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Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe:  

o que dizem os estudantes do ensino médio?
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Joviles Vitório Trevisol
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Tudo o que fala da natureza fala da sociedade e para a sociedade. A 

“conquista da natureza”, o “regresso à natureza” são as mais sociais 

das idéias sociais. 

Edgar Morin 

 

Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada 

idéia do que seja a natureza. Neste sentido, o conceito de natureza 

não é natural, sendo na verdade criado e instituído pelos homens. 
Constitui um dos pilares através do qual os homens erguem as suas 

relações sociais, sua produção material e espiritual, enfim a sua 

cultura.  

Carlos Walter Porto-Gonçalves 

 

A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 

a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Lei 9.433/1997, Art. 1º, Inciso VI 

 

 

Introdução  

 

  

 Tendo em vista a influência que o cartesianismo e o pensamento científico moderno 

exerceram sobre a formação cultural e institucional da modernidade, sobretudo nas sociedades 

ocidentais, nós continuamos, com freqüência, reproduzindo uma das mais equivocadas 

dicotomias que a ciência moderna e a sociedade industrial solidificaram: a dicotomia entre 

homem e natureza. Chama a atenção como tal esquema mental ainda se reproduz nos 

discursos cotidianos e nas práticas individuais, sociais e institucionais. A despeito dos debates 

sobre essas questões, havidos nas últimas décadas no interior das chamadas ciências 

                                                             
1
 - Pesquisa financiada pela FAPESC e CT Hidro/ANA/CNPq, Projeto Rede Guarani/Serra Geral (Convênio 

FUNJAB/FAPESC 15.915/2007-8).   
2
 - Pós-Doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra e Doutor em Sociologia pela Universidade de São 

Paulo. Coordenador do Programa de Mestrado em Educação da Universidade do Oeste de Santa Catarina – 

Joaçaba. Líder do Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas em Educação”. Coordenador local do Projeto Rede 

Guarani/Serra Geral. E-mail: joviles.trevisol@unoesc.edu.br. 
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ambientais, surpreende o enfoque naturalista presente nas concepções que as pessoas 

comumente tem de meio ambiente, de recursos hídricos, de bacia hidrográfica e de outros 

assuntos correlatos. É latente a associação reducionista entre meio ambiente e natureza, entre 

rio e calha d’água, entre bacia hidrográfica e malha hídrica que torna os rios confluentes. Ao 

compreendê-los como sinônimos, pratica-se um enorme reducionismo. O ser humano é 

excluído do meio ambiente e das relações que tecem e transformam constantemente a 

natureza e a própria sociedade.  

Após séculos de profundas transformações científicas e tecnológicas, que ampliaram a 

capacidade de intervir sobre as condições materiais que asseguram a sobrevivência e a 

reprodução da espécie humana, faz cada vez menos sentido conceber o meio ambiente como 

sinônimo de natureza física, pura e intocada. Em face a isso, a natureza, no seu sentido estrito, 

deixou de existir (enquanto algo imperturbado e fora do escopo da intervenção humana). O 

natural está inteiramente socializado e integrado ao conjunto das relações sociais e 

econômicas. Como propõe Giddens (1997, p. 97), “tudo é natureza socializada”. Poucos 

aspectos que nos cercam estão plenamente livres da ação humana. Muito do que antes era 

natural é, agora, produto da atividade humana ou é influenciado por ela (GIDDENS, 2000). O 

ser humano e a natureza, estão cada vez mais perpassados por complexas relações entre si, de 

ordem ecológica, política, econômica, social e assim por diante. Difícil é precisar onde umas 

começam e as outras terminam. Se Edgar Morin (2002, 2005) está correto ao afirmar que os 

seres humanos são, ao mesmo tempo e de forma inseparável, 100% natureza e 100% cultura, 

o mesmo pode-se dizer do meio ambiente: ecologia e sociedade, interligadas entre si de forma 

integral. Nas palavras de Enrique Leff (2001, p. 17), “o ambiente não é a ecologia, mas a 

complexidade do mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da natureza 

através das relações de poder que se inscreveram nas formas dominantes de conhecimento”. 

Enquanto parte do meio ambiente, os seres humanos dotam a natureza de sentido, 

conferindo a ela diferentes e mutáveis significações. Por meio desse processo de apropriação 

material e simbólica conferem à natureza uma existência social. A dimensão física do que 

comumente se entende por natural (existência em si) é revestida de uma dimensão 

antropológica (existência para si). Os rios, a propósito, são o exemplo mais cabal do 

permanente processo de socialização da natureza. Um breve recuo histórico é suficiente para 

percebermos que todas as civilizações do passado, assim como as sociedades do presente, 

serviram-se dos rios e dos mares para assegurarem a sua sobrevivência e prosperidade. A 

história da humanidade não pode ser contada e compreendida sem a apropriação humana dos 
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rios e dos recursos naturais por eles oferecidos.
3
 Analisados sob uma perspectiva 

antropológica, os rios são uma extensão das pessoas, da forma como elas vivem e se 

relacionam. Refletem o que o ser humano faz com a natureza. As águas refletem o que os 

homens fazem fora delas. 

