a oeste pela Floresta Estacional 

Semidecidual, porém, a maior parte deste território possui vegetação original de Floresta de 

Araucária ou Ombrófila Mista e áreas de Campos Naturais (MAACK, 1968; IPARDES, 

2004). 

Com sua diversidade fitogeográfica, a Bacia do Iguaçu abriga o Parque Nacional do 

Iguaçu, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade, além de 

grande quantidade de Unidades de Conservação (UCs) e Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs). Dentre as Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Paraná, 

destaca-se na área do munícipio que sediou esta pesquisa, o Parque Estadual de Santa Clara, 

com 631,58 ha de área, criado pelo Decreto 6.537 de 03 de maio de 2006, entre os munícipios 

de Candói, Foz do Jordão e Pinhão.  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Escoamento superficial. 
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2.3 A POPULAÇÃO DE CANDÓI E SUA IDENTIDADE TERRITORIAL 

 

De acordo com o censo demográfico de 2010, o município de Candói possui 14.983 

habitantes, sendo 7.026 na área urbana e 7.957 na área rural (IBGE, 2010).  Compreende-se 

como área urbana a sede administrativa do município, já a área rural está compreendida por 

várias localidades, entre: Paz, Cachoeira, Península do Cavernoso, Matas do Cavernoso, São 

Pedro, Lagoa Seca e Santa Clara (Figura 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Localidades do Município de Candói 

 

 

A população de Candói se divide da seguinte forma, segundo o tipo de domicílio e 

sexo, expostos na Tabela 02:  

 

Tabela 02 – População do município de Candói segundo tipo de domicílio e sexo  

 
Tipo de domicílio População Masculina População Feminina População total 

Urbano 3.396 3.630 7.026 

Rural 4.155 3.802 7.957 

Total 7.551 7.432 14.983 

 

Fonte: IBGE (2010); IPARDES (2016) 
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A diversidade histórico-cultural presente no município de Candói revela também as 

características de sua população. O município possui três comunidades remanescentes de 

quilombolas, conforme Figura 04: Comunidade do Despraiado, Comunidade do Cavernoso e 

Comunidade Vila Tomé, todas reconhecidas e certificadas (ITCG, 2009). 

 

Figura 04 – Comunidades Quilombolas do Município de Candói 

Fonte: ITCG – Grupo Clóvis Moura, 2009. 

 

Também merece destaque as regiões de assentamentos presentes no município, dois 

deles criados na década de 1980, o Projeto de Assentamento Colônia São João Batista e o 

Projeto de Colonização Ilhéus, na comunidade da Península do Cavernoso. Posteriormente, 

entre as décadas de 1990 e 2000, implantaram-se mais quatro projetos de assentamentos: 

Matas do Cavernoso, Águas de Santa Clara, União São Pedro e Rio Bonito. 

Nesses assentamentos residem famílias oriundas de diferentes lugares, a exemplo da 

Península do Cavernoso, que foi destinada, inicialmente a assentar famílias de ilhéus que 

viviam nas ilhas do rio Paraná, vítimas da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que teve 

início em 1974.  Somente no ano de 1984 essas famílias foram assentadas na Península do 

Cavernoso pelo Projeto de Colonização Oficial do INCRA. 

Com relação ao desenvolvimento humano, a população de Candói possui um baixo 

valor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme os índices demonstrados na 

Tabela 03. O IDH Considera três indicadores: Longevidade, escolaridade e renda per capita, 

dessa forma, dentre 399 municípios do estado do Paraná, Candói ocupa a 378ª colocação 

(IBGE, 2010).  
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Tabela 03 – Índice de Desenvolvimento Humano do município de Candói 

 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) – 2010 

Informação Índice (0 a 1) 

IDHM 0,635 

IDHM – Longevidade 0,778 

IDHM – Educação 0,503 

IDHM – Renda 0,655 

Classificação na unidade da Federação 378 

Classificação nacional 3.393 

 

Fonte: PNUD e IBGE (2010)  

  

De acordo com dados do IBGE (2010), a concentração da distribuição de renda 

domiciliar per capita, ou Índice de Gini, no município de Candói é de 0,5476, o que revela 

considerável desigualdade socioeconômica de sua população. 

O município de Candói se integra ao Território da Cantuquiriguaçu, que consiste em 

uma associação de 20 municípios localizados entre os rios Cantú, Piquiri e Iguaçu. Diante da 

realidade socioeconômica dos municípios que fazem parte desse território, o mesmo passou a 

participar do Programa Territórios da Cidadania, criado pelo governo federal no ano de 2008, 

que adota a estratégia territorial para implementação de políticas públicas nacionais. Dentre os 

objetivos desse programa está a superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio 

rural, inclusive as de gênero, raça e etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável (MDA, 2015).  

Conforme o MDA (2015), o Programa Territórios da Cidadania está presente em 

1.852 municípios brasileiros, beneficiando 46% da população rural do país, que vive em áreas 

com baixo IDH, regiões de assentamento, comunidades quilombolas e terras indígenas.  

É nesse contexto histórico-cultural diverso que se constitui a população do município 

de Candói. São indivíduos provenientes das imediações dos antigos Campos de Guarapuava 

ou de outros lugares, como os pioneiros caboclos, os remanescentes de comunidades 

quilombolas e de terras indígenas, os descentes de imigrantes, os migrantes de outros estados 

e os assentados.  
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2.4 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE RESIDÊNCIA DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada entre os alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual do 

Campo de Cachoeira (CECC), localizado no distrito de Cachoeira, município de Candói 

(Figura 10). Essa instituição de ensino atende as comunidades de Cachoeira I e II, Alto 

Cachoeira, Samambaial I e II, Alagado do Iguaçu, Jacutinga, Mingau e Península do 

Cavernoso7, conforme exposto na Figura 05.  

Figura 05 – Localização do CECC 

 

A proximidade aos corpos d’água presentes na região constituiu um determinante 

importante para impulsionar a análise da percepção sobre a água entre os participantes do 

estudo que residem nas comunidades destacadas. A Figura 06 apresenta, de forma mais 

detalhada, a localização das comunidades atendidas pelo CEEC.  

                                                           
7
 Os moradores dessa comunidade costumam chama-la de Ilha do Cavernoso, porém, geograficamente trata-se 

de uma península, pois existe uma ligação terrestre de acesso à comunidade. O Projeto de Colonização Ilhéus, 

criado pelo Incra, destinou essa região aos assentados que moravam nas margens das ilhas do rio Paraná e foram 

desapropriados por ocasião da construção do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, na década de 1980. 

Considera-se que a denominação ilha do Cavernoso advém dessa situação. 
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Figura 06 – Localização das Comunidades de Cachoeira 

 

A maioria das famílias dessas comunidades são trabalhadores rurais, donos de 

pequenas e médias propriedades. As principais atividades econômicas dessas famílias estão 

voltadas ao setor primário, destaca-se a agricultura familiar, produção de leite e de queijo. 

Muitas famílias ainda preservam a agricultura familiar, contudo, percebe-se a fragilidade com 

os cuidados dos mananciais nessas localidades, que sofrem forte influencia de atividades 

voltadas à agricultura convencional, com intensa utilização de agroquímicos, além dos 

impactos gerados pela construção de Usinas Hidrelétricas. 

As comunidades de Cachoeira parecem ter um forte vínculo com as águas da região, 

sobretudo a comunidade da Península do Cavernoso, que originalmente foi destinada ao 

Assentamento Ilhéus. Entretanto, percebe-se a influência de agentes externos às comunidades 

deste estudo, como o turismo para a pesca, que promove um considerável fluxo de pessoas 

nos fins de semana e feriados. Esse fato acaba por contribuir com o acumulo de resíduos 

inorgânicos nas margens dos rios.  

Outro fato que repercute diretamente sobre os cuidados com os mananciais da região 

está relacionado à topofilia, ou sentimento de feição pelo lugar, isso se deve ao deslocamento 

de chefes de família, ou mesmo de famílias inteiras, para trabalhar na construção de 

barragens. Esse movimento de “ir e vir” interfere no sentimento de pertencimento local e, por 

conseguinte, na PA sobre a qualidade da água da região. 
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2.5 OS PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa é resultado de observações, vivências e um longo 

processo de estudos sobre PA e EA, que resultaram primeiramente, na construção do objeto 

de pesquisa. Este aponta para as necessidades da realidade socioambiental do grupo social 

com o qual a pesquisadora trabalha. 

De acordo com o objetivo que se propôs, esta pesquisa foi desenvolvida com base na 

abordagem qualitativa, ao considerar que esse tipo de pesquisa procura descrever a 

complexidade de um problema, analisar a interação de variáveis, compreender e classificar 

processos e contribuir para mudanças em determinados grupos sociais (RICHARDSON, 

2008).  

Adicionalmente, a pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa por estar associada 

às ciências sociais, cujo objeto de estudo é a consciência histórica. Nesse tipo de pesquisa 

deve haver uma identidade entre sujeito e objeto (MINAYO, 2003). 

Conforme nos aponta Flick (2009), a pesquisa qualitativa considera que os pontos de 

vista e as práticas no campo podem ser diferentes devido às diversas perspectivas e contextos 

sociais a eles relacionados.  

O aspecto quantitativo foi utilizado na pesquisa com a finalidade de organizar e 

apresentar dados, para demonstrar de forma objetiva algumas respostas coletadas. Dessa 

forma, considera-se a complementariedade das abordagens metodológicas no processo da 

pesquisa.  

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Primeiramente foi utilizado um 

questionário semiestruturado, com questões abertas e fechadas, dividido em três partes. A 

primeira parte destinou-se a identificar e caracterizar os participantes do estudo, abordando 

dados pessoais com 16 questões. Na segunda parte foram propostas 20 questões sobre meio 

ambiente e a água no contexto local, já a terceira parte do questionário apresenta 15 questões 

sobre o meio ambiente e a água no contexto global.  

Na elaboração do questionário objetivou-se uma abordagem ampla sobre os aspectos 

que envolvem a água e o meio ambiente, tanto localmente, como globalmente, com o intuito 

de analisar como a população de estudo percebe as questões relacionadas ao abastecimento, 

poluição, gerenciamento e preservação dos corpos hídricos. A estrutura do questionário, com 

temas e objetivos das questões abordados está apresentada no Quadro 02.  
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Tema abordado Objetivo da questão Nº das questões 

Perfil dos participantes do 

estudo 

Conhecer analisar as características sociais e 

econômicas dos participantes do estudo 

1 a 11 

Atividades fora do ambiente 

escolar 

Verificar se os participantes do estudo praticam 

atividades ao ar livre ou em contato com a 

natureza  

12 e 13 

Importância da água no dia a 

dia 

Verificar qual a importância atribuída à água no 

dia a dia dos participantes do estudo 

14 a 16 

Importância da água para a 

humanidade 

Verificar a importância da água para a 

humanidade de acordo com o conhecimento dos 

participantes do estudo 

45 e 46 

Significado da água Verificar qual o significado da água para os 

participantes do estudo 

51 

Qualidade da água no 

contexto local 

Verificar como os participantes percebem a 

qualidade da água no seu lugar de vivência 

18 a 28 

Aspectos da natureza local e 

se potencial atrativo 

Verificar como os participantes percebem o 

meio ambiente local 

17 e 29 

Aspectos naturais das 

paisagens 

Verificar quais os elementos naturais da 

paisagem que mais se destacam na percepção 

dos participantes, destacando sua importância 

para a natureza e sociedade 

37 a 39 

Meio ambiente e água no 

contexto global 

Verificar como os participantes percebem as 

questões ambientais no contexto global, tais 

como poluição e utilização dos recursos naturais  

44 e 47 

Questões políticas  Verificar como os participantes percebem a 

questão do gerenciamento e cobrança pelo 

consumo da água 

30 e 48 a 50 

Educação Ambiental Verificar o entendimento a respeito da EA e 

como ela ocorre no ambiente escolar, além das 

fontes de informação sobre o meio ambiente 

31 a 36 e 40 

 

Quadro 02 – Estruturação do questionário de pesquisa  

 

Para a análise de dados obtidos com os questionários, foi realizado tratamento 

estatístico das questões fechadas com o programa Microsoft Excel, que possibilitou a criação 

de gráficos e tabelas para otimização da visualização e análise dos dados. 

Na segunda etapa da coleta de dados foi utilizada a técnica de grupo focal, com a 

finalidade de identificar e analisar mais profundamente as percepções e as práticas sociais 

sobre a água entre os participantes da pesquisa. 

