
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS:
UMA EXPERIÊNCIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO RIO DO PEIXE (SC)
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INTRODUÇÃO

A experiência de Educação Ambiental desenvolvida nas escolas públicas da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, foi realizada no âmbito do Projeto Rede Guarani/Serra Geral, em parceria
com a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Joaçaba (SC) e a 7ª Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catarina (GERED). A experiência, denominada “Ciclo de
Palestras” foi desenvolvida no período de março a julho de 2009, contemplando trinta e três escolas e envolvendo aproximadamente 6.400 estudantes e professores das escolas públicas,
localizadas nos municípios pertencentes à Associação dos Municípios do Meio-Oeste Catarinense (AMMOC). As atividades buscaram instigar a curiosidade dos estudantes sobre a temática
das águas superficiais e subterrâneas, de forma a estimular análises críticas e problematizadoras sobre as relações homem/natureza. Objetivou-se, deste modo, (i) despertar as crianças e
os jovens para a situação dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe; (ii) desenvolver a sensibilidade e a consciência ambiental sobre os impactos que as ações humanas
depreendem sobre os recursos hídricos e, (iii) colaborar com a formação da cidadania ambiental entre os educadores e estudantes.

CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL DA EXPERIÊNCIA
A experiência de educação ambiental foi desenvolvida na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, composta por vinte e sete municípios, localizada na região Meio-Oeste de Santa Catarina, com
uma extensão de 5.123,75 Km². Seu rio principal abastece diretamente 14 municípios e uma população de aproximadamente 359.324 pessoas. O Rio do Peixe nasce na Serra do Espigão,
no município de Matos Costas, divisa com Calmon, a uma altitude de 1.150m, percorre uma extensão de 290 km e desemboca no Rio Uruguai, em cota de 350m.

Concepções norteadoras da experiência
Historicamente o Brasil registra carência de envolvimento efetivo da sociedade em discussões relacionadas aos problemas coletivos significativos de cidadania. Assim, a história demonstra
a importância da politização da sociedade, como estratégia na construção de caminhos alternativos para uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável. Todavia, a participação da
sociedade na condução de seu próprio destino, implica na apreensão de conhecimentos que possibilitem uma intervenção qualitativa no tecido social, com vistas a respaldar processos de
transformação significativos em prol da sociedade. Segundo Philippi Jr & Pelicioni (2005), a educação ambiental é um processo de educação política que possibilita a aquisição de
conhecimentos e habilidades, bem como a formação de atitudes que se transformam em práticas de cidadania e sustentabilidade. Em razão da complexidade ambiental, o conhecimento é
essencial na construção de autonomia, tanto no sentido de instigar o ânimo para a ação, aguçar a compreensão das relações entre saúde humana e qualidade ambiental, como
no sentido de apreender a utilidade desses saberes. Enquanto processo dinâmico e contínuo, a educação, precisa mediar o diálogo do indivíduo com sua própria realidade,
com as circunstâncias que a envolvem, e com a natureza e complexidade dessas relações. Precisa implicar em curiosidade e pré-disposição para o conhecimento, e para saboreá-lo, de
forma a possibilitar mudanças significativas no modo de vida. Nesse sentido, o “Ciclo de Palestras” foi planejado e desenvolvido com o propósito de trazer à reflexão o lócus da vida
humana, e de oportunizar um momento de diálogo multidisciplinar sobre as questões relacionadas ao comportamento humano, na perspectiva de construir possibilidades educativas
voltadas para a promoção da emancipação humana. Porém, a sensibilização para uma melhor compreensão da dimensão ambiental, implica em perceber-se como parte integrante desse
conjunto. Eis aí o grande desafio aos educadores, “ampliar o entendimento a respeito da complexidade da natureza e das inter-relações desta na manutenção da vida humana”, uma vez
que, “o entendimento depende da educação e esta, por sua vez, depende do entendimento” (KANT apud MÄRZ, 1987, p.82).