Por estas razões, o ser humano deve estar no centro de todo o processo de gestão 

integrada e sustentável dos recursos hídricos no âmbito de uma bacia hidrográfica. A 

participação da comunidade é imprescindível. É fundamental levar em conta os significados 

(percepções, valores, práticas etc.) que as pessoas conferem ao seu meio ambiente vivido, 

assim com as formas concretas a partir das quais elas se apropriam dos recursos naturais 

existentes. A participação social deve ser continuamente alimentada, pois o envolvimento da 

comunidade tem uma valorosa dimensão educativa e política. Ainda que não seja uma tarefa 

fácil, o envolvimento das pessoas é a base da cidadania (ambiental). Por meio da participação 

é possível ampliar as relações de pertencimento com o meio ambiente onde estamos inseridos 

e de que somos parte e, acima de tudo, transformar as condições objetivas e subjetivas que 

produzem os problemas socioambientais vivenciados (LOUREIRO, 2006). 

Os pressupostos acima apresentados, assim como, a convicção de que a gestão de uma 

bacia hidrográfica é um processo político-pedagógico de construção e exercício coletivo da 

cidadania (ambiental), levaram-nos a desenvolver a pesquisa aqui relatada. Trata-se de uma 

experiência de educação ambiental e de pesquisa desenvolvida nas escolas públicas estaduais 

de treze municípios da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. O objetivo deste artigo é 

apresentar os principais resultados da investigação desenvolvida, cujo propósito fundamental 

foi estudar as representações sociais dos estudantes sobre as condições ambientais da região 

hidrográfica onde estão inseridos. Em outras palavras, procurou-se compreender como os 

jovens concebem o seu meio ambiente vivido e analisam as dimensões ambientais inerentes às 

suas vidas em sociedade. 

  

1.1- O contexto socioambiental da pesquisa 

 

                                                             
3 - A título de ilustração, vale lembrar os egípcios, com o Rio Nilo. Os romanos, com seus aquedutos e piscinas. 

Os portugueses, com os Rios Tejo, D’oro e o Mondego. Os franceses, com os Rios Sena, Ródano e Reno. Os 

ingleses, com os Rios Tâmisa, Aire e Tern. Os alemães, com os Rios Reno, Danúbio e Elba. Os iraquianos, com 

os rios Eufrates e Tigre. Os indianos, com os Rios Ganges, Mandovi e Gandak. Os argentinos, com o Rio da 

Prata. Os brasileiros, com os Rios Amazonas, São Francisco, Paraná. Os catarinenses, com os Rios Pelotas, 

Cubatão, Itajaí Açú, Canoas, Peixe, Chapecó e Peperiguaçú. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_R%C3%B3dano
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A experiência de educação ambiental e pesquisa aqui relatada foi desenvolvida na 

Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, composta por vinte e sete municípios, 
4
 localizada na 

região Meio-Oeste de Santa Catarina, com uma extensão de 5.123,75 Km².  Seu rio principal 

abastece diretamente 14 municípios 
5
 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, com uma cota de 350m (ZAGO; PAIVA 2008). 

O rio está no centro da história da presença humana nessa região, sendo, ainda hoje, a 

base direta de toda a economia regional, da ocupação do solo e da vida social, política e 

cultural das pessoas que nela habitam. Dos vinte e sete municípios que integram a bacia, 

quatorze possuem suas cidades instaladas nas mediações do rio, concentrando nos seus 

entornos cerca de 218.594 pessoas, das quais 179.528 (78,5%) vivem no espaço urbano e 

39.066 (21,5%) no espaço rural. Em seus 290 km de extensão, o rio abriga, em média, um 

município a cada 20 km, com uma população média de 12.823 pessoas por cidade.
6
 Se é 

correto afirmar que os rios estão na origem de todas as civilizações e sociedades, nessa bacia a 

relação entre ambos é total. Embora nem sempre devidamente percebido, o cotidiano desses 

habitantes é inteiramente mediado pela presença do rio. As relações humanas, sobretudo as de 

natureza econômica, originam-se e reproduzem-se tendo como referência as interações 

permanentes com as águas que banham e alimentam o vale. 

Até 1910, o Vale do Rio do Peixe, com assim é conhecido, era ocupado por índios e 

caboclos, que do solo, das matas e dos rios tiravam seu sustento, baseado numa economia de 

subsistência. A construção da estrada de ferro, ligando os estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e São Paulo trouxe para o vale do Rio do Peixe operários e 

comerciantes, que foram formando as vilas, às quais deram origem às cidades e aos 

municípios atuais. Aos poucos, o modelo de ocupação humana, assim como a economia, a 

cultura e o meio ambiente da região foram sendo alterados. No início do século XX, a região 

do Rio do Peixe foi palco de um conflito político e militar de grandes proporções: a Guerra do 

Contestado (AURAS, 1984; THOMÉ, 1983). Cessado o conflito, a região passou a atrair 

                                                             
4
 -Alto Bela Vista, Água Doce, Arroio Trinta, Campos Novos, Capinzal, Calmon, Caçador, Erval Velho, 

Fraiburgo, Herval D’Oeste, Ibicaré, Iomerê, Ipira, Ibiam, Joaçaba, Luzerna, Lacerdópolis, Macieira, Ouro, 

Peritiba, Piratuba, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Videira.  
5 - Caçador, Rio das Antas, Videira, Pinheiro Preto, Tangará, Ibicaré, Luzerna, Herval D’Oeste, Joaçaba, 

Lacerdópolis,  Ouro,  Capinzal,  Ipira e  Piratuba. 