De acordo com Gatti (2005), essa técnica permite que o pesquisador compreenda os 

processos de construção da realidade vivenciada por determinados grupos sociais, assim como 

práticas cotidianas, atitudes e comportamentos entre indivíduos que compartilham traços em 

comum, relevantes para o estudo e investigação do problema proposto.  

Conforme Morgan (1996) e Krueger (1994), esse tipo de técnica de pesquisa tem 

como objetivo entender, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, 
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atitudes, crenças, experiências e reações, de um modo específico que não seria possível captar 

através de outras técnicas como a entrevista, o questionário ou a observação.  

Em um grupo focal “os participantes devem ter alguma vivência com o tema a ser 

discutido, de tal modo que sua participação possa trazer elementos ancorados em suas 

experiências cotidianas” (GATTI, 2005, p.07).  

Para viabilizar o levantamento de dados, os participantes da pesquisa foram divididos 

em dois grupos focais (GF1 e GF2). O GF1 envolveu nove alunos da turma do segundo ano 

do ensino médio e o GF2 envolveu oito alunos do terceiro ano do ensino médio.  

Os participantes dos grupos foram selecionados de acordo com seu interesse em 

participar das discussões relacionadas às questões da água e do meio ambiente local. Essa 

seleção partiu de conversas informais, após a aplicação do questionário sobre PA da qualidade 

da água. Alguns alunos demonstraram interesse sobre a pesquisa e aceitaram de imediato 

participar de duas reuniões para ampliar as discussões sobre o assunto. 

De acordo com Krueger (1994), GFs são caracterizados pelo envolvimento das 

pessoas, os interesses do grupo pela pesquisa, as reuniões em série, a geração de dados, a 

natureza qualitativa e a discussão focada em um tópico determinado pelo objetivo da 

pesquisa.  

A condução dos grupos foi realizada pela pesquisadora nos dias 25 e 26 de maio de 

2016. Cada grupo se reuniu duas vezes, com duração de 50 minutos cada encontro, que foram 

realizados no horário matutino. Para cada encontro foi realizado um roteiro de questões que 

objetivaram subsidiar as discussões dos GFs. As questões contemplaram a PA dos 

participantes sobre qualidade da água e EA. O roteiro está exposto no Quadro 03, que teve 

como base de elaboração o trabalho de Ribeiro e Ruppenthal (2002). 

 

Grupos Focais Etapas Itens de Verificação 

1º dia 

Acolhimento / 

Sensibilização 

Breve apresentação sobre os objetivos da pesquisa 

Vídeo sobre a importância da água  

Questões Iniciais Importância da água para a natureza e para a 

sociedade  

Quantidade e qualidade da água disponível para o 

consumo humano no planeta 

Questões Centrais Percepção sobre a qualidade de água no município de 

Candói e no distrito de Cachoeira 

Averiguação dos principais agentes poluidores 

(contaminantes) das águas de Candói e Cachoeira 

Atitudes ambientalmente corretas em relação ao uso 

da água 
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2º dia 

Acolhimento / 

Sensibilização 

Exibição (em vídeo) de fotografias da paisagem local 

 

Questões Iniciais Educação Ambiental 

Importância da EA dentro e fora da comunidade 

escolar 

Questões Centrais PA da população de estudo sobre a região onde 

residem 

Atitudes que podem colaborar para a difusão de ideias 

ambientalmente corretas que visem a promoção da EA  
 

Quadro 03 – Roteiro de Condução dos Grupos Focais 

 

Conforme apontamentos de Ribeiro e Ruppenthal (2002), um diagnóstico pode ser 

complementado pela análise dos dados de um GF. Esses dados podem auxiliar a identificar 

ações a serem tomadas, a direcionar novos estudos, ou mesmo, aprofundar o estudo em pauta.  

Os dados obtidos com a realização dos GFs foram transcritos e analisados, momento 

em que as palavras e seus significados foram observados de forma mais aprofundada sob a 

teoria de Bakhtin, que valoriza a interação verbal, ao afirmar que o dialogismo é social e não 

individual. Dessa forma, a palavra pode ser entendida como a forma mais pura e simples das 

relações sociais, sendo o material privilegiado de comunicação da vida cotidiana (BAKHTIN, 

2006). 

Conforme Minayo (2003), a palavra também é entendida como símbolo de 

comunicação, ao considerar que a fala é reveladora dos sistemas estruturais, de valores, 

normas e símbolos, além de transmitir as representações de determinados grupos sociais. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados obtidos foram analisados e organizados neste capítulo. As análises dos 

dados foram feitas de acordo com o tema abordado nas questões do questionário aplicado, em 

consonância com o tema dos diálogos dos GFs. 

Dessa forma, esse capítulo está estruturado em seis tópicos. No primeiro são 

apresentadas as características da população de estudo; o segundo tópico apresenta os 

resultados dos dados e discussão sobre a PA dos participantes da pesquisa sobre a natureza 

local; o terceiro tópico aborda os dados e discussões referentes à PA sobre qualidade da água 

dos participantes; o quarto tópico apresenta os dados e discussão da percepção sobre a 

importância da água para os participantes; o quinto tópico se refere às práticas sociais dos 

participantes da pesquisa em relação à água, e finalmente, o sexto tópico apresenta a EA como 

prática social. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Inicialmente a pesquisa visava envolver todos os alunos do EM, porém após aplicação 

de questionário piloto no final do ano de 2015, quando se deu início ao trabalho de campo 

desta pesquisa, ocorreram mudanças no CECC. As mudanças estão relacionadas ao 

fechamento de turmas ocorridas no início do ano de 2016. Com o fechamento de cinco 

turmas, ocorreu a junção de turmas no período matutino e, consequentemente, o fechamento 

do CECC no período noturno. 

Essa fatalidade repercutiu na coleta de dados da pesquisa, mas, sobretudo, afetou de 

forma direta a vida dos estudantes trabalhadores, que dependiam do funcionamento noturno 

do CECC. Diante disso, muitos alunos buscaram dar continuidade aos estudos em outro 

estabelecimento de ensino. Porém, alguns alunos, sem condições de efetuar o deslocamento 

diário para outra localidade, acabaram desistindo dos estudos, conforme declaração da 

diretora desse estabelecimento. O número de matrículas e transferências entre os anos de 2015 

e 2016 também corroboram para essa informação. 
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Dessa forma, deu-se a continuidade a esta pesquisa no ano de 2016 apenas em duas 

turmas do EM, que trataremos daqui em diante como 2A e 3A. A pesquisa envolveu 32 

alunos, sendo 17 alunos do 2A e 15 alunos do 3A.  

Para obter dados sobre os participantes do estudo, foi utilizado um questionário de 

caracterização pessoal com 16 questões, sem a necessidade de identificação, os alunos 

forneceram dados pessoais que colaboraram para as análises a seguir. 

Os alunos participantes do 2A possuem idade entre 15 e 20 anos, já os alunos do 3A 

possuem idade entre 16 e 31 anos. Com relação ao gênero dos participantes, a Tabela 04 

demonstra os dados: 

 

Tabela 04 – Gênero dos participantes da pesquisa 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Percebe-se a diferença entre o número de alunos do sexo masculino e feminino, 

predominando a presença feminina nas duas turmas. Essa realidade pode estar relacionada ao 

acesso à escola no período noturno e à necessidade de trabalho entre os estudantes. Dente os 

09 participantes do sexo masculino, 05 exercem algum tipo de trabalho relacionado à 

agricultura ou pecuária, todos de maneira informal. Já entre a população feminina da 

pesquisa, 06 participantes declaram trabalhar como “donas de casa” e apenas 01 participante 

declarou trabalhar como diarista, limpando casas da região. Os demais participantes da 

pesquisa declararam que apenas exercem atividades como estudantes, ou auxiliam suas 

famílias em atividades rurais. Os dados sobre a ocupação profissional dos pais ou 

responsáveis estão dispostos na Tabela 05. 

 

 

 

 

 

 

 

Turma Nº de Participantes Masculino Feminino

Percentual 

Masculino

Percentual 

Feminino

2A 17 6 11 35,29% 64,71%

3A 15 3 12 20,00% 80,00%

total 32 9 23 28,13% 71,88%
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Tabela 05 – Profissão dos pais ou responsáveis dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

  

 

Percebe-se que a maioria das famílias dos estudantes dedica-se a atividades 

agropecuárias, as demais profissões mencionadas se inserem ao setor terciário da economia, 

indicando ocupações variadas. Os resultados obtidos com essas informações estão em 

consonância com a realidade do meio rural, local onde estudam e residem os participantes da 

pesquisa.  

Ao considerar que muitos alunos auxiliam suas famílias no trabalho rural, ou precisam 

trabalhar para o sustento da família, torna-se necessário rever a questão da oferta de ensino 

em diferentes turnos, a fim de possibilitar o acesso à educação de qualidade para a população 

que vive no e do campo.  Com relação ao CECC, trata-se de um estabelecimento de ensino do 

campo e no campo, portanto, é fundamental respeitar as especificidades e particularidades das 

comunidades atendidas por essa instituição e que devem nortear a Educação do Campo.  

Diante do exposto, destaca-se o Art. 7º da Resolução Nº 2 de 28 de abril de 2008, que 

estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. 

 

Art. 7º A Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio 

pedagógico aos alunos, incluindo condições infra estruturais adequadas, bem como 

materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e 

desporto, em conformidade com a realidade local e as diversidades dos povos do 

campo, com atendimento ao art. 5º das Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas escolas do campo. 

§ 1º A organização e o funcionamento das escolas do campo respeitarão as 

diferenças entre as populações atendidas quanto à sua atividade econômica, seu 

estilo de vida, sua cultura e suas tradições. (BRASIL, 2008). 
 

Agricultores 20

Aposentados 1

Armador de ferro 2

Boiadeiro 1

Cozinheira 1

Diarista/doméstica 3

Motorista 1

Pecuaristas 1

Pedreiro 1

Professora 1

Serviços gerais 2

Setor de obras Prefeitura 1

Profissão dos pais ou responsáveis
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Os transtornos gerados a partir do fechamento de turmas do CECC revelam o 

desrespeito à legislação vigente para a Educação do Campo. De acordo com a Secretaria do 

Estado de Educação (SEED), essa providência ocorreu devido ao restrito número de alunos 

por turma, que considera as normas estabelecidas para escolas localizadas no espaço urbano.  

Contudo, considera-se o Parecer CEE/CEB N.º 1011/10, que destaca: 

 

O Estado e os Municípios devem garantir a criação e a permanência do 

funcionamento das escolas no campo, viabilizando a adequação do número de 

alunos matriculados por turma, atendendo às demandas locais e específicas 

existentes (BRASIL, 2010). 

 

Considera-se e destaca-se o fato do CECC atender alunos de diferentes localidades 

rurais, algumas de difícil acesso, com estradas precárias, sem pavimentação, que aumentam 

significativamente o tempo de deslocamento entre o local de residência e o colégio. O Gráfico 

01 demonstra as diferentes localidades de residência dos participantes da pesquisa. 

 

Gráfico 01 – Localidade de residência dos participantes da pesquisa 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Dentre os participantes da pesquisa, o que reside na localidade mais distante, situada 

na comunidade da Península do Cavernoso, declarou que percorre 27,5km para chegar ao 

CECC. Já um dos participantes declarou percorrer somente 200m no trajeto entre sua 

residência e o colégio. Isso revela as diferenças e distâncias percorridas pelos participantes 

para ter acesso à escolarização. Dos 32 participantes desta pesquisa, 30 utilizam o transporte 

escolar para frequentar o CECC, apenas 02 participantes declaram que se deslocam a pé, pois 

residem muito próximos ao CECC. 

 Ao responder sobre o tempo de moradia nessa localidade, a maioria dos participantes 

declarou residir no local desde que nasceram. Na turma 2A três participantes declaram residir 
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no local a menos de quatro anos e na turma 3A dois participantes declaram residir a menos de 

três anos no local citado. 

 Na caracterização dos participantes da pesquisa também foram investigados dados 

sobre preferências dos participantes em relação a atividades fora do ambiente escolar, esses 

dados aparecem expostos nas respostas das questões 12 e 13, conforme as tabelas a seguir.  

 

Tabela 06 – Atividades realizadas pelos participantes da pesquisa fora do ambiente escolar 

 

 12) Dentre as alternativas a seguir assinale a que você mais se identifica. 

