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RESUMO: 

O presente artigo aborda o relato da experiência realizada com alunos da oitava 
série do Ensino Fundamental que objetivava divulgar e conscientizar os educandos sobre 
a  importância  da  preservação  da  água,  recurso  natural  este  de  vital  importância  para 
preservação da vida no planeta.

A Televisão e o vídeo foram mídias escolhidas não somente por sua importância, 
mas, sobretudo pelo alcance de aprendizado que proporcionam para o início do trabalho 
de base nas escolas com os educandos do Ensino Fundamental, que acabam por promover 
uma  maior  sensibilização  através  das  ações  pedagógicas,  quanto  à  conscientização  da 
correta  utilização  e  reutilização  dos  recursos  hídricos  no  contexto  sócio-ambiental, 
buscando adquirir  uma  visão  crítica  da  realidade  e  uma atuação  consciente  no espaço 
social, para que possa identificar problemas ocasionados pelo uso inadequado da água ao 
ambiente e à saúde.

Nos  documentários  apresentados  para  os  alunos,  se  percebe  claramente  a 
importância  de  utilizarmos  as  mídias  e  tecnologias  no  contexto  escolar  e  em prol  da 
educação.  Deste  modo  estamos  construindo  conhecimentos  de  forma  interativa  e 
interessante, transformando a educação ambiental num processo contínuo, onde o aluno 
possa transformar seus pensamentos, compreender conceitos e refletir os mesmos e criar 
novos significados, desenvolvendo valores, hábitos e atitudes de preservação à vida.

Assim  sendo,  esta  conscientização  alcança  êxito  posto  que  se  percebeu  uma 
mudança considerável nas atitudes por parte dos educandos, com a utilização de vídeos 
sensibilizadores referentes  ao  consumo  consciente  da  água,  que  possibilitou 
um proveitoso debate entre os alunos despertando a criticidade após a apresentação dos 
mesmos.

Através  do debate  realizado  se  pode notar  que  os  educandos ficaram realmente 
sensibilizados  em  relação  ao  uso  adequado  e  racional  da  água.  Na  aula  seguinte, 
trouxeram suas contas de água, sendo possível notar o envolvimento dos mesmos com a 
quantidade gasta pelos colegas, pois despertou o interesse em compararem os consumos e 
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puderam  notar  que  alguns  consumiam  quantidade  muito  maior  do  que  outros,  que 
nitidamente  despertou  entre  eles  uma  observação  fiel  do  desperdício  de  um bem  tão 
precioso como a água.

PALAVRAS-CHAVE:  Conscientização,  planeta,  recursos  hídricos,  reutilização  da  água, 

sócio ambiental, TV e vídeo.

INTRODUÇÃO: 

Este  artigo  é  o  relato  de  experiência  desenvolvido  com alunos  de  oitava  série  do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Victor do Amaral, na Capital do Estado 

do Paraná,  Brasil, no ano de 2007, onde fora trabalhado e discutido sobre o consumo de 

água. Tal proposta partiu da utilização das mídias através da apresentação de vídeos e leitura 

de  imagens  relevantes  sobre  a  importância  da  água  para  todas  as  formas  de  vida, 

principalmente dos seres humanos e as conseqüências de sua falta ao organismo.

Percebeu-se nitidamente  que o uso das  mídias  provocou o interesse  por  parte  dos 

alunos sobre o tema onde a fonte enriquecedora foram relatos de dados e fatos importantes, 

mostrando que ao refletir tiveram uma posterior mudança de atitude em relação ao consumo e 

ainda influenciaram seus familiares, amigos e vizinhos a repensarem o uso da água, colocando 

o resultado das reflexões em prática em suas residências, bem como no seu dia a dia.

O tema já extrapolou o espaço escolar e as organizações que cuidam do planeta já 

estão preocupados com a administração dos recursos hídricos e com a boa qualidade da água. 

Segundo a ONU (GPA News Updates, 06/01/04), “a Década Internacional da Água pela vida, 

período este entre os anos de 2005 a 2015, momento este especial para repensar o uso racional 

e consciente da água, mas é óbvio que as mudanças de atitudes deverão perdurar por toda a 

vida”.