 
6 - Dados calculados a partir das informações demográficas da bacia disponíveis em ZAGO & PAIVA (2008). 
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companhias colonizadoras e, com elas, descendentes de europeus, vindos, na sua grande 

maioria, do Rio Grande do Sul (RADIN, 2001; HEINSFELD, 1996).  

Até a primeira metade do século XX, a economia regional foi fortemente marcada pelo 

ciclo da madeira. As vastas florestas de araucáreas forneceram matéria prima para centenas de 

serrarias instaladas na região. A partir dos anos 60, um novo ciclo econômico começou a 

ganhar contornos e mobilizar recursos. As pequenas propriedades de economia familiar deram 

origem ao setor agroindustrial, particularmente a cadeia produtora de aves, suínos e seus 

derivados.  

O modelo de ocupação do solo e a progressiva ampliação dos rebanhos de suínos e 

aves não tardaram a produzir os seus impactos ambientais. A partir dos anos 70 do século 

passado, a concentração de poluentes nas águas já era amplamente visível e reconhecida. O 

Rio do Peixe passou a receber um crescente volume de despejos domésticos e industriais, 

sedimentos, agrotóxicos e matéria orgânica oriundos da agricultura, facilmente carreados pela 

ação das chuvas, e pelos relevos sinuosos e acidentados. O volume excessivo de poluentes 

passou a acarretar sensíveis alterações nas condições físico-químicas e biológicas das águas 

(TREVISOL, FILIPINI, BARATIERI, 2009).  

A economia regional, baseada na produção agroindustrial, tem provocado forte 

pressão sobre os recursos hídricos, ora gerando escassez, ora incidindo negativamente sobre a 

qualidade da água disponível. A poluição dos rios, nascentes e poços, a redução do volume de 

água nos córregos, a crescente perfuração de poços tubulares para extração de água 

subterrânea, o assoreamento dos rios e a falta de saneamento básico figuram entre os 

problemas ambientais mais preocupantes da bacia.  

Tais desafios têm mobilizado diversas iniciativas dos setores público, privado e 

comunitário, entre as quais cabe destacar a criação, em 2001, do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio do Peixe. As universidades, de modo especial, tem tido um papel 

importante na discussão e mobilização da comunidade para a gestão sustentável da bacia.
7
 

Entre as ações recentes empreendidas pelas instituições de ensino superior cabe mencionar o 

Projeto Rede Guarani Serra Geral.
8
 Trata-se de um projeto interinstitucional e interdisciplinar 

que congrega cientistas, pesquisadores, educadores ambientais, universidades, fundações, 

                                                             
7 Entre as iniciativas mais importantes das universidades regionais, cabe destacar a (i) presença ativa das mesmas 

no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe; (ii) a elaboração do Atlas da Bacia do Rido do Peixe (ZAGO; 

PAIVA 2008), publicado em 2008; (iii) e realização do curso de extensão “Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe: 

Meio Ambiente e Sociedade”, destinado a formação de agentes e educadores ambientais.  
8 - Informações mais detalhadas sobre a Rede Guarani Serra Geral podem ser obtidas em: www.rgsg.org.br. 



314 

 

agências governamentais nacionais e entidades internacionais, tendo como área de 

abrangência a Região Sul do Brasil. O objetivo principal da rede é produzir conhecimentos 

sobre a gestão sustentável das águas superficiais e subterrâneas, bem como, a elaboração de 

uma proposta de modelo jurídico e legal de gestão para uso e conservação do Sistema 

Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral (SCHEIBE, 2006). 

 

1.2- A experiência educativa desenvolvida 

 

Tendo em vista a importância da dimensão educativa e da participação comunitária na 

gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos no âmbito de uma bacia hidrográfica, o 

Projeto Rede Guarani/Serra Geral dedicou uma de suas metas 
9
 à tarefa de promover educação 

ambiental e a cultura da sustentabilidade. No âmbito dessa meta, um de seus componentes 
10

 

priorizou a Bacia do Rio do Peixe, com ações de pesquisa e de educação ambiental voltadas 

para o uso sustentável das águas superficiais e subterrâneas. 

A pesquisa adiante apresentada nasceu de uma experiência de educação ambiental 

desenvolvida entre os meses de março a julho de 2009. Por meio de uma parceria entre a Rede 

Guarani/Serra Geral, a Universidade do Oeste de Santa Catarina e a 7ª Gerência de Educação 

Regional do Estado de Santa Catarina, a atividade envolveu trinta e três escolas públicas 

estaduais,
 11

 de treze municípios da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe.  

 

                                                             
9- Trata-se da Meta 5, intitulada “Educação e Tecnologias Alternativas”. Para maiores informações, ver: 

www.rgsg.org.br. 
10-Trata-se do Componente 2, intitulado “Ações estratégicas de Educação Ambiental para o uso sustentável das 

águas superficiais e subterrâneas na Bacia do Rio do Peixe”. Para maiores informações, ver: www.rgsg.org.br. 
11 - E.E.B. Deputado Iraí Zílio (Joaçaba), E.E.B. Deputado Nelson Pedrini (Joaçaba), E.E.B. Frei Bruno 
(Joaçaba), E.E.B. Governador Celso Ramos (Joaçaba), E.E.E Dulce F. de Queiroz (Joaçaba), E.E.B. Oscar 