Opções Participantes 2A Participantes 3ª 

Leitura 0 3 

Assistir televisão 4 0 

Ouvir música 6 5 

Contemplar a natureza 1 2 

Praticar esportes 5 3 

Sair com amigos 0 2 

Fazer compras 1 0 

Outra 0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Tabela 07 – Prática de atividades ao ar livre dos participantes da pesquisa 

  

  13) Assinale a alternativa que mais se aproxima da sua realidade 

na prática de atividades ao ar livre 

Opções Participantes 2ª Participantes 3ª 

Caminhada 5 12 

Andar de bicicleta 0 0 

Contemplar a paisagem local 2 3 

Outra 10 0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

  

 As respostas obtidas com essas questões revelam que os participantes da pesquisa se 

identificam com atividades comuns a faixa etária na qual está inserida, como ouvir música e 

praticar esportes. Apenas 3 participantes, um do 2A e 2 do 3A assinalaram a opção 

contemplar a natureza. Na questão sobre a prática de atividades ao ar livre, 17 participantes 

selecionaram a opção caminhada e 5 a opção contemplar a paisagem local.  A alternativa 

“outra atividade” foi assinalada por 10 participantes, destes, 7 mencionaram que preferem 

jogar futebol e 3 andar a cavalo.  
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 O intuito de obter essas informações é perceber como esse grupo de estudantes dedica 

seu tempo livre e se a contemplação da natureza é uma prática comum entre esses sujeitos.  

A contemplação da natureza pode ser considerada como uma forma de sensibilização 

para a PA, com vistas a subsidiar uma EA que desperte, além de uma nova relação entre a 

sociedade e natureza, a ressignificação entre seres humanos e seu mundo vivido. 

Nesse sentido, de acordo com Marin e Oliveira (2005), a ressignificação do mundo 

vivido, a partir da experiência estética, passa a ser uma questão também educativa e social. 

Assim, considera-se a contemplação da natureza uma experiência de intencionalidade. Para 

esses autores, a PA é profundamente marcada pelas vias não-racionais do ser humano, 

destacando que o olhar para a natureza e para o espaço habitado também se efetivam com 

afetividade, nostalgia e sensibilidade estética. 

A beleza dos aspectos naturais de uma paisagem induz o ser humano à contemplação. 

Para Schopenhauer (2001), contemplar é participar da vontade do belo, num movimento em 

que a natureza força o ser humano à contemplação estética.  

Esse potencial de interação entre o ser humano e a natureza não pode ser obscurecido 

nesta pesquisa, pois se trata de uma dimensão importante que revela a sensibilização dos 

participantes em relação aos aspectos da paisagem local.  

A partir dessa fase inicial do questionário proposto, foi possível fazer uma breve 

caracterização dos participantes da pesquisa, que serviu de embasamento para as análises 

posteriores sobre como esse grupo de estudantes se relaciona com o seu meio e qual a PA 

sobre a qualidade da água que possuem. 

 

 

3.2 PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA NATUREZA LOCAL 

 

 

Os dados obtidos na segunda etapa do questionário, que versam sobre a água e o meio 

ambiente no contexto local serão analisados juntamente com as informações obtidas nos GFs. 

Foram selecionados alguns episódios, entendidos aqui como falas dos participantes dos GFs, 

em consonância com as questões previamente abordadas pelo questionário. 

A primeira questão a ser tradada é a número 17 do questionário, que solicitou aos 

participantes que destacassem um aspecto da natureza da região onde moram. As respostas 

foram organizadas no Gráfico 02. 
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 Gráfico 02 – Aspectos da natureza local destacados pelos participantes da pesquisa 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Os resultados revelam que 59% dos participantes destacaram algum aspecto 

relacionado às águas da região onde moram. Deste percentual, 25% citaram as cachoeiras 

como o elemento de maior destaque e 25% os rios da região. Esses dados revelam que a água 

constitui o elemento de maior destaque e importância na paisagem local, e, possivelmente, o 

que desperta mais significados para esses estudantes.  

 De acordo com Marin e Kasper (2009), a experiência do ser humano com a natureza 

configura um apelo à experiência estética e à criatividade. As autoras destacam que os seres 

humanos estão sempre em busca do belo em seus espaços de vivência, além de traços de 

sublimidades, cheios de significações, que configuram as construções sociais e o modo de 

viver de determinados grupos. 

 Salienta-se, que a beleza realmente se faz presente na paisagem do Distrito de 

Cachoeira, com a presença de pequenas quedas d’água e rios que determinaram o nome do rio 

principal e do Distrito de Cachoeira. 

 Por ocasião do acolhimento do segundo encontro dos GFs, foram exibidas algumas 

fotografias das paisagens de Cachoeira. O objetivo foi sensibilizar os participantes dos GFs, 

ao relembrar as características naturais do lugar onde moram.  

 Durante a exibição das fotografias foi possível observar o deslumbre nos olhos dos 

participantes dos GFs, que rapidamente começaram a se manifestar, ao identificar as 

paisagens exibidas. Alguns participantes fizeram comentários que demonstraram a sua íntima 

relação com essas paisagens.  
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GF1-P1: Olha a cachoeira da ponte! Tenho fotos com a turma tomando banho nesse lugar. 

GF1-P1: A Cachoeira é o lugar mais bonito do Candói! 

GF1-P2: Esse rio passa atrás da minha casa! Vejo ele todos os dias. 

GF1-P3: O alagado já é bonito. 

GF2-P1: Lembra quando a gente brincava no rio? (olhando para a colega) 

GF2-P5: A gente passava a tarde no rio, nem via a hora passar. 

GF2-P2: Tem gente que nem liga quando passa do lado do rio e da cachoeira. Eu passo todo dia e não 

canso de ver como é bonito. 

GF-P3: Eu moro na ilha e gosto de ir olhando a paisagem pela janela do ônibus, a melhor parte é 

quando a gente está chegando. 

  

Quadro 04 – Grupos Focais – Sensibilização  

 

 A valorização da interação verbal nas análises dos GFs ressalta a sua natureza social, 

ao considerar que a comunicação está sempre ligada às estruturas sociais (BAKHTN, 2006). 

Durante os episódios, ou trechos, dos diálogos dos GFs, foi possível observar vários 

enunciados, formados por frases e palavras, destacando sempre as palavras rio e cachoeira. 

Em algumas situações até o silêncio, revelado por meio dos olhares, demonstrou a reação dos 

participantes diante das questões apresentadas.  

A respeito da relação que os participantes da pesquisa estabelecem com o seu lugar, 

percebe-se um elo afetivo, caracterizado pela topofilia. De acordo com Tuan (1980), existem 

diversas maneiras de perceber as paisagens e de se construir a realidade, por meio de 

experiências únicas. Nessas experiências, as pessoas usam, além dos cinco sentidos, 

mecanismos de cognição, que possibilitam a cada ser humano perceber, reagir e responder 

diferentemente frente às ações sobre o meio. 

As experiências com os lugares e espaços valorizam o ser humano enquanto sujeito 

qualitativo, subjetivo, cognitivo, afetivo e intersubjetivo, ao considerar que está sempre em 

interação com o meio que o envolve (TUAN, 1980).  

Portanto, para Tuan (1980), a percepção é uma resposta dos sentidos aos estímulos 

externos, mas também é entendida como uma atividade proposital, que dependerá do valor do 

que é percebido para cada ser humano, para a sobrevivência biológica e para satisfazer 

relações socioculturais. Para o autor, a atitude é primariamente uma postura cultural, formada 

por sucessivas percepções e experiências.  

Para verificar a percepção dos participantes da pesquisa em relação aos problemas que 

mais afetam o meio ambiente do distrito de Cachoeira, foram consideradas a questões 18, 19, 

20 e 21 do questionário aplicado. A poluição da água foi a alternativa mais destacada, seguida 

do desmatamento e destino do lixo, conforme dados obtidos com a questão 18 e demonstrados 

do Gráfico 03. 
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Gráfico 03 – Principais problemas que afetam o meio ambiente do Distrito de Cachoeira 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 A poluição da água é um dos maiores problemas que afetam o meio ambiente no 

mundo todo. Ao considerar as particularidades e especificidades da área onde se insere o 

distrito de Cachoeira, observa-se que existe potencial contaminante das águas. Na Bacia do 

Baixo Iguaçu os principais contaminantes estão relacionados ao uso de agroquímicos, 

escoamento superficial e à falta de infraestrutura para esgotos e drenagem (SEMA, 2010). 

 Considerando essa situação, a questão 19 abordou o destino dos efluentes gerados nas 

residências dos participantes da pesquisa. Os dados revelaram que 91% dos participantes 

declararam que utilizam fossas para o destino do esgoto doméstico.  

 Com a realização dos GFs essa questão esteve presente nos diálogos, revelando 

algumas preocupações quanto ao destino dos efluentes gerados, principalmente pela criação 

de animais, conforme verificado no episódio a seguir. 

GF2-P7: Nós temos no quintal da casa uma fossa, mas é só para o esgoto do banheiro, a água suja que 

sai da pia da cozinha e do tanque escorrem no quintal mesmo. 

GF2-P3: Lá em casa também é assim, tem um cano que sai da pia da cozinha e vai direto pra terra 

atrás da casa. 

GF2-P7: Se for olhar as casas lá do Samambaial é tudo assim. 

GF2-P8: O pior no Samambaial é o povo que cria porcos, a família da P7 é a que mais polui. 

(Nesse momento houve certa alteração da participante P7, cuja família é criadora de porcos para 

comercialização com frigoríficos). 

GF2-P7: Nós criamos porcos porque temos que sobreviver! 

GF2-P8: Mas faz tempo que vocês sabem que poluem o meio ambiente com os dejetos, isso até já foi 

falado na Semana do Meio Ambiente. Sem falar no cheiro pra quem mora perto. 

  

Quadro 05 – Grupos Focais – Poluentes do meio ambiente local 
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 O diálogo averiguado no Quadro 05 revelou a preocupação de alguns participantes 

gerada pela atitude insustentável de outros, com a criação de animais. Também se revelou a 

questão problemática da inexistência de tratamento para o esgoto na região.  

De acordo com dados da SANEPAR, existem 916 residências no município de Candói 

atendidas com ligações de coleta de esgoto, todas na área urbana (IPARDES, 2016).  

Outro problema presente no distrito de Cachoeira é o destino dado aos resíduos 

gerados pelos seus moradores. De acordo com os dados obtidos com as questões 21 e 22, foi 

possível verificar como os participantes da pesquisa e suas famílias tratam o destino dos seus 

resíduos orgânicos e inorgânicos. 

Com relação ao destino dado aos resíduos orgânicos, 37% dos participantes 

declararam que utilizam esses resíduos para compostagem, 41% lançam diretamente no 

quintal e 19% deixam a encargo da coleta do caminhão da prefeitura. Os dados podem ser 

observados no Gráfico 04.   

 

Gráfico 04 – Destino dos resíduos orgânicos 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Esse tema também foi mencionado durante a realização dos GFs, e pôde ser 

evidenciado como os participantes da pesquisa e seus familiares tratam os resíduos orgânicos 

de acordo com o episódio apresentado no Quadro 06. 
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GF1-P2: Usamos tudo o que sobra de cascas e restos de comida para a compostagem, depois 

usamos como adubo para a horta. 

GF1-P3: Lá em casa também fazemos assim. Tem um buraco no fundo do quintal onde é enterrado 

o lixo da cozinha e depois revira com a terra e mistura com o esterco das galinhas, então coloca na 

horta. 

GF1-P4: Nós jogamos direto no quintal mesmo, a criação (de animais) come tudo. 

GF2-P1: Minha mãe enterra tudo para compostagem, até o papel higiênico, só que num buraco 

separado, porque leva mais tempo para se decompor.  

GF2- P7: Nós usamos tudo que sobra de comida para alimentar os bichos, principalmente os porcos.  

GF2-P8: Lá em casa não dá tempo de separar o lixo, vai tudo embora com o caminhão da prefeitura. 

Eles nem separam mesmo, jogam tudo junto lá no Candói. 

Quadro 06 – Grupos Focais – Destino dos resíduos orgânicos 

 

Já com relação ao destino dado aos resíduos inorgânicos, a prefeitura destina um dia 

da semana apenas para a coleta desse tipo de resíduos. De acordo com dados da prefeitura de 

Candói além da coleta seletiva, existe uma campanha permanente para que a população separe 

o lixo doméstico.  