O projeto desenvolvido em sala é um repensar o uso racional da água, colocando o 

resultado das reflexões em prática. Nós profissionais da educação devemos nas ações sócio-

educativas, objetivar o chamamento da atenção de todas as pessoas, promovendo campanhas e 

ações que possibilitem mudanças de postura frente aos desafios ambientais  e ampliando a 

abordagem  da  sustentabilidade  no  ambiente  escolar.  São  estas  pequenas  sementes  de 

conscientização, mas de suma importância na forma de agir e refletir.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA: 
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Como habitantes do planeta água, sabemos que apenas 3% é água doce e apenas um 

terço dessa quantidade é potável. Infelizmente a sociedade não tem ciência do quanto essa 

quantidade é pouca e continuam a usar a água de modo inadequado, desperdiçando-a. É 

necessário que haja uma conscientização eficaz, para que as pessoas comecem a mudar suas 

atitudes,  visando o uso racional da água. A escola tem um papel fundamental  para que a 

mudança ocorra, pois se conseguirmos conscientizar as crianças e adolescentes, estes poderão 

ter uma visão mais crítica do tema e levar as informações às suas residências dando início a 

transformação de atitudes, ressaltando que a água é de suma necessidade para todas as formas 

de vida existentes no planeta. Para isso deve-se refletir sobre: Qual seria a melhor forma de 

conscientizar a criança a desenvolver o hábito da preservação do meio ambiente? Seria em 

casa ou na escola? Como pais teriam uma resposta baseada no diálogo crítico com os filhos e 

como  educadores  teríamos  um projeto  pedagógico  concreto.  De que  forma  as  mídias  no 

espaço escolar podem auxiliar neste processo de formação de consciência?

FORMULAÇÃO TEÓRICA, MATERIAIS E MÉTODOS: 

Cada mídia  tem sua  importância  dentro  da  escola,  e  nesse  caso  a  TV e  o  vídeo, 

capacitando  todos  os  atores  do  projeto  e  utilizando  os  recursos  midiáticos  de  maneira 

consciente, dando possibilidade aos alunos de criarem, investigarem, refletirem e discutirem, 

visando à  prática  pedagógica,  dessa forma  sendo os  atores  de sua  própria  aprendizagem. 

Segundo Valente (1999), “a mudança que todos desejam é que a educação deixe de ser vista 

como  transmissão  de  conhecimentos,  como  se  o  aluno  fosse  um  “baú”,  no  qual  são 

depositados conteúdos segmentados, mas passe a ser um ambiente onde o próprio aluno “põe 

a  mão  na  massa”,  ou  seja,  pense,  desenvolva,  reflita  sobre  determinada  situação,  com a 

mediação do professor, construindo, dessa forma, seu próprio conhecimento”.

Buscou-se objetivar um alerta aos educandos sobre o uso consciente da água, na 

data  de  22  de  março  de  2007,  comemorativa  do  Dia  Internacional  da  Água,  onde  foi 

trabalhado  com  os  discentes  o  tema:  “Água,  uso  consciente”.  Para  tanto  foram 

apresentados alguns vídeos aos alunos encontrados na internet, nos seguintes endereços: 

http://www.youtube.com/watch?v=gcQE8Hlnd9Q,   http://www.youtube.com/watch?

v=  Suk6xARzWU  , http://www.youtube.com/watch?v=yu8gTbDhjfc. 

Após a apresentação dos mesmos houve um extenso debate sobre os benefícios da 

água para o organismo e as conseqüências de sua falta.  Foi também apresentado um vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=gcQE8Hlnd9Q
http://www.youtube.com/watch?v=yu8gTbDhjfc
http://www.youtube.com/watch?v=Suk6xARzWU
http://www.youtube.com/watch?v=Suk6xARzWU
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aos  discentes de  uma  Carta  escrita  em  2070, disponível  no  endereço: 

http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.phpcod=21185&cat=Cartas&vinda=S onde  as 

imagens  mostravam  algumas  conseqüências da  carência  de  água,  prosseguindo  com 

inúmeros  comentários.  Após  as  reflexões  foi  questionado  aos  alunos  sobre  atitudes 

positivas em relação ao uso da água onde os mesmos citaram várias atitudes que ajudam 

a  consumir  racionalmente  a  água,  falando  também  de  sua  reutilização,  como  por 

exemplo, a água que sai da máquina de lavar.

Foram comentadas também algumas dicas para economizar água, encontradas no 

site da SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná), além de outras que os próprios 

discentes acrescentaram. Foi-lhes solicitado que trouxessem no dia seguinte a conta de 

água de sua residência para que pudessem verificar o consumo e compararem com os dos 

colegas.

Deste  modo,  no  encontro  seguinte,  com as  contas  de  água  em mãos,  puderam 

verificar qual havia sido o consumo de água em suas residências no mês anterior e com 

os registros no quadro negro do valor do consumo em litros.