Rodrigues da Nova (Joaçaba), E.E.B. Luiz Dalcanalle (Joaçaba), E.E.B. Coronel Passos Maia (Joaçaba),CEJA 

(Joaçaba), E.E.B. Odilon Fernandes (Joaçaba), E.E.B. Prof. Julieta Lentz Puerta (Joaçaba), E.E.B Eugênio 

Marchetti (Herval D’Oeste), E.E.B. Melo e Alvim (Herval D’Oeste), E.E.B. São José (Herval D’Oeste), 

E.E.B.São José - Magistério (Herval D’Oeste), E.E.B. Belisário Pena (Capinzal), E.E.B. Ivo Silveira (Capinzal), 

E.E.B. Mater Dolorum (Capinzal), E.E.B. São Cristovão (Capinzal), E.E.B. Galeazo Paganeli (Vargem Bonita), 

E.E.B. Vitório Roman (Vargem Bonita), E.E.B. Ruth Lebarbechon (Água Doce), CEDUP (Água Doce), E.E.B. 

Irmã Wiernfrida (Catanduvas), E.E.B. Irmão Joaquim (Ibicaré), E.E.B. São José (Treze Tílias), E.E.B. Agenor 

Piovesan (Erval Velho), E.E.B. Joaquim D’Agostini (Lacerdópolis), E.E.B. Ernesto Hachamann (Capinzal), 

E.E.B. Silvio Santos (Ouro), E.E.B. Frei Crespim (Ouro), E.E.B.Victor Felipe Rauem (Jaborá), E.E.B. Padre 

Nóbrega (Luzerna). 
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Mapa 1: Itinerário do Ciclo de Palestras na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe 

Fonte: Disponível em: http://www.ibge.gov.br/mapas_ibge/pol_estaduais.php Acesso em set. 2009. 
 

Trata-se de um ciclo de palestra, que contou com a participação direta de cerca de 

6.400 estudantes e professores do Ensino Fundamental e Médio da região. Sob o título 

“Sistema Aquífero Guarani/Serra Geral: conhecendo para preservar”, a atividade educativa 

itinerante teve a finalidade de reduzir as distâncias que normalmente separam a universidade - 

e o conhecimento produzido em seu interior – de sua comunidade, especialmente dos 

estudantes que freqüentam a escola pública. 

 

    

Foto 1: Escola Básica Estadual Agenor Piovesan,         Foto 2: EEB. “Galeazzo Paganelli” de Vargem Bonita, 

município de Erval Velho, em maio de 2009.              em abril de 2009. 

Acervo: M5C2 - Rede Guarani/Serra Geral                   Acervo: M5C2 - Rede Guarani/Serra Geral    

 

http://www.ibge.gov.br/mapas_ibge/pol_estaduais.php
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Por meio do ciclo de palestras objetivou-se (i) aguçar o interesse e a consciência dos 

estudantes quanto às práticas sustentáveis de uso da água; (ii) ampliar a sensibilidade e a 

consciência ambiental sobre os impactos que as ações humanas depreendem sobre os recursos 

hídricos; (iii) contribuir na formação da cidadania ambiental e, finalmente, (iv) levar ao 

conhecimento da comunidade escolar os resultados das pesquisas recentes sobre o Sistema 

Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral. 

 

1.3- A pesquisa e sua metodologia 

   

A abrangência do ciclo de palestra abriu a possibilidade de aliar educação ambiental à 

prática investigativa. Considerando a importância da pesquisa para o processo educativo 

(reflexão-ação-reflexão), decidiu-se aproveitar o contato com a comunidade escolar para 

desenvolver um estudo das representações sociais dos jovens sobre meio o ambiente vivido. 

Fundamentado na teoria das representações sociais proposta por Moscovici (2003; 2007)  e 

outros (JOVCHELOVITCH; GUARESCHI, 1994; SPINK, 1994), buscou-se compreender 

como os estudantes concebem e analisam as condições ambientais de sua bacia hidrográfica. 

De acordo com Moscovici (2003, 2007), as representações sociais não são sínteses mentais 

abstratas. Elas têm uma relação estreita com a realidade e com as práticas cotidianas; 

emergem da relação que os indivíduos instituem com o seu entorno ambiental e social. São 

opiniões, imagens, símbolos e conceitos elaborados coletivamente e reelaborados à medida 

em que os indivíduos instituem relações distintas entre si e com o meio onde vivem. As 

representações sociais são categorias do pensamento que expressam e explicam a realidade, 

algumas vezes justificando-a, noutras questionando-a. Pode-se afirmar que elas traduzem a 

maneira como o grupo social se pensa nas suas relações com os objetos que o afetam.  

Para o levantamento dos dados, optou-se por um corte amostral, correspondente a 

duzentos estudantes do Ensino Médio das escolas envolvidas no projeto. Os dados foram 

coletados por meio de um único instrumento de pesquisa: um questionário semi-fechado. Por 

meio da contribuição das direções das unidades escolares, os questionários foram respondidos 

antes da realização do ciclo de palestra nas escolas. Após a coleta, as informações foram 

organizadas, de modo a permitir os cruzamentos e as análises que serão apresentados a seguir.      

 

1.4- Os jovens e a bacia hidrográfica 
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Ao organizarmos o instrumento de pesquisa, decidimos iniciar indagando os jovens 

sobre o interesse que os mesmos nutrem em relação aos temas relacionados ao meio ambiente. 

