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INTRODUÇÃO 

 

 Os recursos hídricos são indispensáveis à existência e manutenção da vida no planeta. Sua disponibilidade 

pode ser considerada como recurso chave tanto para a subsistência de ecossistemas como para o desenvolvimento 

socioeconômico.  Em regiões do Cerrado, riachos e brejos são restritos a pequenas áreas em relação à área total do 

bioma e representam as únicas fontes de águas superficiais, tanto para plantas como para animais, incluindo o uso 

humano [1]. Fenômenos climatológicos caracterizados pela ausência, escassez, frequência reduzida, quantidade 

limitada e má distribuição das precipitações pluviométricas caracterizam a estação seca no bioma [2].  Em associação a 

estes eventos naturais, os impactos de origem antrópica apresentam o potencial de prolongar o período de estiagem, ao 

degradar e contaminar as fontes hídricas no bioma, comprometendo todo o ciclo natural da água. Para áreas protegidas e 

prioritárias para conservação da biodiversidade, como o Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu (MSVP), a conservação dos 

recursos hídricos é de extrema relevância para preservação do equilíbrio ecológico e socioambiental.  

 Segundo Tamaio [3], o desenvolvimento de ações educativas é condição necessária para modificar o quadro de 

crescente degradação dos recursos naturais. Executar  atividades educativas em ambientes escolares remete ao processo 

de reconstrução interna (dos indivíduos) a partir da interação com a ação externa (a natureza), sendo a confecção de 

desenhos uma importante ferramenta em educação ambiental. Por meio da retratação através de desenhos é possível 

articular processos cognitivos que aproximam o indivíduo de sua realidade local [4]. Para o aluno, o desenho é 

elemento mediador de conhecimento e autoconhecimento, enquanto, para o educador ambiental, é uma importante 

ferramenta diagnóstica e avaliativa. O presente trabalho buscou diagnosticar e avaliar o conhecimento de crianças, 

jovens e adultos acerca da conservação dos recursos hídricos nas comunidades do Sumidouro (Bonito de Minas/MG) e 

Fabião II (Itacarambi/MG), por meio de desenhos com o mapeamento da sub-bacia hidrográfica onde se localizam.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal do Sumidouro, comunidade rural pertencente ao município 

de Bonito de Minas, e na Escola Estadual Saturnino Ângelo da Silva, comunidade do Fabião II/Peruaçu, pertencente ao 

município de Itacarambi. A atividade envolveu um total de 284 alunos, sendo 75 alunos da comunidade Sumidouro, na 

sub-bacia do Rio Carinhanha, e 209 alunos no povoado Fabião II, no Rio Peruaçu. Os participantes foram crianças, 

jovens e adultos moradores das duas localidades, cursando do  9° ano do ensino fundamental ao ensino médio e uma 

turma da EJA (Educação para Jovens e Adultos), das redes estadual e municipal. A ação educativa consistiu em duas 

etapas: a apresentação de uma palestra interativa, seguida pelo mapeamento dos cursos hídricos locais através de 

desenhos feitos pelos alunos. A palestra abordou os principais conceitos do tema, o ciclo da água, a bacia hidrográfica 

local, a legislação referente e o gerenciamento dos recursos hídricos, bem como a importância da atual crise hídrica no 

Brasil e no mundo e suas consequências. Na segunda etapa do trabalho, os alunos foram divididos em grupos para 

utilizar o seu próprio conhecimento, e também aqueles aprendidos durante a apresentação sobre nascentes, córregos, 

veredas, e rios da região, assim como o uso e conservação destes recursos hídricos, buscando esquematizar em forma de 

mapa a sub-bacia da região, e depois apresenta-lo a turma.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A palestra despertou o interesse dos alunos por ser interativa e se utilizar de recursos audiovisuais para 

apresentar desde os aspectos mais amplos e teóricos do tema até as questões mais conflituosas e regionais sobre os 

recursos hídricos, aproximando a realidade da crise hídrica ao cotidiano dos alunos. No total foram produzidos 19 

mapas, sendo cinco da sub-bacia do Rio Carinhanha na Escola do Sumidouro, e 14 mapas do Rio Peruaçu, produzidos 

pelos alunos da comunidade do Fabião II/Peruaçu. Ambas as comunidades trabalhadas neste estudo estão inseridas no 

Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu, mas em áreas distintas quanto ao uso e atual estado de conservação de seus cursos 

hídricos, haja vista que o Rio Carinhanha ainda é um rio com vazão em abundância, mas com passivos ambientais 

preocupantes e crescentes, enquanto que o Rio Peruaçu já se encontra comprometido pela falta d’água em grande 

extensão de seu curso.  
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 O mapeamento apresentado pelos alunos refletiu as diferentes realidades socioculturais em que estão inseridos. 

A Escola do Sumidouro encontra-se na zona rural, na qual alunos e moradores apresentam convívio direto com o Rio 

Carinhanha, sendo o rio e suas veredas  afluentes os principais provedores para a produtividade e subsistência da região. 

Já os alunos da escola do Fabião II também são moradores das margens ou proximidades do rio, mas, como estão em 

zona urbana, possuem menor contato e utilização do Rio Peruaçu e seus afluentes, que deixam de ser referência espacial 

indispensável para a comunidade.  

 Através do mapeamento, foi possível identificar a diferença entre as duas regiões, tanto em relação à 

conservação dos cursos hídricos, quanto à orientação espacial da comunidade a partir dos recursos hídricos. O grupo da 

comunidade Sumidouro mostrou com clareza sua forte relação com a bacia do Rio Carinhanha, ao demonstrar 

detalhadamente o curso do rio e revelar informações da conservação de nascentes, veredas e áreas atingidas pelo fogo e 

pela falta de água, conforme a Fig. 1A. O grupo da comunidade Fabião II apresentou, de forma geral, muitos outros 

elementos em seu mapeamento, demonstrando até maior riqueza de aspectos do espaço, mas não necessariamente 

orientados pelos recursos hídricos da região, embora tenha evidenciado alguns dos problemas recorrentes de degradação 

do curso hídrico. Muitos dos grupos nesta escola também apresentaram um mapeamento geograficamente mais 

limitado, compreendendo uma pequena porção do Rio Peruaçu, o que revela pouco conhecimento, e pouca relação 

direta com a bacia do Rio Peruaçu (Fig. 1B). Constatou-se também que alunos de maior idade, como a turma do EJA, 

tem mais facilidade para mapear a bacia, reconhecendo e pontuando as ameaças locais aos recursos hídricos (Fig. 1C), o 

que reforça a importância de se trabalhar a temática nas escolas, já que muitos alunos desconhecem o rio e suas 

condições.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 O método de exposição e mapeamento foi muito significativo para o diagnóstico e avaliação do conhecimento 

dos alunos acerca da bacia hidrográfica e da situação dos cursos hídricos de suas  localidades. Além de ter revelado aos 

estudantes a realidade local, forneceu  importantes informações aos profissionais de educação ambiental, favorecendo o 

planejamento de futuras ações para o ensino e de iniciativas práticas que envolvam os alunos diretamente na 

conservação e revitalização dos recursos hídricos. Atividades que utilizam a retratação individual sobre determinado 

problema ambiental devem ser realizadas com maior recorrência pois possibilitam identificar o nível de conhecimento 

socioambiental  e espacial das comunidades, além de contribuir para a ampliação deste conhecimento pelos alunos, após 

a reflexão e o debate gerados pelo trabalho em grupo.  
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Figura 1. Mapeamento dos recursos hídricos elaborado por estudantes. A. Rio Carinhanha, desenhado por alunos do 9° 

ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio. Escola Municipal do Sumidouro, Bonito de Minas/MG. B e C. 

Rio Peruaçu, mapeado por alunos da  Escola Estadual Saturnino Ângelo da Silva, Itacarambi/MG. Em B, trabalho de 

alunos do 9° ano do ensino fundamental ao 2° ano do ensino médio, e em C, mapa da turma do 3º ano do ensino médio 

e da EJA. 
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