Os dados obtidos com o levantamento realizado em 2013, pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), que é administrado pela Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (SNSA) e o Ministério das Cidades (MCID), revelaram que 50% da 

população de Candói é atendida pela coleta de lixo domiciliar e que apenas 18,59 da 

população é atendida com serviços de esgoto sanitário (SNIS, 2016). 

Conforme respostas obtidas com a aplicação dos questionários, foi possível verificar 

que 75% dos participantes deixam os seus resíduos inorgânicos para serem coletados pelo 

caminhão da prefeitura, de acordo com a apresentação do Gráfico 05. 

 

Gráfico 05 – Destino dos resíduos não-orgânicos (sólidos) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 



71 
 

As discussões dos GFs colaboraram para melhor entendimento das respostas obtidas 

pelos questionários. Os participantes que optaram pela alternativa “outro” destino dentre as 

possíveis respostas do questionário, esclareceram que queimam seus resíduos inorgânicos, 

como papel, papelão e plásticos. Alguns alegaram que o caminhão da coleta seletiva não 

chega até suas residências, outros disseram que mesmo que o caminhão leve esse tipo de lixo, 

o mesmo é lançado juntamente com outros resíduos no lixão de Candói. O quadro 07 

apresenta um episódio desse tema. 

 

GF1-P1: O caminhão que passa aqui uma vez por semana leva o lixo que pode ser reciclado para o 

mesmo lugar do lixo orgânico. Às vezes colocamos algumas coisas que não dá para queimar, o resto é 

queimado no quintal mesmo. 

GF1-P2: Nós também queimamos papel e plástico, mas tem coisas que não dá para queimar. As 

latinhas de alumínio a gente vende. O resto vai para o caminhão de lixo levar. 

GF1-P7: Antigamente queimavam o lixo porque nem tinha coleta da prefeitura, acho que isso ficou 

na cabeça das pessoas, por isso ainda queimam o lixo no quintal. 
 

Quadro 07 – Grupos Focais – Destino dos resíduos inorgânicos  

 

A respeito das informações obtidas com os diálogos dos GFs, foi verificado junto à 

prefeitura do município de Candói qual o procedimento para a coleta de lixo. As informações 

revelam que o município em questão enfrenta um grande desafio imposto pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), implantada em 2010.  

Para cumprir as exigências dessa política, o município sancionou a Lei 1.112/2011, 

que prevê a institucionalização do Plano Gerencial de Resíduos Sólidos do Município de 

Candói (PGRSMC), que tem como objetivo principal melhorar a qualidade da sanidade 

pública e do meio ambiente. Assim, destaca-se a diretriz X, do art. 3º da PGRSMC: 

 

Melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem dentro dos 

padrões técnicos estabelecidos pelas legislações de controle de poluição ambiental 

federal, estadual e municipal no que couber. 

 

Com relação à participação da população, a PGRSMC propõem as diretrizes VI e VII 

do art. 3º: 

VI - Promover inclusão social no programa de coleta seletiva, garantindo a 

participação de catadores de materiais recicláveis; 

VII - Estimular a conscientização e a participação da comunidade nos programas de 

manejo de resíduos sólidos, em especial a coleta seletiva e inibição de despejos 

irregulares. 

 

Diante do exposto, contata-se que existe uma preocupação com amparo legal, que visa 

o tratamento e destino dos resíduos gerados pela população de Candói.  
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A respeito da conscientização e de atitudes consideradas ambientalmente corretas em 

relação ao destino do lixo, os participantes revelaram algumas informações em diálogos 

proferidos nos GFs. Alguns episódios transcritos podem ser observados no quadro 08. 

 

GF1-P1: Nós devemos separar o lixo, mas isso nem sempre é feito, às vezes, é colocado tudo junto 

para o caminhão levar. 

GF1-P2: Acho que o fato de usar os restos de comida para compostagem e queimar os papeis e 

plásticos já é uma forma de separação do lixo. 

GF1-P6: Talvez precise divulgar mais a importância para o meio de selecionar o lixo, as pessoas 

acham que não geram muito lixo e que isso não afeta o meio ambiente. 

GF2-P1: No interior é mais difícil as pessoas entenderem o problema do lixo, mas acho que a situação 

de acumulo de lixo é bem maior no Candói (referindo-se a área urbana do município). 

GF2-P4: Também acho que o problema é maior na cidade, porque eles geram mais lixo que o povo 

do interior e não usam fazer compostagem, aí mistura com papel e tudo mais. 

GF2-P5: O problema é que uns acreditam que quando colocam o lixo para o caminhão levar acabam 

os problemas do lixo, na verdade não resolve o problema só piora, é só ir ver o lixão no Candói. 

GF2-P8: Acho que tudo o que fazemos afeta o meio ambiente de alguma forma, por isso precisamos 

fazer cada um a sua parte. 

 

Quadro 08 – Grupos Focais – Atitudes ambientalmente corretas em relação ao destino 

do lixo 

 

De acordo com os diálogos dos Quadros 05, 06, 07 e 08, é possível verificar como os 

participantes da pesquisa percebem e reagem diante dos problemas que afetam o meio 

ambiente local. Algumas falas revelaram as reações e atitudes frente às questões da utilização 

de agroquímicos e do destino dado aos resíduos produzidos em suas residências.  

 

 

3.3 QUALIDADE AMBIENTAL DA ÁGUA 

 

 Para analisar qual a percepção que os participantes da pesquisa possuem sobre 

qualidade a água foram propostas 10 questões no questionário aplicado, que serão discutidas 

na sequência deste tópico. Paralelamente, faremos a análise das falas dos GFs que estão em 

consonância com o tema proposto sobre a qualidade da água. 

 Com relação à origem de abastecimento da água nas residências dos participantes da 

pesquisa, os resultados demonstraram que a maioria das famílias capta a água de fontes ou 

nascentes, conforme demonstrado no Gráfico 06. 
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Gráfico 06 – Origem do abastecimento de água das residências dos participantes da 

pesquisa 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Dentre os 32 participantes, 19 utilizam a captação de água de água de fontes ou 

nascentes, 8 utilizam poços e 5 utilizam água da concessionária Sanepar. Por se tratar de um 

espaço rural, muitas propriedades longínquas não possuem água tratada de origem da 

Sanepar.  

Durante a realização dos GFs, cinco participantes mencionaram que suas casas são 

abastecidas pela concessionária, mas preferem utilizar a água captada do poço, pois 

consideram de melhor qualidade. 

Com relação à qualidade da água consumida pelos participantes da pesquisa, as 

repostas foram positivas, revelando que as opções ruim ou péssima não foram assinaladas por 

nenhum dos participantes, conforme demonstrado no Gráfico 07. 
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 Gráfico 07 – Qualidade da água consumida  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Diante dos resultados é possível constatar que 20 dos 32 participantes da pesquisa 

consideram a água que consomem muito boa, esse dado equivale a 62% da população 

analisada. Os dados obtidos com os GFs corroboram com os resultados dos questionários, 

conforme as falas dos diálogos. 

A partir do enunciado qualidade da água, foi verificado que os participantes da 

pesquisa consideram a água que consomem como boa ou muito boa, isso revela a satisfação 

desse grupo, porém, em alguns episódios foi possível observar a preocupação com o futuro, 

conforme o diálogo estabelecido entre os participantes GF1-P2 e GF1-P3, transcrito no 

Quadro 09. 

GP1-P2: A água aqui ainda é boa, mas não sei daqui uns tempos como será. 

GF1-P3: Vai depender de a gente cuidar da água, se cuidar a água ainda vai ser boa no futuro. 

GF1-P5: Lá em casa a água vem do poço e da fonte, mas a fonte não é protegida. 

GF2-P9: A água do nosso poço é boa porque vem lá debaixo da terra, mas eu não vou tomar água do 

rio porque é suja. 

GF2-P7: Nós temos água da Sanepar, mas usamos do poço porque é melhor. 

GF2-P8: A gente acha que a água é boa, mas na verdade ninguém analisou a água. Tinha que levar a 

água dentro de um vidro para analisar. Acho que na Sanepar eles fazem isso. 

GF2-P7: Nós levamos para a EMATER analisar e disseram que a água estava boa para consumo 

humano. 

  

Quadro 09 – Grupos Focais - Qualidade da água consumida 

 

 Alguns participantes mencionaram que a água que provém do subsolo é boa porque 

não é contaminada, a exemplo da fala do GF2-P9 (Quadro 09). Cabe ressaltar que as águas 

subterrâneas são vulneráveis a diversos fatores antrópicos. 
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 Sobre a situação dos rios do distrito de Cachoeira, 56% das respostas da questão 24 do 

questionário consideraram os rios limpos e preservados, conforme demonstrado no Gráfico 

08.   

 

 

 Gráfico 08 – Situação dos rios do distrito de Cachoeira 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 É importante destacar que cada ser humano constrói uma compreensão distinta diante 

de cada experiência vivida. Isso pode ser constatado com os dados dos GFs, momento em que 

os participantes revelaram sua percepção mais claramente sobre a qualidade dos rios da região 

onde moram.  

 Os diálogos estabelecidos sob o enunciado “situação dos rios locais” podem ser 

observados no Quadro 10. 

GF1-P3: Os rios daqui são limpos porque tem a vegetação que protege. 

GF1-P1: Nem todos tem vegetação, muitos não tem nada. Tem gente que planta soja até na margem 

do rio.  

GF1-P2: Mas se comparar com outros rios, os daqui são bem preservados. 

GF1-P1: Sim, se comparar com outros lugares até pode ser que sejam mais preservados, mas isso não 

significa que estejam limpos e sem nenhuma contaminação, porque a água dos rios vem de outros 

lugares. 

GF2-P1: Os rios aqui da Cachoeira são limpos, acho que a vegetação ajuda a manter assim.  

GF2-P3: Parece que são limpos, mas acho que não dá para beber a água dos rios. 

GF2-P5: O rio da Cachoeira da Ponte nasce lá na Paz. Já ouvi dizer que lá jogam o esgoto direto na 

nascente do rio. 

GF2-P3: E jogam mesmo, o professor (x) falou que as casas perto da nascente do Cachoeira jogam 

até lixo, além do esgoto. E isso vem parar aqui, por isso o rio não é limpo como a gente pensa. 

GF2-P4: Precisava ter uma obrigação de proteger as nascentes, assim o rio ficaria mais preservado. 

Quadro 10 – Grupos Focais – Situação dos rios do distrito de Cachoeira 

 

Dentre as principais fontes poluidoras das águas do distrito de Cachoeira, a utilização 

de agroquímicos parece se destacar. As repostas das questões 25, 26 e 27 do questionário 
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também revelaram que o uso de agroquímicos configura a maior fonte poluidora dos rios da 

região onde moram. Os dados apontam ainda que a poluição da água aparece como o maior 

problema ambiental da região. O Gráfico 09 demonstra os principais problemas e fontes 

poluidoras dos rios da região, de acordo com as indicações dos participantes da pesquisa. 

 

 

Gráfico 09 - Principais problemas e fontes poluidoras dos rios da região 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Dentre as alternativas de resposta da questão 25, nenhum dos participantes indicou a 

construção de usinas hidrelétricas como um problema local, apesar de ser um dos eventos 

externos que mais impactaram a região.  

O reservatório da usina hidrelétrica de Salto Santiago, conhecido como Alagado do 

Iguaçu, situado ao longo do curso do rio Iguaçu e do rio Cavernoso afeta de maneira direta as 

famílias que vivem em suas margens, isso incluiu moradores da Cachoeira e da Península do 

Cavernoso.  

A formação de reservatórios gera impactos associados à mudança radical do ambiente, 

pois quando se transformam os rios em lagos, ocorrem mudanças das espécies que vivem e 

sobrevivem nesse ambiente. Assim, conforme Zhouri et. al (2010), a construção de todas as 

barragens de PCHs causam danos irreversíveis e muitos ainda desconhecidos. 

Diante do exposto, infere-se que os participantes da pesquisa não percebem a 

construção de barragens ou reservatórios como uma ameaça ao meio ambiente local, apesar 

dessa realidade estar muito próxima a eles. 
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De acordo com os dados da pesquisa, dentre os problemas que afetam a região, o uso 

de agrotóxicos configura o problema número um. Fato evidenciado com as respostas da 

questão 28 do questionário, que solicitou aos participantes que indicassem se existem 

plantações que fazem uso de agrotóxicos nas imediações da escola ou residência. As respostas 

demonstraram que 100% dos participantes assinalaram a opção “sim”.  