Muitos  foram os  comentários  por  parte  dos  educandos,  quando  as  contas  eram 

muito  altas  e  com poucas  pessoas  habitando naquela  residência;  tal  fato  foi  norteador 

para a abertura de copioso debate a respeito de consumo versus desperdício. Ao final do 

trabalho  realizado  se  pode  notar  o  envolvimento  dos  discentes  com  a  causa  da 

reutilização e do consumo consciente de água. 

RESULTADOS: 

Segundo Borba & Penteado (2001) “as mídias e tecnologias lançam a possibilidade de 

abordar um tema novo e instigar a curiosidade da sala.  O aluno descobre que é capaz de 

superar desafios e ir à busca do conhecimento, percebe que é criativo e que pode contribuir 

com um grupo” e construir alternativas em relação à forma de consumo de água em suas 

casas. Sendo que assim aconteceu com os alunos após os trabalhos realizados e pela eficácia o 

uso de mídias  no projeto,  onde se registrou  a  preocupação  dos  educandos  em relação  à 

forma de consumo de água em suas residências, com séria intenção de mudar de atitudes, 

adotando  uma  postura  consciente  em  relação  ao  consumo  de  água.  Percebeu-se  que  a 

comunidade ainda não está preocupada com o tema e que a notabilidade que o projeto gerou 

http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.phpcod=21185&cat=Cartas&vinda=S
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tende  a  proporcionar  uma  cultura  de  consciência,  reflexão,  graduando  a  economia  dos 

recursos hídricos e a valorização do planeta em que vivemos.

DISCUSSÃO: 

A atividade relatada mostra que utilizando recursos diversos pode-se orientar, motivar 

e  influenciar  positivamente  os  discentes,  utilizando as  principais  mídias  disponíveis  na 

escola. As mídias escolhidas para desenvolver o projeto foram a TV e o vídeo, instigando 

debates e discussões. A apresentação de vídeos estimula e sensibiliza os alunos, pois é uma 

forma de instigarmos sua visão, audição e emoção, de forma que atrai a atenção e não se torna 

cansativo. Os educandos foram verdadeiramente motivados e refletiram a respeito de suas 

atitudes em relação ao consumo da água após a apresentação dos vídeos referentes ao assunto. 

Espera-se que também conscientizarão seus familiares com os comentários que farão e as 

atitudes  que  tomarão.  Este  trabalho  é  de  suma  importância,  pois  necessitamos  de  um 

resgate urgente de atitudes que colaborem com o meio ambiente principalmente com esse 

recurso natural e esgotável, que é a água.

O presente relato visa nortear o trabalho de outras pessoas que se preocupam com a forma 

com  que  a  água  vem  sendo  inadequadamente  usada.  Quando  muitos  trabalharem  essas 

questões com filhos e alunos uma nova postura e uma nova mentalidade em relação ao meio 

ambiente poderá se formar.

CONCLUSÃO: 

Temos conhecimento que a água é um bem precioso e insubstituível, um elemento 

da natureza, um recurso natural que propicia saúde, conforto e riqueza ao homem. É de 

domínio  público  e  de  vital  importância  para  a  existência  da  própria  vida  na  Terra. 

Sabemos que somente cerca de 0,008 % do total da água do nosso planeta é potável. Tal 

situação  é  preocupante, pois  num futuro próximo poderá faltar  água para o consumo de 

grande parte da população mundial, isso pela ação predatória do homem.

Ao ter  conhecimento dos problemas  relacionados ao meio  ambiente  e a água,  a 

atividade  proposta e  desenvolvida  em sala  de aula  foi  um desafio  para  compreender  e 

provocar  mudanças  coletivas  e  individuais,  pois  necessitamos tomar atitudes  em nosso 

dia -a- dia que colaborem para a preservação e economia deste bem natural,  como não 

jogar lixo nos rios e lagos; economizar água nas atividades cotidianas (banho, escovação 
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de  dentes,  lavagem de  louças,  dentre  outras);  reutilizar  a  água  em diversas  situações; 

respeitar as regiões de mananciais e disseminar idéias ecológicas, visando reconstruir e 

modificar a realidade, para que as futuras gerações possam ter uma consciência ambiental 

equilibrada, essencial para uma melhor qualidade de vida.

O olhar pedagógico dos educadores nesta fase da Educação Básica estimula uma 

formação mais  qualificada  de graduandos futuros,  a  educação de massa proporcionada 

pelo Estado facilita discursos ativistas tanto por parte de educadores e educandos, o que 

se  pode imaginar  uma sociedade  contemporânea  mais  equilibrada  na relação planeta  e 

sustentabilidade.