Perguntamos: “Em relação ao tema meio ambiente, você diria que está: bastante interessado, 

interessado, pouco interessado ou nada interessado?”. 

 

 

Gráfico 1: Interesse dos jovens em relação ao meio ambiente 

 

A tomar pelos dados acima, os jovens, indubitavelmente, manifestam grande interesse 

pelo tema. A soma dos itens “bastante interessado” e “interessado” corresponde a 93,8%.  

Como esse tema está muito presente na mídia e na agenda política, induzindo, de certa forma, 

o interesse das pessoas pelo assunto, procuramos conhecer melhor o protagonismo juvenil que 

se expressa nos dados acima. Sugerimos, então, uma série de assuntos e/ou problemas da vida 

cotidiana e solicitamos que manifestassem o nível de preocupação que cada um deles 

desperta.  

 

Tabela 1: Problemas cotidianos que mais despertam preocupação nos jovens 

PROBLEMAS COTIDIANOS 

PREOCUPA 

MUITO 

(%) 

PREOCUPA 

POUCO 

(%) 

NÃO 

PREOCUPA 

(%) 

TOTAL 

(%) 

Violência urbana e doméstica 70,26% 27,18% 2,56% 100,00% 

Desemprego 72,16% 25,26% 2,58% 100,00% 

Aumento da pobreza no Brasil 85,28% 12,18% 2,54% 100,00% 

Guerras 66,31% 24,06% 9,63% 100,00% 

Aumento populacional, sobretudo nos países mais pobres 49,49% 41,84% 8,67% 100,00% 

Prostituição infantil 84,62% 12,82% 2,56% 100,00% 

Aquecimento global do planeta 86,15% 11,79% 2,05% 100,00% 

Crise (falta) de valores éticos nas pessoas 47,18% 47,18% 5,64% 100,00% 

Poluição das águas 93,33% 6,15% 0,51% 100,00% 

Destruição das florestas e queimadas 86,46% 13,54% 0,00% 100,00% 

Extinção de espécies animais e vegetais (biodiversidade) 73,47% 25,00% 1,53% 100,00% 

Criação de Animais em grande escala para consumo  25,00% 50,00% 25,00% 100,00% 

Uso indiscriminado de agrotóxicos 70,71% 24,24% 5,05% 100,00% 
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Saneamento e Planejamento Urbano 56,19% 34,29% 9,52% 100,00% 

 

Chama a atenção a significativa presença dos temas/problemáticas ambientais no 

campo de interesse dos jovens. Os itens para os quais os estudantes se dizem mais 

preocupados são a poluição das águas (93,3%), o aquecimento global (86,15%), a 

destruição das florestas e queimadas (86,46%) e o aumento da pobreza (85,28%). Os itens 

para os quais os jovens se dizem menos preocupados são a criação de animais em grande 

escala para consumo (50%), a crise de valores (47,18%) e o crescimento populacional 

(41,84%). 

Na sequência indagamos sobre a inserção e/ou domínio cognitivo dos jovens no 

tocante aos temas relacionados ao meio ambiente. Apresentamos a seguinte questão: “Em 

relação ao tema meio ambiente, você julga estar: bem informado, informado, pouco 

informado ou nada informado?”. 

 

Gráfico 2: Nível de informação dos jovens em relação ao meio ambiente 

 

Como se pode observar, a maioria diz estar informada (61,86%). Cabe destacar, 

também, que o percentual dos que se dizem pouco informados (25,26%) é superior aos que se 

consideram bem informados (11,34%). Com o intuito de submeter as respostas acima à 

análise, propusemos aos estudantes uma tabela constando os principais marcos (documentos, 

tratados e eventos) da história recente do ambientalismo.  Solicitamos que manifestassem o 

conhecimento que dispõem acerca de cada um dos itens sugeridos. 

 

Tabela 2: Conhecimento dos principais documentos e eventos do ambientalismo contemporâneo 

EVENTO/DOCUMENTO 
CONHEÇO 

(%) 

JÁ OUVI 

FALAR 

 (%) 

NUNCA OUVI 

FALAR 

 (%) 

TOTAL 

(%) 

Conferência de Estocolmo 6,49 33,51 60,00 100,00 

Rio-92 10,22 22,58 67,20 100,00 
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Agenda 21 11,17 32,40 56,42 100,00 

Protocolo de Kyoto 28,88 39,57 31,55 100,00 

Carta da Terra 9,94 33,70 56,35 100,00 

Política Nacional de Recursos Hídricos  
(Lei das Águas/Nº 9.433/1997) 9,73 35,14 55,14 

 
100,00 

Política Nacional de Educação Ambiental  

(Lei 9.795/99) 21,08 43,24 35,68 

 

100,00 

Política Estadual de Educação Ambiental  

(Lei 13.558/2005) 16,30 45,11 38,59 

 

100,00 

 

Considerando que 61,86% dos estudantes disseram estar informados, chama a atenção 

os elevados percentuais do item nunca ouvi falar. 67,20% afirmam nunca terem ouvido falar 

da Rio-92; 60%, da Conferência de Estocolmo; 56,42%, da Agenda 21 e, 56,35%, da Carta 

da Terra. O Protocolo de Kyoto foi o item para o qual os jovens dizem mais conhecer 

(28,88%). 