 Esses dados também foram confirmados pelos Grs., que evidenciaram por meio de 

seus diálogos a utilização de agrotóxicos pelos agricultores da região, inclusive declararam 

que suas famílias fazem uso de algum tipo de agroquímico. Conforme relatos do Quadro 11. 

 

GF1-P7: Todos usam agrotóxicos, se não usar não colhe nada. 

GF1-P9: Acho que no Candói inteiro usam agrotóxicos.  

GF1-P7: O problema é que não param para pensar na poluição da água.  

GF2-P1: Aqui na frente da escola quando usam “veneno” na plantação ardem os olhos da gente. 

GF2-P8: Até que dá pra fazer uma hortinha sem colocar “veneno”, mas vêm as pragas. Tem que ter 

paciência, lá em casa minha mãe usa cinza nas folhas para evitar os pulgões. 

GF2-P7: Mas a maioria prefere passar veneno mesmo, colhe mais rápido. 

GF2-P1: Já vi gente até lavando a embalagem de veneno no rio. Meu tio é uma que faz isso, e não 

adianta falar nada. 

  

Quadro 11 – Grupos Focais – Poluição das águas pelo uso de agrotóxicos  

  

 O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo desde o ano de 2009. A 

utilização de agrotóxicos no Brasil corresponde a 86% do total utilizado na América Latina. 

Dados da ANVISA revelam que o mercado de pesticidas cresceu 176% na última década, o 

que corresponde a quatro vezes mais que a média mundial (ANVISA, 2016). 

 Alguns fatores colaboram para que ocorra a contaminação do solo, e 

consequentemente, das águas, como a remoção da mata ciliar e o manejo inadequado do solo 

e culturas, mesmo em áreas aptas para desenvolvimento agrícola. Isso pode potencializar o 

transporte de agrotóxicos do solo para corpos de água em decorrência do rumo gerado pela 

ação da chuva ou irrigação (DELLAMATRICE e MONTEIRO, 2014). 

 A fala do GF2-P1 revela também a inadimplência dos agricultores com o manuseio de 

embalagens de pesticidas. De acordo com os estudos de Felizona et. AL (2002), a presença de 

agroquímicos nas águas superficiais, e consequentemente, nas subterrâneas, além dos limites 

estabelecidos pelas legislações especificas, pode estar associada à lavagem de tanques de 

aplicação e embalagens de pesticidas.  Nesses casos, o procedimento correto é a lavagem em 

tanque apropriado e a reutilização da água de lavagem na cultura agrícola. 
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No meio rural, o uso de agroquímicos pela agricultura e a atividade pecuária 

colaboram para a infiltração de poluentes no solo e consequentemente para a poluição do 

lençol freático. Outra potencial fonte de contaminação das águas subterrâneas provém da 

instalação não planejada de cemitérios, fato bastante comum no meio rural.  

Sobre esse tema foi solicitado que os participantes indicassem se existe cemitério 

próximo à escola ou residência na questão número 27 do questionário, já a questão seguinte 

solicitou que os participantes assinalassem se consideram os cemitérios fontes poluidoras do 

meio ambiente. 

 De acordo com os participantes da pesquisa, 78% declararam que existem cemitérios 

próximos à escola ou à sua residência e 67% consideram que os cemitérios são fontes 

poluidoras do meio ambiente.  

 Os cemitérios podem ser considerados como um tipo de aterro, que devido aos 

potenciais riscos que causam ao meio ambiente, tornaram-se objeto de estudo de várias áreas 

desde a década de 1950 (FIEDLER et. al, 2012). 

 Conforme Petsch et. al (2011), a construção da maioria dos cemitérios não considera, 

ou não possui estudo suficiente sobre os aspectos geológicos e hidrogeológicos do local de 

instalação, o que pode ocasionar um grande risco de contaminação ambiental com a 

decomposição dos corpos. 

 Dessa forma, considera-se que os cemitérios existentes no distrito de Cachoeira e na 

Península do Cavernoso, podem ser potenciais fontes de contaminação das águas dessas 

localidades.  

 Os participantes dos GFs relataram informações que demonstraram preocupações com 

as instalações dos cemitérios, porém, alguns participantes consideram que os cemitérios 

próximos não prejudicam o meio ambiente ou a qualidade da água. 

 

 

3.4 PERCEPÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

  

Nesta investigação, salienta-se a PA sobre a água, ao considerar a quantidade de 

corpos d’água e a proximidade dos participantes da pesquisa com os mesmos. Dessa forma, as 

questões 14 e 15 do questionário buscaram, de forma simples, um levantamento preliminar 

sobre a importância da água no cotidiano desse grupo de estudantes.  
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Na questão 14 foi solicitado que os participantes assinalassem duas palavras, dentre as 

alternativas propostas, que demonstram a importância da água no seu dia a dia. Já na questão 

15, foi solicitado que classificassem as duas palavras escolhidas em ordem de importância. Os 

resultados podem ser observados no Gráfico 10.  

 
Gráfico 10 – Importância da água no dia a dia dos participantes da pesquisa 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Ao analisar os resultados, é possível verificar que as palavras vida e saúde foram as 

mais evocadas para demonstrar a importância da água no dia a dia dos participantes da 

pesquisa. Segundo as respostas da turma 2A, a importância da água está vinculada 

primeiramente à saúde. Já para os participantes da turma 3A a vida representa mais a 

importância da água. 

Diante do cenário paisagístico onde está inserido CECC e as comunidades ao seu 

redor, percebe-se a beleza natural de suas cachoeiras e rios, contudo, as palavras cachoeira e 

beleza não foram mencionadas por nenhum dos participantes. Do total de 32 participantes, 

apenas seis referiram-se a palavra natureza. 

Na questão 37 do questionário foi solicitado que os participantes escrevessem o nome 

de quatro elementos presentes em uma paisagem natural. A palavra água foi citada por todos 

os participantes da pesquisa.  
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Dentre as quatro palavras citadas na questão 37, os participantes deveriam assinalar 

apenas uma, a qual considerassem mais importante para a natureza. As palavras mais 

assinaladas por ordem de importância foram: 1º água, 2º rios, 3º ar puro e 4º árvores. As 

porcentagens, de acordo com as palavras assinaladas estão expostas no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Elementos citados e destacados como mais importantes para a natureza 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

De acordo com as respostas, percebe-se que os participantes da pesquisa consideram a 

água como o elemento mais importante para a natureza.  

Nas questões 38 e 39 do questionário, os participantes deveriam escrever uma única 

palavra que expressasse a escolha do elemento destacado na questão 37 como o mais 

importante para a natureza e respectivamente para a sociedade. 

Para a análise dessas questões, selecionamos as respostas que destacaram as palavras 

água e rios. Os resultados da importância da água e rios para a natureza podem ser observados 

de acordo com as palavras citadas e organizadas no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Palavras citadas para expressar a importância da água para a natureza 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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Já o Gráfico 13 apresenta as palavras citadas pelos participantes para expressar a 

importância da água para a sociedade.  

 

 

Gráfico 13 – Palavras citadas para expressar a importância da água para a sociedade 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Observa-se que a palavra vida foi a mais citada como sendo a mais importante, tanto 

para a natureza, como para a sociedade. 

De acordo com Bakhtin (2006), a palavra pode ser considerada como um fenômeno 

ideológico, pois toda palavra é absorvida por sua função de signo. É por meio da palavra que 

surgem as formas ideológicas da comunicação semiótica, ao considerar que a palavra é o 

modo mais puro e sensível da relação social. 

Ainda de acordo com a teoria de Bakhtin (2006), os enunciados, tanto orais, com 

escritos, são o produto da interação entre indivíduos e refletem as necessidades e finalidades 

de cada grupo social.   

Dessa forma, foi possível verificar por meio dos diálogos estabelecidos nos GFs, como 

os participantes percebem a importância da água. Os dados corroboram com as respostas dos 

questionários. No Quadro 12 foi selecionado um episódio sobre o enunciado “importância da 

água” que confirma o exposto. 
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GF1-P3: A água é importante porque sem ela não existiria vida no planeta. 

GF1-P4: A água é tudo! Não existe nada que sobreviva sem água. 

GF1-P5: Eu acho que a água é o mais importante, para a natureza e para os seres humanos também. 

GF1-P6: Quando respondi aquele questionário não marquei a água como mais importante, mas depois 

dessa conversa eu acho a água o elemento mais importante para a vida e para a saúde. 

GF2-P1: A água é sem dúvida fonte de vida, de saúde e de sobrevivência da humanidade, por isso 

temos que cuidar muito dela. 

GF2-P2: Sem água não existe vida, portanto a água é fundamental para tudo. 

GF2-P3: Usamos a água para tudo, tomar, comer, no trabalho, na escola, mas só damos valor quando 

falta água. 

 

Quadro 12 – Grupos Focais – Importância da água 

 

A importância da água, segundo os participantes da pesquisa, também foi verificada 

com as respostas da questão 41, que solicitou que assinalassem uma entre as alternativas que 

representasse a maior ameaça para a humanidade. Dentre as alternativas estava: falta de 

petróleo, falta de água, falta de alimentos. Todas as respostas convergiram para a falta de água 

como sendo a maior ameaça para a humanidade.  

Novamente surge a relação entre o enunciado e os significados que o permeiam. Nesse 

sentido, destaca-se o tema da enunciação como uma expressão de uma situação e de um 

momento histórico, como a situação da água diante da ameaça de uma crise ambiental. 

Diante de um cenário de crise ambiental, e consequentemente, da água, foram 

abordadas algumas questões no questionário aplicado a fim de verificar como os participantes 

da pesquisa percebem essa situação. 

Na questão 42 foi solicitado que os participantes assinalassem duas alternativas que 

considerassem os maiores consumidores de água potável do planeta. Já na questão 43 os 

participantes deveriam classificar, por ordem de importância, as alternativas escolhidas. Os 

resultados das respostas podem ser observados no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Maiores consumidores de água classificados pelos participantes da 

pesquisa 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Os dados revelam que os participantes da pesquisa consideram como maiores 

consumidores de água potável, em primeiro lugar a população e em segundo lugar as 

indústrias. A visão dos participantes está bastante equivocada em relação à realidade do 

consumo de água mundial.  

De acordo com os dados do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, elaborado pela UNESCO, a agricultura é 

mundialmente responsável por 70 % do consumo de água doce, sendo que em países 

subdesenvolvidos esse índice chega a 90%. A indústria, incluindo o setor energético, é 

responsável por 19% do consumo de água. O consumo direcionado à população, incluído 

residências, escolas, hospitais e pequenas indústrias é responsável por 10% da água doce do 

planeta (UNESCO, 2016).  

Ainda sobre o enunciado “crise da água”, a questão 44 do questionário solicitou aos 

participantes da pesquisa que indicasse a alternativa mais preocupante em relação à água 

potável. As respostas convergiram para duas alternativas, em primeiro lugar foi destacada a 

poluição e em segundo lugar o desperdício de água foi sinalizado como a alternativa mais 

preocupante, conforme Gráfico 15. 
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 Gráfico 15 – Preocupação com a água potável 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Já a questão 47 solicitou que fosse assinalada uma alternativa que indicasse a maior 

ameaça para a água do planeta. Novamente as respostas ficaram entre as opções: poluição e 

desperdício da água, conforme Gráfico 15. 

 

 

Gráfico 16 – Maior ameaça para a água do planeta 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Nas respostas das questões 45 e 46 do questionário novamente apareceu a palavra vida 

em primeiro lugar para expressar a importância da água. Em segundo lugar a palavra 

sobrevivência foi a mais citada. Dessa forma, foi possível verificar como as palavras tem o 

poder de exercer significados para os participantes da pesquisa. 

 Também na questão 51, foi solicitado para os participantes citar uma única palavra que 

demonstrasse o significado da água para eles. A palavra vida surgiu novamente como a mais 

citada. Revelando o significado da água como vida para esse grupo de estudantes. 
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Assim, considera-se a palavra como signo e como esquema da mediação humana, 

conforme nos aponta a teoria de Vygotsky, sendo que é a linguagem que materializa as 

significações, que dão novos significados às experiências humanas.  

De acordo com Bakhtin (2006), os contextos sociais é que dão o significado às 

palavras. Desse modo, verificamos que a palavra “vida” aparece como significado para a água 

em diversas questões, revelando que a crise contemporânea sobre os problemas ambientais, e 

mais precisamente, sobre a água, desperta uma reflexão sobre sua importância para a própria 

sobrevivência humana e da natureza, em fim, da própria vida. 