Os problemas que ocorrem pela ação do homem em relação a não preservação da água 

e do meio ambiente, são à base do desenvolvimento das atividades relacionadas a esse tema 

tratado com os alunos do Ensino Fundamental, que mostrou que é possível que estes façam 

uma análise,  uma  reflexão e  que  tenham uma possível  mudança  de atitude,  quando bem 

orientados  e  estimulados.  O  simples  uso  de  alguns  vídeos,  mas  bem  planejados  e  com 

objetivos pré-determinados, pode influenciar positivamente os alunos. Atividades como estas 

devem ser trabalhadas constantemente com os educandos a fim de resgatar valores e atitudes 

positivas em relação à água, ao meio ambiente,  ao mundo e à vida, pois cuidar é zelar, é 

preservar. De acordo com Bere Adams (Julho/2007) “Este princípio pode ser aplicado em 

todas as esferas de nossas vidas, proporcionando mudanças  de atitudes necessárias para a 

perpetuação de uma melhor qualidade de vida no planeta”.

TRABALHO FUTURO: 

A atividade aqui explicitada pode vir a integrar os trabalhos de diversos docentes 

que buscam resgatar atitudes conscientes em relação ao consumo de água.  A dinâmica 

pode ser modificada e incrementada com o intuito de englobar os diversos segmentos da 

escola.

Um  exemplo  prático  seria  o  trabalho  Colaborativo,  Interdisciplinar  e 

Multidisciplinar, tais como: 

- Matemática: interpretação de dados desde o uso de um copo de água para higiene bucal 

e a torneira aberta, a utilização de balde ao invés de mangueiras na limpeza de calçadas, a 

troca  das  descargas  tipo  hidra  pelas  caixas  acopladas,  trabalhar  com os  discentes  com 

consumo  da  água,  ensinando  a  leitura  do  registro,  fazendo  análise  de  consumo,  a 



7

utilização de vídeos, folders, inclusive através de panfletos comerciais do uso correto da 

água, entre outras. 

-  Português: utilização de textos, grupos de trabalhos orientados para difundir o papel 

importante da utilização da água no planeta, interpretação de imagens com o tema água, 

concursos para estimular a produção de frases em relação ao tema, criação de um blog 

dos trabalhos apresentados, jornal virtual, mural, entre outras. 

- Arte: ao trabalhar a disciplina de Língua Portuguesa na produção de textos e frases em 

relação  ao  tema  ÁGUA,  a  disciplina  de  Arte  pode  trabalhar  como  parceira,  nas 

composições visuais, construindo ilustrações, varal pedagógico e desenhos dos cartazes, 

histórias em quadrinhos,  criação de peças teatrais  e produção de paródias abordando o 

tema,  destacando  a  importância  da  preservação  e  racionamento  desse  líquido  tão 

precioso, que é a água, para a vida no planeta. 

-  Geografia: confeccionar  Mural  onde  os  educandos  possam identificar  a  situação  da 

água  nos  continentes,  principalmente  abordando  os  Estados  brasileiros,  de  forma  que 

relacione a situação do relevo, solo e posição geográfica com a quantidade dos recursos 

hídricos. 

-  Ciências: buscar  informações  nos  postos  de  saúdes  sobre  as  doenças  causadas 

diretamente  pela  água,  agentes  causadores  e  sintomas,  além de outros  males  causados 

pela ingestão de água contaminada ou precariamente tratada. 

-  História:  trabalhar  as  datas  comemorativas  relacionadas  à  água,  as  legislações 

pertinentes ao consumo e utilização da água, as relações existentes na sociedade antiga e 

contemporânea em relação à água e a vida. 

- Educação Física: lavrar comportamentos e atitudes dos alunos quanto á higiene correta 

utilizando a água e quantidade necessária da mesma após as atividades físicas.

Partindo destes pressupostos, muito se comenta sobre a necessidade de cuidar do planeta, 

para tanto, deveria ser inserido no PPP da escola desde um simples projeto até um projeto 

contínuo,  ações  que  possam  estabelecer  uma  real  possibilidade  de  transformar  em 

realidade a preservação da água.

Projetos  estes  que  visem  o  tema  sustentabilidade  e  que  assumam  um  papel 

relevante  nos  planejamentos  escolares  transformando  em  realidade  a  educação 

permanente e construtivista. 
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