Como o primeiro bloco de questões priorizou o campo da formação/informação 

ambiental dos jovens, procuramos conhecer quais são as fontes de informação que os 

estudantes mais se servem para acessar aos conhecimentos disponíveis sobre os temas 

ambientais de interesse. Perguntamos: “Em relação aos conhecimentos e informações que 

você dispõe sobre meio ambiente, particularmente sobre o tema da água, quem mais 

contribuiu?”. 

  

Tabela 3: Principais fontes de informação ambiental 

FONTES DE INFORMAÇÕES 

CONTRIBUIU 

MUITO 

 (%) 

CONTRIBUIU 

POUCO 

 (%) 

NÃO 

CONTRIBUIU 

(%) 

TOTAL 

(%) 

Televisão 73,23 26,77 0,00 100,00 

Internet 54,21 32,11 13,68 100,00 

Revistas 32,64 55,96 11,40 100,00 

Livros 34,54 52,06 13,40 100,00 

Palestras 63,87 30,89 5,24 100,00 

Jornais 50,52 43,75 5,73 100,00 

Aulas com os professores na escola 72,13 22,95 4,92 100,00 

Vídeos 45,36 42,08 12,57 100,00 

 

 De acordo com os estudantes, a televisão (73,23), os professores (72,13%) e as 

palestras (63,87%) são as fontes de informação que mais contribuíram para a compreensão 

dos temas ambientais. As fontes para as quais os jovens dizem não ter contribuído estão a 

internet (13,68%), os livros (13,40%) e as revistas (11,40%).  

 Em seguida, procuramos saber da familiaridade dos jovens quanto ao tema das bacias 

hidrográficas, particularmente, com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. 
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Perguntamos: “Você conhece/sabe o que é o Comitê do Rio do Peixe?”. De acordo com as 

respostas, o Comitê é pouco conhecido entre os estudantes. Apenas 23,68% disseram 

conhecer a entidade. A soma entre os que responderam “não” e “ouvi falar mas não sei o que 

é” corresponde a 76,31%.  

 

 

 

Gráfico 3: Conhecimento dos jovens sobre o Comitê da Bacia do Rio do Peixe 

  Concluído o primeiro bloco de questões, destinado a aferir o grau de informação dos 

estudantes sobre alguns aspectos da temática ambiental, passamos a indagá-los acerca das 

condições ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. Sugerimos, para tanto, uma lista 

contendo os problemas ambientais mais comuns, e solicitamos que avaliassem como eles se 

manifestam e incidem sobre a qualidade ambiental da região. Por meio dessa questão 

procuramos saber como os jovens percebem os riscos ambientais no meio ambiente local, 

vivido por eles. 

 

Tabela 4: Percepção dos jovens sobre os problemas ambientais na Bacia 

PROBLEMAS AMBIENTAIS NA BACIA 
BASTANTE 

GRAVE 
 (%) 

POUCO 
GRAVE  

(%) 

NADA 
GRAVE 

 (%) 

TOTAL  
(%) 

Uso de agrotóxicos nas lavouras 51,61 44,62 3,76 100,00 

Desmatamento e queimadas 64,67 29,35 5,98 100,00 

Destruição da mata ciliar que protege os rios 63,98 30,65 5,38 100,00 

Poluição das águas 82,51 15,85 1,64 100,00 

Destinação inadequada do lixo urbano e rural 60,54 31,35 8,11 100,00 

Poluição do solo por dejetos de animais 37,91 43,41 18,68 100,00 

Lixo a céu aberto 68,65 20,54 10,81 100,00 

Poluição no ar   68,13 22,53 9,34 100,00 

Mau cheiro provocado pelos dejetos de animais    43,96 35,71 20,33 100,00 

Plantio de pinus e eucaliptos 36,96 36,41 26,63 100,00 

Redução do volume de águas dos rios  74,87 19,79 5,35 100,00 
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Para os estudantes, os maiores problemas ambientais da bacia estão ligados à água. Os 

itens poluição das águas (82,51%) e redução do volume de águas dos rios (74,87%) foram 

considerados os mais graves, seguidos de lixo a céu aberto (68,65%) e poluição do ar 

(68,13%). Os dois itens indicados como menos graves foram plantio de pinus e eucaliptos 

(26,63%) e mau cheiro provocado pelos dejetos de animais (20,33%). 

 Com o propósito de compreender melhor a avaliação que os jovens fazem da 

qualidade ambiental da região hidrográfica onde vivem, perguntamos, em seguida: “Em 

relação ao principal rio que cruza nossa região, o Rio do Peixe, você diria que ele está?”. 

 

 

Gráfico 4: Percepção dos jovens sobre a qualidade ambiental do Rio do Peixe 

 

Em estreita consonância com a questão anterior e visando aprofundá-la, apresentamos 

aos jovens uma relação de fatores que desencadeiam impactos diretos sobre a qualidade dos 

recursos hídricos, solicitando que avaliassem a presença ou não de tais fatores nas águas do 

Rio do Peixe, assim como, a escala das conseqüências que produzem. 