Os GFs também revelaram a opinião dos participantes da pesquisa sobre a crise da 

água no contexto mundial. O enunciado “crise da água” fez parte do diálogo dos GFs ao tratar 

do consumo e das ameaças que a água sofre. O episódio do Quadro 13 nos revela a 

preocupação dos participantes com a água. 

 

GF1-P4: A maior preocupação com a água é a poluição dos rios. 

GF1-P6: Além da poluição, acho que o desperdício é um problema sério. As pessoas tem que se 

conscientizar e economizar água. 

GF2-P5: A água não pode ser vista somente como um recurso. Ela é um bem da humanidade. 

GF2-P8: A água é um patrimônio da humanidade e deve ser zelada por todos. 

GF2-P6: O desperdício de água é o principal problema. 

GF2-P8: Eu não concordo que seja o desperdício, acho que o maior problema é a poluição mesmo. 

 

Quadro 13 - Grupos Focais – Crise da água 

 

Assim como as falas dos participantes GF2-P5 e GF2-P8, que consideram a água um 

bem e patrimônio da humanidade, as respostas da questão 48 do questionário também 

confluíram para a afirmação que a água deve ser considerada um patrimônio da humanidade. 

De acordo com WOLKMER (2012), a água é um direito humano fundamental e deve 

ser protegida por todas as nações. Com relação à crise da água o autor sugere a superação da 

percepção da natureza por meio da dicotomia homem-natureza, assim como da percepção 

política do gerenciamento da água. 

Sobre a questão de gerenciamento da água, a questão 30 do questionário procurou 

investigar se os participantes da pesquisa ou seus familiares participam da gestão dos recursos 

hídricos da região onde moram por meio dos comitês de bacias hidrográficas. Todas as 

respostas foram negativas para essa questão. 

Salienta-se que o distrito de Cachoeira, assim como o município de Candói pertencem 

a Bacia Hidrográfica do Baixo Iguaçu, a qual possui Comitê de gerenciamento, instituído pelo 

Decreto Estadual nº 8.923, de 10 de Setembro de 2013. 
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Para Tundisi (2006), os sistemas adequados de gestão da água, aliados às inovações 

tecnológicas devem consolidar uma possível solução para os problemas da água. Essa gestão 

deve ser integrada, visando a participação da sociedade. 

 As questões 49 e 50 do questionário tiveram como objetivo verificar a percepção da 

dos participantes em relação à cobrança da água, que é vista como recurso natural. As 

perguntas e as respostas dessas questões estão expostas na Tabela 08. 

 

Tabela 08 – Opinião dos participantes da pesquisa sobre a cobrança de água 

 
49) Em sua opinião, é justo que seja cobrado pelo consumo de água, visto que se 

trata de um recurso natural? 

Opções Nº de participantes 

Sim 11 

Não 21 

50) Se não houvesse cobrança pelo uso da água você acredita que o desperdício e 

a poluição seriam ainda mais comprometedores? 

Opções Nº de participantes 

Sim 32 

Não 0 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

De acordo com os dados da Tabela 08, 66% dos participantes consideram justo a 

cobrança pelo consumo de água e 100% consideram que os problemas de desperdício e 

poluição seriam agravados se não houvesse cobrança pelo uso da água. 

 

 

3.5 PRÁTICAS SOCIAIS EM RELAÇÃO À ÁGUA 

 

A questão 16 do questionário solicitou que os participantes respondessem se adotam 

atitudes que consideram ambientalmente corretas em relação ao uso da água no dia a dia. 

Entre os participantes, cinco do 2A e um do 3A declararam não adotar nenhuma atitude, os 

demais participantes que se posicionaram positivamente em relação a essa questão, 

mencionaram como atitudes adotadas: a economia de água, o não desperdício, os cuidados 

com as nascentes e o destino do lixo. As atitudes em relação ao destino do lixo já foram 

verificadas no tópico anterior e podem ser observadas no Quadro 07. 

 Nos GFs os participantes demonstraram preocupação com a água, e revelaram 

algumas atitudes que consideram ambientalmente corretas em relação a esse elemento 
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fundamental. O Quadro 14 apresenta algumas falas sob o enunciado “atitudes ambientalmente 

corretas em relação à água”.  

 

GF1- P1: Minhas atitudes em relação ao uso da água são: tomar banho rápido, ao escovar os dentes 

deixar a torneira desligada, assim economizo água. 

GF1-P2: Não jogo lixo no chão nem nos rios. 

GF1-P3: Para ter consciência é preciso ter atitude. Não deixar a torneira aberta enquanto escovar os 

dentes ou lavar a louça é uma forma de economizar água. 

GF1-P4: Mas é preciso também divulgar os problemas da água, principalmente para os mais antigos, 

que acham que a água nunca vai acabar. 

GF1-P5: É verdade, o povo mais antigo daqui acha que a água se limpa sozinha, não entendem que se 

polui uma nascente a água corre e vai poluir muitos rios. 

GF1-P6: Isso é verdade, e a poluição da água provoca doenças, por isso não pode deixar usar tanto 

agrotóxico. 

GF1-P7: O recurso é ensinar os mais velhos que a situação da água está ficando muito complicada 

com a poluição. 

GF2-P1: Tomar banho rápido, lavar roupa uma vez por semana, são algumas atitudes que fazemos lá 

casa. 

GF2-P2: Também é preciso cuidar das nascentes, não jogar lixo nos rios.  

GF2-P3: Cuidar dos rios e nascentes é fundamental. Tem que deixar as árvores perto das nascentes 

para proteger. Não pode retirar a vegetação das margens dos rios. 

GF2-P4: Sempre lembrar do dia de amanhã e não desperdiçar a água. 

  

Quadro 14 – Grupos Focais – Atitudes ambientalmente corretas em relação ao uso da 

água  

 

  Conforme os dados dos questionários e GFs, foi possível averiguar que os 

participantes procuram adotar atitudes ambientalmente corretas em relação à água, além de 

entender a necessidade de divulgar informações que já conhecem para a comunidade. 

 Durante os GFs os participantes também se manifestaram com ideias para divulgar 

informações e preservar o meio ambiente local. Algumas propostas sugeridas pelos 

participantes podem ser conferidas no Quadro 15. 

 

GF1-P1: Para que as comunidades tivessem acesso à informações poderia ter palestras aqui na escola.  

GF1-P2: Essas palestras poderiam acontecer uma vez por mês ou por bimestre, e sempre trazer 

novidades para chamar a atenção da população. 

GF1-P3: Deveria ter palestra para esclarecer a população sobre os males do uso do agrotóxico por 

exemplo. 

GF1-P4: Também poderíamos fazer um anuncio das palestras na rádio, porque rádio todo mundo 

ouve.  

GF2-P6: Também tinha que colocar umas lixeiras, porque o povo vem pescar no alagado e deixa lixo 

espalhado. Latinha de refrigerante e cerveja é o que mais tem. 

GF2-P2: Os alunos poderiam se organizar com a ajuda dos professores e fazer um boletim 

informativo para a comunidade, sobre os problemas ambientais daqui e do mundo todo. 

GF2-P3: Fazer um tipo de jornalzinho, nem que fosse uma vez por mês, para divulgar informações, 

dá até para fazer uma parte de propagandas. 

GF2-P4: A ideia é legal, mas precisa de dinheiro para fazer o jornalzinho ou boletim informativo. 
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GF2-P3: Então, por isso falei das propagandas. A gente vai aos comércios e pede ajuda, e em troca 

fazemos propaganda para eles no nosso jornalzinho. 

GF2-P5: Também poderíamos fazer umas placas, de madeira ou lata, para colocar na beira da estrada 

e perto dos rios para alertar a comunidade e visitantes para não jogar lixo no chão ou no rio; manter o 

lugar limpo; preservar a natureza; cuidar da água porque ela é nossa. 

  

Quadro 15 – Grupos Focais – Propostas dos participantes para preservar a água 

 

Durante os GFs foi possível observar o entusiasmo dos participantes ao apontar 

propostas para preservar a água e o meio ambiente local, além de difundir informações para a 

comunidade sobre o meio ambiente.  

As propostas se mostraram relevantes e possíveis de serem realizadas, demonstrando 

as atitudes desse grupo de estudantes para modificar a relação atual estabelecida entre a 

comunidade do local onde moram e a natureza. 

A atitude, de acordo com Tuan (1980), é primordialmente, uma postura cultural, ou 

seja, um posicionamento que o ser humano assume frente ao mundo. Para Tuan, as atitudes 

tem maior estabilidade que as percepções, sendo formadas por uma longa sucessão de 

percepções, e/ou experiências.  

Como prática social coletiva foi proposta uma ação conjunta entre os estudantes do 

CECC e CECP (Colégio Estadual do Campo de Paz), localizado no distrito de Paz, no 

município de Candói. A ação objetivou o plantio de árvores na nascente do rio Cachoeira, que 

está localizada no distrito de Paz. O plantio das árvores foi realizado no dia 21 de setembro de 

2016, data significativa, pois se comemora o dia da árvore no Brasil. Nesse dia a comunidade 

escolar envolvida participou de caminhada rumo à nascente do rio Cachoeira, momento que 

despertou a preocupação coletiva, devido ao acumulo de resíduos sólidos nas margens da 

nascente, além da falta de mata ciliar. Nesse dia foram plantadas duzentas mudas de espécies 

nativas, que deverão recompor parcialmente a vegetação retirada pelos moradores.  

A iniciativa dessa ação ecológica abriu precedentes para futuras ações, que já estão 

sendo agendadas pelos diretores das instituições de ensino.  

Dessa forma, infere-se que os participantes da pesquisa não apenas percebem e reagem 

diante das questões analisadas sobre o meio ambiente local, mas também procuram realizar 

atitudes que demonstram seu interesse e valor em relação à qualidade ambiental do local onde 

moram. 
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3.6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

 Para verificar o entendimento dos participantes da pesquisa sobre a EA foram 

analisadas as questões 31 a 36 e a questão 40 do questionário como obtêm informações a 

respeito do meio ambiente.  

 De acordo com os dados obtidos, as principais fontes de informações que os 

participantes têm sobre o meio ambiente são obtidas pela Internet ou na escola, conforme 

demonstrado no Gráfico 17. 

 

  

Gráfico 17 - Principais fontes de informação sobre o meio ambiente dos participantes 

da pesquisa 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Os diálogos estabelecidos nos GFs também revelaram que a maioria dos participantes 

obtêm informações sobre o meio ambiente por meio da Internet, com o conteúdo de algumas 

disciplinas no ambiente escolar e ainda pelo rádio, meio de comunicação bastante comum no 

distrito de Candói. O Quadro 16 demonstra alguns episódios dos diálogos. 

 

GF1-P8: Hoje em dia todo mundo usa a internet para saber o que está acontecendo, inclusive sobre o 

meio ambiente. 

GF1-P9: Mas não é bem assim, principalmente mais no interior, que nem tem sinal de internet. Eu só 

tenho sinal no celular quando estou na escola ou mais no alto do morro. Nós vemos jornal e ouvimos 

rádio lá em casa.  

GF1-P3: É verdade, o povo do interior e mesmo na cidade, ouve rádio todo dia. Tudo que acontece de 

novidade eles falam na rádio. 

GF1-P4: Em casa ouvimos rádio também. Eu só acesso a internet na escola, meu celular não acessa. 

GF1-P5: Eu acesso pelo celular assim que chego à escola. Não pode usar celular dentro da sala de 

aula, mas a gente descobre a senha e usa lá fora, no intervalo.  

GF2-P1: Nós aprendemos muita coisa na escola, mas a internet hoje em dia é uma fonte de 

informação indispensável. Sempre que tem uma pesquisa para fazer a gente dá um jeito de acessar a 

internet, tem tudo o que precisamos. 

GF2-P3: Mas tem muita coisa errada da internet também. A professora X falou que sempre tem que 
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pesquisar em fontes confiáveis. Os livros ainda são mais confiáveis, mas a internet é muito mais fácil 

e rápido, por isso todo mundo usa hoje em dia. 

GF2-P8: É difícil hoje em dia quem não use a internet para se informar. Até meu filho que tem 8 anos 

usa para pesquisar as tarefas da escola. 

GF2-P7: A escola ensina muita coisa, mas às vezes os livros didáticos estão desatualizados. Na 

internet a gente pode ver as notícias que acontecem na hora sobre o meio ambiente. 