O homem não pode participar ativamente na história, 
na  sociedade, na transformação  da realidade, 

se não é auxiliado a tomar consciência da realidade 
e de sua própria capacidade para transformá-la.
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que, “o entendimento depende da educação e esta, por sua vez, depende do entendimento” (KANT apud MÄRZ, 1987, p.82).

METODOLOGIA
A experiência educativa desenvolvida denominada “Ciclo de Palestras” é parte de um conjunto de atividades de pesquisa e de educação que vem sendo desenvolvidas na Bacia
Hidrográfica do Rio do Peixe, coordenadas por pesquisadores e grupos de pesquisa das universidades comunitárias da região e pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia. A iniciativa em
análise é uma das ações do Projeto Rede Guarani/Serra Geral (RGSG), particularmente de sua Meta 5, Componente 2, intitulado “Ações estratégicas de Educação Ambiental para o uso
sustentável das águas superficiais e subterrâneas na Bacia do Rio do Peixe”. A educação ambiental foi inserida como uma das dimensões importantes do Projeto RGSG porque entendeu-
se que a gestão de uma bacia hidrográfica é, antes de mais nada, um processo político-pedagógico de construção e de exercício coletivo de cidadania. A dimensão educativa e a
participação social são assim fundamentais, porque promovem o envolvimento das pessoas e ampliam as relações de pertencimento. As atividades envolveram cerca de 6.400 estudantes
e professores do Ensino Fundamental e Médio da região.

As atividades foram desenvolvidas durante o ano de 2009, de acordo com o seguinte 
itinerário:

Importante ressaltar que a equipe de Educação Ambiental trabalhou durante um ano fazendo
pesquisa empírica junto aos estudantes e professores da região, com o objetivo de identificar as
questões de interesse destes e suas percepções, com vistas a elaborar o material para o “Ciclo
de Palestras”. Identificou-se desta forma o anseio por informações sobre a região, a necessidade
de discussões sobre as questões locais e regionais, e a carência de referências que permitam o
diálogo da EA com as questões do dia-a-dia.

RESULTADOS E REFLEXÕES
O “Ciclo de Palestras” buscou prioritariamente ampliar o conhecimento geográfico a respeito da
região, de forma a considerar o indivíduo local em suas singularidades. Além disso, buscou
socializar pesquisas sobre o ambiente, a produção econômica e suas implicações na
preservação dos ecossistemas naturais, relacionando-as com as formas historicamente
escolhidas para prover a sobrevivência e o desenvolvimento.
A Educação Ambiental enquanto eixo motivador das palestras, teve como objeto pedagógico
fazer pensar sobre a relação que os indivíduos mantêm com seu entorno, buscando discutir qual
o lugar que o ser humano precisa ocupar nas relações com a natureza.
Para um maior entendimento sobre o lugar onde se inserem as escolas, os municípios e a
região, buscamos a compreensão da bacia hidrográfica enquanto espaço geográfico de
identidade, de trabalho e produção econômica, trazendo para o debate as características da
região, seus recursos naturais (florestas, solos e águas), da mesma forma que buscamos
instigar para a importância do debate e da pesquisa.
Conforme Boff (1999) é inadiável buscar formas de educar que estimulem mudanças de atitude,
indicando a necessidade de uma educação que imprima relevância à dimensão ambiental, e
potencialize o desenvolvimento de relações de afeto e pertencimento, voltadas para a
construção de cidadania, a formação de um sujeito historicamente contextualizado, agente
geográfico criativo, partícipe consciente do processo de produção e do uso coletivo desse
espaço de convivência (SANTOS, 1998).

CONSIDERAÇÕES
Nossa experiência com o “Ciclo de Palestras” teve repercussão muito positiva, e resultou em
novos convites para expandi-la, o que aconteceu no início de 2010 com mais um bloco de
palestras (45 ao todo) nos demais municípios da referida bacia hidrográfica.
A perspectiva de fazer uma abordagem dialógica e interativa voltada para a compreensão das
questões ambientais, em muitos momentos foi desafiador aos estudantes atribuindo uma
dinamicidade às atividades junto ao público participante.
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