 

Tabela 5: Avaliação dos fatores que incidem sobre a qualidade das águas do Rio do Peixe 

CAUSAS/FATORES 

 

AMEAÇA 

MUITO 

(%) 

AMEAÇA 

POUCO 

(%) 

NÃO 

AMEAÇA 

(%) 

TOTAL 

(%) 

Destruição da mata ciliar que protege o rio 63,96 30,46 5,58 100,00 

Poluição provocada pelo lançamento dos dejetos de 

animais, sobretudo suínos e bovinos 
76,02 21,94 2,04 100,00 

Poluição provocada pelos resíduos humanos (esgoto, 

lixo, etc) 
91,84 7,14 1,02 100,00 

Construção de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) 27,92 51,78 20,30 100,00 

Poluição por substâncias químicas e resíduos industriais 81,03 16,41 2,56 100,00 
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Na sequência, sugerimos aos estudantes uma questão aberta, com a seguinte 

indagação: “Cite os principais problemas que afetam o Rio do Peixe no momento”. A tabela 

abaixo relaciona as problemáticas apontadas pelos estudantes, hierarquizandas segundo a 

frequência com que foram citadas. 

 

Tabela 6: Principais problemas ambientais do Rio do Peixe 

 PROBLEMAS                                  Nº CITAÇÕES PROBLEMAS Nº CITAÇÕES 

Poluição 80 Queimadas 8 

Esgoto 72 Falta de cuidado 5 

Lixo 65 Erosão 5 

Destruição da mata ciliar 50 Pesca 5 

Dejetos de animais 40 Falta de água 3 

Desmatamento 39 Mau cheiro 2 

Resíduos industriais 33 Falta de fiscalização 2 

Substâncias químicas 27 Hidrelétricas 2 

Dejetos 16 Água suja 2 

Resíduos humanos 14 Destruição das nascentes 1 

Agrotóxicos 9 Falta de chuva 1 

  

  

 

Após termos indagado sobre as condições ambientais da Bacia do Rio do Peixe, 

consideramos importante conhecer o que os jovens pensam quanto aos atores e/ou instituições 

potencialmente em condições (de direito e/ou de fato) de contribuir para a melhoria da 

qualidade socioambiental da bacia hidrográfica em estudo. Procuramos aferir a credibilidade 

que os jovens conferem a cada um dos atores/instituições elencados, quanto à capacidade de 

cada um de cooperar/contribuir na construção da sustentabilidade na bacia. 

 

Tabela 7: Confiança dos jovens nas instituições  

ATORES / INSTITUIÇÕES 

 

ACREDITO 

MUITO 

(%) 

ACREDITO 

POUCO 

(%) 

NÃO 

ACREDITO 

(%) 

TOTAL 

(%) 

As universidades 36,32 53,16 10,53 100,00 

O Poder Público (Prefeituras, SDRs, etc)     31,09 39,90 29,02 100,00 

Os cidadãos, cada um fazendo a sua parte 60,10 30,57 9,33 100,00 

As escolas 55,73 40,10 4,17 100,00 

As igrejas 21,88 52,60 25,52 100,00 

O Ministério Público 28,04 43,39 28,57 100,00 

As ONGs e a sociedade civil organizada 55,50 37,70 6,81 100,00 

Os empresários 18,62 36,17 45,21 100,00 

Os órgãos de fiscalização ambiental 70,10 21,13 8,76 100,00 

 

 Os atores e as instituições para os quais os estudantes dizem acreditarem muito são os 

órgãos de fiscalização ambiental (70,10%), a participação responsável de cada cidadão 
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(60,10%), as escolas (55,73%) e as organizações da sociedade civil (55,50%). Chama a 

atenção os três grupos de atores e instituições que receberam a maior indicação no item “não 

acredito”. Os jovens dizem não acreditar na contribuição dos empresários (45,21%), do poder 

público (29,02%) e do Ministério Público (28,57%). Quase 50% dos jovens afirmam não 

acreditar na responsabilidade socioambiental das empresas. Em outras palavras, eles não 

acreditam que o empresariado seja capaz ou esteja disposto a contribuir para a melhoria das 

condições ambientais da bacia. Surpreende, também, os cerca de 30% de estudantes que 

dizem não acreditar no protagonismo do setor público. Considerável parcela dos jovens não 

alimenta expectativas em que é de direito e de fato responsável imediato pela gestão 

sustentável dos recursos hídricos na bacia.   

Por fim, indagamos quanto ao envolvimento dos estudantes em ações concretas de 

sustentabilidade e de cidadania ambiental. Por meio dessa questão buscamos compreender 

como a aclamada consciência ambiental é incorporada/concretizada nas práticas cotidianas 

dos jovens. 

Tabela 8: Envolvimento dos jovens em práticas sustentáveis e de cidadania ambiental  

PRÁTICAS  COTIDIANAS 

 

PRATICO 

REGULAR 

MENTE (%) 

PRATICO 

ESPORADI 

CAMENTE (%) 

NÃO 

PRATICO 

(%) 

TOTAL 

(%) 

Separo diariamente o lixo 31,25 36,46 32,29 100,00 

Controlo o consumo de água 65,63 28,13 6,25 100,00 

Controlo o consumo de energia elétrica 54,79 33,51 11,70 100,00 

Substituo, quando possível, o uso do automóvel 

pelo transporte coletivo, caminhada ou bicicleta 55,15 18,04 26,80 100,00 

Denuncio as agressões ao meio ambiente 17,28 24,08 58,64 100,00 

Faço compostagem com os resíduos orgânicos 31,41 26,18 42,41 100,00 

Reduzo a produção de resíduos 36,79 30,05 33,16 100,00 

Participo de campanhas de plantio de árvores 22,34 23,40 54,26 100,00 

Participo de palestras sobre questões ambientais 23,68 38,95 37,37 100,00 

Participo da limpeza dos rios e das nascentes 13,90 28,88 57,22 100,00 

Envolvo-me em campanhas educativas 16,06 29,02 54,92 100,00 

Participo de atividades de recuperação de matas 
ciliares 12,44 25,39 62,18 100,00 