  

Quadro 16 – Grupos Focais – Principais fontes de informação sobre o meio ambiente 

 

 O enunciado “fontes de informação” revelou nos diálogos do GF1 que o rádio, 

enquanto meio de informação e comunicação, é muito utilizado em Candói, principalmente na 

área rural. Os participantes que residem em localidades mais distantes não tem acesso à 

internet. Muitos relataram que só acessam no laboratório de informática, porque seus 

celulares não possuem tecnologia para acessar internet.  

 As informações obtidas na escola ficaram em segundo lugar nas respostas do Gráfico 

16, considerada por 36% dos participantes como principal fonte de informação. Diante dessas 

informações, evidencia-se o avanço dos meios técnico-informacionais, que se usados 

corretamente, podem significar um aliado importante no processo de ensino-aprendizagem, 

cabendo ao professor mediar os conhecimentos a serem apreendidos. 

 A questão sobre a abordagem dos temas sobre o meio ambiente abordados na escola 

foi avaliada pelos participantes da pesquisa de acordo com os dados indicados no Gráfico 18. 

 

 

  

 Gráfico 18 – Qualidade da abordagem dos temas sobre o meio ambiente na escola 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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 Os dados demonstram que 15, dentre os 32 participantes da pesquisa consideram a 

abordagem dos temas relacionados ao meio ambiente na escola como boa, porém, 12 

participantes consideram ruim e 2 classificaram como péssima. A análise dos questionários 

permitiu verificar que os participantes que declaram obter informações pela internet são os 

mesmos que classificaram a abordagem da escola como ruim ou péssima.  

 Essa realidade aponta para uma possível fragilidade dos materiais didáticos utilizados 

na escola, que muitas vezes trazem dados desatualizados e descontextualizados com a 

realidade dos educandos. Por sua vez, a internet permite uma vasta gama de informações, em 

que o internauta seleciona de acordo com a sua preferência, ou necessidade. 

 Alguns participantes que declaram a abordagem dos temas ambientais na escola como 

boa ou muito boa, também têm acesso à internet, de acordo com dados dos GFs, porém a 

maioria desses participantes tem na escola sua principal via de informação. Dessa forma, 

torna-se fundamental o papel do professor na diversificação dos meios de informação e 

atualização de conteúdos em consonância à realidade vivenciada pelos seus educandos. 

 A frequência com que as questões sobre a água são abordadas na escola foi verificada 

na questão 32 do questionário. Os dados obtidos com as respostas podem ser visualizados no 

Gráfico 19.  

 

 

Gráfico 19 – Frequência da abordagem sobre questões relacionadas à água na escola 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Os dados do Gráfico 19 revelam que a maioria dos participantes considera que a 

temática sobre a água é abordada na escola de forma isolada, em algumas disciplinas e em 
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datas comemorativas. Essas informações também foram confirmadas com os GFs e podem ser 

observadas no Quadro 17.  

 

GF1- P6: Só ouvimos falar da crise da água e problemas ambientais nas disciplinas de Geografia e 

um pouco em Biologia.  

GF1-P7: Na verdade, os conteúdos sobre meio ambiente e água aparecem um pouco na Geografia e 

na Biologia acho que só no primeiro ano.  

GF1-P9: A gente viu sim, na semana do meio ambiente. Foi falado bastante sobre a separação do lixo, 

mas pouco sobre a água.  

GF1-P8: A semana do meio ambiente era para todas as disciplinas fazerem trabalhos sobre o lixo, 

mas teve professor que não fez nada, disse que não iria dar tempo de ver o conteúdo do bimestre e 

não podia perder aula com esses trabalhos. 

GF2-P1: Os conteúdos das disciplinas não falam muito da água. A disciplina que mais fala é 

Geografia, ainda mais no terceiro ano. 

GF2-P4: Acho que sabemos bastante sobre a água, porque vimos no Ensino Fundamental, já no 

Ensino Médio, é só na Semana do Meio Ambiente e um pouco em Geografia. 

GF2-P5: O que acontece é que cada professor tem um monte de conteúdos da sua disciplina e às 

vezes nem dá tempo de ver tudo, ainda mais no Ensino Médio. 

GF2-P6: Acho que poderia falar da água em várias disciplinas, por exemplo, dá para ver as 

quantidades e os gráficos na Matemática; fazer textos e treinar redação com o tema da poluição e do 

desperdício de água.  

GF2-P7: É verdade. Também acho que é possível ver um tema como a água de forma diferente em 

várias disciplinas, cada uma pode trabalhar alguma questão da água. 

  

 Quadro 17 – Grupos Focais – Questões relacionadas à água na escola  

 

 Os diálogos do Quadro 17 revelam que os participantes percebem a ausência da 

abordagem da temática sobre a água na escola. A água oferece múltiplas possibilidades de 

trabalhar as diversas disciplinas do currículo escolar, pois assim como o meio ambiente, 

confira um tema transversal e interdisciplinar.  

 O diálogo estabelecido no GF2 demonstra o entendimento dos participantes da 

pesquisa sobre necessidade da interdisciplinaridade para temas como água e o meio ambiente. 

Contudo, definir uma estratégia para efetivar um trabalho interdisciplinar que aborde temas 

relevantes e em consonância com a EA não constitui tarefa simples. 

 De acordo com Guimarães (2007), a EA é uma diretriz para o currículo da educação 

básica, além de ser considerado um tema transversal no currículo escolar, que deve ser 

trabalhado de forma interdisciplinar, conforme a proposta dos PCNs.  

 Para Leff (2001), a interdisciplinaridade deve acontecer por meio de uma 

transformação social do conhecimento, num processo de contínua construção social, que não 

focalize os interesses particulares de cada disciplina, mas que articule os diversos campos do 

conhecimento.  
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 Nesse sentido, a EA deve ultrapassar os muros escolares e ser vista como um 

compromisso de toda a sociedade, num movimento que busque estabelecer uma nova forma 

de perceber o mundo vivido. 

 Sobre a EA, os dados obtidos com a questão 33, demonstram que 100% dos 

participantes consideram que a EA deve fazer parte do dia a dia de todos, e não apenas ser 

ensinada na escola.  

 Isso demonstra o entendimento da EA como uma nova dimensão na educação, que 

exige a participação de toda a sociedade para mudar suas atitudes e rever valores diante de sua 

relação com a natureza (GUIMARÃES, 2007). 

 A relação entre a população do distrito de Cachoeira e o meio ambiente foi avaliada 

pelos participantes da pesquisa na questão 34. Os resultados podem ser observados no Gráfico 

20. 

 

 

 Gráfico 20 – Relação entre a população de Cachoeira e o meio ambiente 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Os dados fornecidos pelos participantes da pesquisa apontam que a população das 

comunidades onde moram não possuem boas relações com o meio ambiente. Esse resultado 

pode ser explicado com os dados obtidos nas questões que trataram da percepção sobre os 

problemas que mais afetam o meio ambiente e a qualidade da água da região, os quais 

indicaram problemas decorrentes da intensa utilização de agroquímicos na agricultura, da 

criação de animais sem critérios, do lançamento de efluentes de esgoto diretamente no solo e 

do destino dado aos resíduos gerados.  

 Essas informações embasam uma reflexão para a conscientização da comunidade onde 

moram os participantes da pesquisa a tomarem conhecimento sobre a gravidade de uma 

eminente crise ambiental, que se manifesta tanto localmente como globalmente 

(GUIMARÃES, 2007). 
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 De acordo com Reigota (2006), a EA e suas práticas pedagógicas devem incentivar o 

contato com a comunidade, pois além de um ato educativo, a EA deve ser um ato político e 

social. Nesse processo deve-se estimular o diálogo para que o grupo social envolvido construa 

uma definição adequada para a problemática a ser conhecida, e possivelmente, amenizada. 

 Diante dos resultados, renova-se a ideia da necessidade de uma EA crítica e atuante, 

que envolva a sociedade em um compromisso com o seu mundo vivido, a fim de estabelecer 

uma nova consciência que dê sentido a uma relação harmoniosa entre seres humanos e a 

natureza. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo apresentado nesta dissertação propôs, em seu objetivo geral, realizar um 

diagnóstico ambiental com base nas percepções ambientais de um grupo de estudantes.  Para 

alcançar essa proposta, buscou-se considerar o mundo vivido, percebido e imaginado dos 

participantes da pesquisa, bem como as relações sociais que se estabelecem nesse espaço 

geográfico.  

Nesta pesquisa foi possível incorporar as potencialidades ambientais do distrito de 

Cachoeira e vislumbrar outras dimensões relacionadas às percepções ambientais dos 

estudantes, tais como a estética, a apreciação da natureza, o respeito e também o 

envolvimento diante das problemáticas socioambientais locais. 

Para entender a lógica das relações que os participantes da pesquisa estabelecem com 

o seu espaço de vida foi realizado um levantamento da história do município de Candói. 

Também foram investigados dados sobre a população e da geografia do município. Essas 

informações foram importantes para analisar o sentimento de pertencimento da população de 

estudo em relação ao seu lugar.  

 Constatou-se, por meio dos resultados e discussão, que os participantes da pesquisa 

estabelecem um vínculo afetivo com a natureza local, além de preocupar-se com o meio 

ambiente e a situação das águas do lugar onde vivem. Assim, por meio das respostas dos 

questionários e dos diálogos estabelecidos com os GFs, os participantes da pesquisa 

revelaram sentimentos, sentidos, significados, valores e atitudes que possuem em relação ao 

meio ambiente. 

 Diante dos resultados obtidos, contatou-se que a poluição das águas por agroquímicos 

é o maior problema que afeta o meio ambiente local. A falta de tratamento para os efluentes e 

o destino dos mesmos também foi considerado um problema que afeta à qualidade da água.  O 

destino dos resíduos gerados pela população, também configurou um dos problemas que 

afetam o distrito de Cachoeira. 

 Contudo, os participantes da pesquisa consideram a qualidade da água do local onde 

vivem como boa. Cabe ressaltar que 59% das residências dos participantes capta a água 

diretamente de fontes ou nascentes e 25% utilizam poços artesianos. A qualidade da água dos 

rios do distrito de Cachoeira também foi considerada boa e os rios limpos e preservados, de 

acordo com a resposta da maioria dos participantes da pesquisa.  
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 Dessa forma, evidenciou-se que os participantes consideram a qualidade da água 

consumida boa, contudo, apontaram problemas que afetam os rios de forma direta, como o 

uso intensivo de agrotóxicos, o esgoto, o lixo doméstico e a retirada da mata ciliar.  

 Os resultados da pesquisa também revelaram a importância e o significado da água de 

acordo com a percepção dos participantes. A palavra “vida” se destacou nas respostas, tanto 

como significado, como para demostrar a importância da água no dia a dia dos participantes.  

 A crise ambiental e civilizatória que envolve a problemática da água no contexto 

mundial foi abordada pelos questionários aplicados e nos GFs. Os resultados evidenciaram 

que os participantes possuem entendimento limitado com relação a essa temática, ao não 

perceberem a agricultura como o maior responsável pelo consumo de água potável do planeta. 

 Entretanto, os participantes revelaram possuírem grande compreensão sobre a 

importância e conservação da água e do meio ambiente local, colaborando com práticas 

sociais voltadas ao uso racional da água. Dentre as práticas sociais destaca-se a EA, que 

configura uma ação necessária a ser adotada dentro e fora do ambiente escolar, com o intuito 

de despertar a consciência para a construção de uma nova relação entre a sociedade e a 

natureza. 

 Nesse processo torna-se necessário estabelecer uma reflexão crítica sobre como as 

atividades humanas interferem e agravam a problemática ambiental. Assim, é fundamental a 

adoção de práticas responsáveis que visem à harmonização das relações entre os seres 

humanos e seu espaço de vida. Isso somente será possível com o despertar de uma visão 

comprometida, na busca permanente por soluções que incorporem as dimensões sociais, 

ambientais, éticas, filosóficas, cognitivas e afetivas, para a solução da crise ambiental e 

humana que vivemos. 

 A EA, apoiada pela PA, configura um importante subsídio para o enfrentamento 

dessa crise. Pois por meio de ações educativas pode-se sensibilizar um pequeno grupo de 

estudantes, como os participantes desta pesquisa, que podem se tornar agentes de 

transformação social, ao difundir atitudes, consideradas ecologicamente corretas, que visam à 

sustentabilidade local. 

 A partir do levantamento ambiental realizado e considerando a perspectiva da 

sustentabilidade ambiental, elencaram-se algumas sugestões a serem analisadas e adotadas 

pelos moradores do distrito de Cachoeira, que devem estar apoiadas e orientadas por 

especialistas de áreas especificas: 

 Proteção das Nascentes: deve-se realizar um levantamento de todas as nascentes do 

distrito de Cachoeira para sua devida proteção e recuperação da vegetação original do 
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seu entorno, obedecendo ao Código Florestal proposto pela Lei Nº 12.651/2012. O 

objetivo dessa medida é preservar as nascentes, que são responsáveis pelas recargas de 

mananciais, observando sua qualidade e evitando a contaminação da água. 

 Recuperação da mata ciliar: incentivar os moradores a preservar a mata ciliar e a 

recuperá-la nos locais onde já foi retirada, visando à preservação dos rios, a qualidade 

da água e prevenindo a erosão e o assoreamento. 

Destaca-se que foi iniciada uma ação conjunta entre os CECC e CECP para o plantio 

de árvores às margens do rio Cachoeira, objetivando a revitalização da vegetação 

original e recuperação da mata ciliar. Essa ação foi iniciada junto à nascente do rio, no 

distrito de Paz, e deve se estender até a sua foz, localizada no distrito de Cachoeira. 

 Destino correto dos esgotos: deve-se verificar as condições sanitárias das residências, 

adequando suas instalações com sumidouros e fossas com biodigestores, objetivando 

que o solo e a água não sejam contaminados, além de prevenir a proliferação de 

insetos e bactérias contaminantes e causadores de doenças. 

 Incentivar a produção orgânica: o uso intensivo de agroquímicos se revelou como um 

grande contaminante do meio ambiente. A adoção de práticas agrícolas baseadas na 

Agroecologia, Permacultura e Agricultura Biodinâmica podem trazer bons resultados 

na produção sem prejudicar o solo, a água e a saúde da comunidade. 

 Adequação das instalações para animais: faz-se necessário a conscientização das 

famílias que criam animais, principalmente porcos, que façam instalações adequadas, 

observando a proximidade dos corpos hídricos e edificações. Sugere-se que o 

aproveitamento dos dejetos dos animais pode ser destinado à compostagem e posterior 

adubação. 

Diante das sugestões propostas, destaca-se que o diagnóstico não é a solução para os 

problemas observados, mas configura-se em uma forma de identificar suas causas, 

consequências e possíveis alternativas de solução.  

 Por fim, infere-se que as situações diagnosticadas nesta pesquisa proporcionaram o 

conhecimento e a análise da PA de um grupo de estudantes, destacando o modo como se 

relacionam com o seu espaço de vida, além de configurar uma importante ferramenta para se 

alcançar a EA, que pode ser observada nas práticas sociais desenvolvidas e propostas pelos 

participantes da pesquisa.  

 Desse modo, os resultados apontam para a possibilidade da realização de futuros 

estudos que podem ser direcionados à questões educacionais, ambientais, gestão dos recursos 
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hídricos, planejamento e desenvolvimento regionais. Tais estudos podem abordar, entre outros 

assuntos: 

 A territorialidade e a identidade cultural da população do distrito de Cachoeira e do 

município de Candói; 

 A potencialidade turística da região; 

 A abordagem da EA nas escolas do campo do município de Candói; 

 As percepções sobre EA dos educadores do município de Candói; 

 O estudo físico-químico da água do distrito de Cachoeira e do município de Candói; 

 O estudo do uso e ocupação do solo da Bacia do Baixo Iguaçu; 

 O uso de agrotóxicos como contaminante do solo e da água da Bacia do Baixo Iguaçu; 

 A gestão dos recursos hídricos e a participação da comunidade na Bacia no Baixo 

Iguaçu. 

Ademais, realizar esta pesquisa com um grupo de estudantes proporcionou grande 

satisfação pessoal e profissional, ao perceber as expectativas desses jovens em relação ao 

espaço onde vivem. Cada etapa dos dados analisados revelou os sentidos e significados, 

entrelaçados na percepção de cada participante. Assim, o ambiente escolar se revelou como 

um campo fértil para plantar e colher ideias, que podem se transformar em ideais e colaborar 

para a melhoria da qualidade ambiental e de vida das pessoas envolvidas neste estudo. 
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APÊNCICE 

 

Questionário de Pesquisa 

 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

 

Estamos realizando uma pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que tem por 

objetivo analisar a percepção sobre a qualidade da água e sua possível relação com a educação 

ambiental. Sua colaboração será muito importante. Dessa forma, pedimos a sua participação 

fornecendo informações e opiniões. Suas respostas serão utilizadas exclusivamente para as 

finalidades da pesquisa, não havendo necessidade de identificação pessoal. 

 

1ª Parte – Caracterização Pessoal 

 

1) Idade: _______ 

2) Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino 

3) Ano/série: _____ Ensino Médio 

4) Localidade de residência: __________________________________________ 

5) Há quanto tempo reside nesse local? _________________________________ 

6) Quantas pessoas moram em sua casa (incluindo você): ___________________ 

7) Distância percorrida da sua residência até a escola: ______________________ 

8) Meio de locomoção utilizado: 

(   ) ônibus escolar   (   ) veículo particular   (   ) bicicleta    (   ) a pé  (   ) outro ____________ 

9) Profissão dos seus pais ou responsáveis: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10) Você trabalha? (  ) sim   (   ) não 

11) Qual atividade você exerce? __________________________________________________ 

12) Dentre as alternativas a seguir assinale a que você mais se identifica. 

(   ) leitura   (   )  assistir televisão   (   ) ouvir música   (   ) contemplar a natureza 

(  ) praticar esportes   (   ) sair com amigos   (   ) fazer compras   

13) Assinale a alternativa que mais se aproxima da sua realidade na prática de atividades ao ar 

livre. 

(   ) caminhada  (   ) andar de bicicleta  (   ) contemplar a paisagem local   (   ) outra 

____________ 

14) Assinale DUAS palavras que definem a importância da água no seu dia a dia.  

(  ) banho  (  ) vida   (  ) saúde   (   ) sede  (   ) beleza   (   ) natureza  (  ) cachoeira 

15) Classifique, em ordem de importância, as duas alternativas escolhidas na questão anterior. 

1ª  

2ª  

 

16) Em seu dia a dia você adota atitudes que considera ambientalmente corretas em relação ao uso 

da água? (  ) sim  (   ) não   

Quais?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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2ª Parte – Água e meio ambiente no contexto local 

 

17) Destaque um aspecto natural da região onde você mora: ___________________ 

18) Assinale o problema que mais afeta o meio ambiente na região onde você mora: 

(  ) desmatamento  (  ) poluição da água  (   ) queimadas   (   ) destino do lixo  

19) Qual o destino dado ao esgoto de sua casa? 

(   ) fossa séptica  (  ) canalizado para o rio  (  ) coletado e tratado por concessionária   

(   ) outro ___________________ 

20) Qual o destino dado aos resíduos orgânicos gerados em sua casa? 

(  ) utilizados para compostagem   (  ) lançados no quintal   (  ) lançados no rio  

(  ) coletados pelo caminhão da prefeitura  (   ) outro _____________________ 

21) Qual o destino dado aos resíduos não-orgânicos (papel, plástico, metal, vidro) gerados em sua 

casa? 

(   ) coletados pelo caminhão da prefeitura (  )  vendidos para reciclagem   

(   ) lançados no quintal   (   ) lançados no rio  (   ) outro _________________ 

22) Assinale a alternativa relacionada à origem da água que abastece sua casa. 

(   ) poço artesiano   (   ) fonte ou nascente   (   ) rio   (   ) concessionária Sanepar 

23) Como você considera a qualidade da água consumida em sua casa: 

(   ) muito boa    (    ) boa   (    ) ruim   (   ) péssima  

24) Assinale a alternativa que melhor define o estado dos rios, fontes e nascentes próximos a sua 

residência: 

(  ) limpos e preservados  (  ) limpos, porém sem mata ciliar  (  ) sujos e poluídos  

25) Qual das alternativas a seguir afeta de forma mais direta os rios da região onde você mora: 

(   ) retirada da mata ciliar  (  ) uso de agroquímicos  (   ) lixo doméstico  

(   ) esgoto  (   ) construções de hidrelétricas  

26) Existem plantações próximas a sua residência ou escola que utilizam agrotóxico?   

 (   ) sim   (   ) não 

27) Existe cemitério próximo a sua residência ou escola?  

(   )  sim     (   ) não 

28) Você considera que os cemitérios possam ser fontes poluidoras do meio ambiente? 

(   ) sim  (   ) não 

29) Os recursos hídricos da região onde você mora poderiam ser um atrativo para o turismo 

ecológico?  

(   ) sim   (   ) não 

30) Você ou algum de seus familiares participam da gestão dos recursos hídricos de sua região 

(comitês de bacias hidrográficas)? 

 (   ) sim  (  ) não  

 

Educação Ambiental  

 

31) Como você classifica a qualidade da abordagem de temas sobre o meio ambiente em sua 

escola: 

(  ) muito boa   (  ) boa    (  ) ruim   (  ) péssima 

32) Com que frequência questões sobre a água são abordadas em sua escola: 

(  ) sempre (   )  de forma isolada em algumas disciplinas  

(  ) apenas em datas comemorativas (  ) apenas em campanhas pontuais 
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33) Qual sua opinião sobre a Educação Ambiental? 

(   ) deve fazer parte do dia a dia de todos  (  ) deve ser ensinada apenas na escola 

34) Como você define a relação entre a população da região onde mora e o meio ambiente:  

(  ) muito boa   (   ) boa    (  ) ruim   (  ) péssima 

35) Você considera relevante a divulgação de informações sobre o meio ambiente para a sua 

comunidade? 

(  ) sim   (  ) não 

36) Qual a forma mais adequada para divulgar informações sobre o meio ambiente para a sua 

comunidade?  

(   ) folders    (   ) boletins periódicos    (   ) Internet     (   ) rádio 

 

 

 

3ª Parte – Água e meio ambiente no contexto global 

 

37) Na tabela a seguir escreva quatro elementos que vier em sua mente ao pensar em uma 

paisagem natural. Assinale um X ao lado do elemento que considera mais importante para a 

natureza. 

1  

2  

3  

4  

38) Escreva uma única palavra que expresse a escolha desse elemento como o mais importante 

para a natureza. ___________________________________ 

39) Escreva uma única palavra que expresse a escolha desse elemento como o mais importante 

para a sociedade. ___________________________________ 

40) Assinale a principal fonte de informações sobre o meio ambiente que você tem: 

(   ) escola  (    ) Internet   (   ) telejornal   (   ) revistas   

41) Dentre as alternativas a seguir qual você considera que pode ser a maior ameaça para a 

humanidade. 

(   ) falta de petróleo  (   ) falta de água  (   ) falta de alimentos  

42) Assinale DUAS alternativas que você considera os maiores consumidores de água potável. 

(   ) população  (    ) indústrias   (   ) agricultura   (   ) pecuária   (   ) hidrelétricas 

43) Classifique as duas alternativas escolhidas na questão anterior. 

1ª  

2ª  

44) Com relação à água potável, qual alternativa é mais preocupante. 

(   ) poluição   (   ) desperdício   (   ) abastecimento  (   ) escassez  

45) Escolha DUAS palavras que definem a importância da água para a humanidade. 

(   ) vida   (   ) alimento   (   ) sobrevivência   (   ) natureza   (   ) recurso 

46) Classifique as duas palavras escolhidas na questão anterior por ordem de importância. 

1ª  

2ª  

47) Assinale UMA alternativa que indique a maior ameaça para a água do planeta. 

(  ) aumento da população (  ) aumento da agropecuária (  ) poluição  

(  ) desperdício  (  ) contaminação dos aquíferos (  ) gerenciamento da água 

 



110 
 

48) Você considera a água como um patrimônio da humanidade?  

(   ) sim   (   ) não 

49) Em sua opinião, é justo que seja cobrado pelo consumo de água, visto que se trata de um 

recurso natural? 

(   ) sim   (   ) não 

50) Se não houvesse cobrança pelo uso da água você acredita que o desperdício e a poluição 

seriam ainda mais comprometedores?  

(   ) sim   (   ) não 

51) Escreva uma única palavra que defina o significado da água para você. 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Gratidão por colaborar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