Contribuo com entidades ambientalistas 12,95 26,94 60,10 100,00 

Consumo de forma consciente 51,04 35,94 13,02 100,00 

Participo em projetos de educação ambiental 17,24 23,15 59,61 100,00 

 

Para efeito de análise, o item “pratico regularmente” é o que deve ser tomado como 

principal indicador do envolvimento dos jovens em práticas individuais e coletivas de 

sustentabilidade. Cabe destacar que apenas quatro ações receberam indicação superior a 50%: 

(i) controlo o consumo de água (65,63%), (ii) substituo, quando possível, o uso do 

automóvel pelo transporte coletivo, caminhada ou bicicleta (55,15), (iii) controlo o 



324 

 

consumo de energia elétrica (54,79%) e, (iv) consumo de forma consciente (51,04%). Bem 

observado, as quatros práticas estão diretamente ligadas ao controle do consumo, cuja 

motivação decorre mais de razões econômico-financeiras que ecológicas. Ao invés de serem 

manifestações, por excelência, da consciência ecológica e da cultura da sustentabilidade, são 

ações orientadas para a redução dos gastos domésticos cotidianos. Em todas as demais ações 

sugeridas, a soma dos itens “pratico esporadicamente” e “não pratico” é, de longe, superior ao 

item “pratico regularmente”. As quatro práticas que aparecem com os maiores percentuais no 

item “não pratico” são: (i) participo de atividades de recuperação de matas ciliares 

(62,18%),  (ii) contribuo com entidades ambientalistas (60,10%), (iii) participo em 

projetos de educação ambiental (59,61%) e, (iv), denuncio as agressões ao meio ambiente 

(58,64%). 

 

Considerações finais 

  

 Considerando os propósitos dessa pesquisa e a riqueza de seus resultados, 

destacaremos abaixo alguns aspectos que nos parecem de fundamental importância para 

subsidiar os projetos de formação/educação ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. 

 Cabe observar, em primeiro lugar, que os temas relacionados ao meio ambiente 

fazem parte do campo de interesse dos estudantes pesquisados. 93,8% dizem estar 

interessados no assunto meio ambiente. Apenas 1% afirma não nutrir interesse. Ao conferirem 

sentido e importância ao tema, os jovens demonstram uma importante abertura cognitiva. Há 

predisposições para as iniciativas de formação ambiental.  

Em segundo lugar, os jovens demonstram não estar alheios às problemáticas de sua 

região hidrográfica. Ao invés de apáticos e alienados, como frequentemente se afirma, eles 

manifestam-se críticos em relação às condições ambientais da bacia onde vivem. Apenas 1% 

afirma que o Rio do Peixe está bem cuidado. 44,4% dizem que o rio está pouco cuidado e, 

23,8%, que está nada cuidado. Segundo eles, a poluição é o fator que mais incide sobre a 

qualidade das águas. Há elementos de problematização da realidade socioambiental da região 

que podem ser aprofundados. 

Em terceiro lugar, chama a atenção o reduzido conhecimento que os estudantes 

dizem ter sobre os principais documentos/marcos do ambientalismo contemporâneo. 67,2% 

afirmam nunca terem ouvido falar da Rio-92; 60%, da Conferência de Estocolmo; 56,4%, da 

Agenda 21 e, 56,3%, da Carta da Terra. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe 
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também é pouco conhecido entre os estudantes. Apenas 23,6% dizem conhecer a entidade. A 

soma entre os que responderam “não” e “ouvi falar mas não sei o que é” corresponde a 

76,3%. Há a necessidade de maior compreensão dos aspectos políticos e legais das questões 

socioambientais. 

Em quarto lugar, chama atenção a análise que os jovens fazem das instituições que 

podem contribuir com a melhoria da qualidade ambiental da região. Os três grupos de atores 

que receberam a maior indicação no item “não acredito” foram os empresários (45,2%), o 

poder público (29%) e o Ministério Público (28,5%). Quase 50% dos jovens afirmam não 

acreditar na responsabilidade socioambiental das empresas, ou seja, não apostam que o 

empresariado seja capaz ou esteja disposto a contribuir para a melhoria das condições 

ambientais da bacia. Surpreende, também, que cerca de 30% dos estudantes afirmam não 

acreditar no protagonismo do setor público. Considerável parcela dos jovens não acredita em 

quem é, de direito e de fato, responsável imediato pela gestão sustentável da bacia 

hidrográfica. Reflete-se uma baixa credibilidade na liderança política e empresarial da região. 

Por fim, cabe destacar a importância que os jovens conferem ao papel da escola e dos 

professores. Perguntados sobre quem mais contribuiu em sua formação ambiental, os jovens 

responderam que foi a televisão (73,2%), os professores (72,1%) e as palestras (63,8%). Há 

um reconhecimento da importância da escola. A educação formal, a despeito de aparecer em 

segundo lugar, é mencionada como um importante espaço de formação da cultura da 

sustentabilidade. A escola continua sendo – e deve ser - um espaço privilegiado de formação 

socioambiental.  
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