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Título: A importância do Meio ambiente na vida dos indivíduos e a importância 

da conscientização ambiental, utilizando-se da Educação ambiental escolar. 

 

 1. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A escolha do referido tema deu-se em virtude deste assunto ser grandemente 

debatido nos dias atuais, em diversas áreas, entretanto, no âmbito educacional 

escolar, é preciso focar e analisar as crianças, que estão em processo de 

desenvolvimento de conceitos e opiniões. Contudo, acreditamos na abordagem 

do Meio Ambiente tendo como papel a conscientização acerca da importância 

de cuidado e preservação. Assim, apostamos na formação de cidadãos cons-

cientes, dispostos a atuarem de forma positiva na realidade socioambiental. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

2.1. A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS COM A ÁGUA, COM OS RIOS 

 

A água é um recurso natural indispensável à vida e ao ser humano. 

Sem ela, é impossível a condição de vida do indivíduo, bem como dos animais 

e das plantas. A utilização da água é essencial ao homem. Porém, a cada dia, 

ele homem polui mais e mais os ambientes aquáticos, aumentando a agressão 

ambiental e diminuindo as potencialidades da água.  

Conforme Mendes (1997), a água é o elemento fundamental da vida. 

Os múltiplos usos da mesma são indispensáveis a um largo espectro das 

atividades humanas, tais como o abastecimento público e industrial, a irrigação 

agrícola, a produção de energia elétrica e as atividades de lazer e recreação. 

Historicamente, o crescimento e a expansão demográfica e industrial 

trouxeram como consequência o comprometimento das águas dos rios, lagos e 

reservatórios.  

 

Até meados do século XVII, não existiam tubos capazes de resistir à 
pressões significativas (tubos de madeira, argila ou chumbo). O 
desenvolvimento de tubos de ferro fundido e a gradual diminuição do 
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seu custo conjuntamente com a melhoria das bombas movidas a 
vapor, tornou possível o suprimento de água público, mesmo para 
pequenas comunidades e a distribuição individual (MAY, 1995, p. 94). 

 

A discussão refere-se à falta de recursos financeiros nos países em 

desenvolvimento, que tem agravado o problema devido à impossibilidade da 

aplicação de medidas corretivas para reverter a situação. E em determinados 

momentos a população não se preocupava em buscar uma destinação correta 

para o que consumia, por exemplo, nem se atinha à importância da reciclagem, 

não calcularam, infelizmente, as consequências das atitudes para nascentes, 

rios, solo, animais.  

Os mananciais também estão em constante ameaça, pois acabam 

recebendo as sujeiras das cidades, levadas pelas enxurradas junto com outros 

detritos. A impermeabilização do solo, causada pelo asfalto e pelo cimento, 

também dificulta a infiltração da água da chuva e impede a recarga dos lençóis 

freáticos.  

As ocupações clandestinas de áreas de mananciais também poluem as 

águas, pois seus moradores depositam resíduos e esgoto no local. Logo, é 

indiscutível que o homem é o maior causador de poluição e destruição da 

natureza, incluindo a morte de milhares de peixes. 

As águas correntes brotam nas fontes, mas as águas de chuva que 

escoam imediatamente formam pequenos córregos, que se juntam, dando 

finalmente origem aos rios. Desta forma, a nascente de um rio pode ser vista 

como uma extensa região cujas fontes alimentam um pequeno córrego, que se 

juntará a outros mais adiante, conduzindo à formação do rio. 

Conforme Mendes (1997, p. 42):  

 

A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é 
sobretudo um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção 
constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do 
Homem para as gerações presentes e futuras. 

 

É válido mencionar que as disponibilidades de água doce na natureza 

também são limitadas pelo alto custo da sua obtenção, nas formas menos 

convencionais, como é o caso da água do mar e das águas subterrâneas. Deve 
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ser, portanto, da maior prioridade, a preservação, o controle e a utilização 

racional das águas doces superficiais. 

O que queremos dizer é que o equilíbrio e o futuro de nosso planeta 

dependem da preservação da água e dos seus ciclos. Estes devem 

permanecer intactos e funcionando normalmente, para garantir a continuidade 

da vida sobre a Terra. O equilíbrio depende, em particular, da preservação dos 

mares e oceanos por onde os ciclos começam. 

Segundo Shiavetti & Camargo (2002, p. 64): 

 

A bacia hidrográfica ou de drenagem é definida como uma área de 
captação da água de precipitação, demarcada por divisores 
topográficos, onde toda água captada converge para um único ponto 
de saída, o exutório. A formação da bacia hidrográfica se dar através 
dos desníveis dos terrenos que direcionam os cursos da água, 
sempre das áreas mais altas para as mais baixas.  

 

Portanto, para a recuperação e preservação das nascentes e 

mananciais em propriedades rurais, por exemplo, é necessário adotar algumas 

medidas de proteção do solo e da vegetação, que englobam desde a 

eliminação das práticas de queimadas até o enriquecimento das matas nativas. 

Consequentemente, a boa gestão da água deve ser objeto de um plano de 

educação ambiental, que contemple os múltiplos usos desse recurso, 

desenvolvendo e aperfeiçoando as técnicas de utilização, tratamento e 

recuperação de nossos mananciais. 

Os recursos naturais de transformação da água em água potável são 

lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada 

com racionalidade e preocupação. Final, nas últimas décadas, o desmatamento 

de encostas e matas ciliares, além do uso inadequado dos solos, contribuiu 

para a diminuição da quantidade e qualidade da água. 

 

2.1.1 A importância dos Cuidados com o Solo 

 

São incontáveis os benefícios gerados pelo solo, visto que o solo é um 

recurso natural imprescindível na sobrevivência dos seres humanos. Por outro 
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lado, em nome da lucratividade o ser humano tem agredido gradativamente o 

solo, componente imprescindível da Natureza, com suas ações. 

O processo de degradação, seja por queimadas, desmatamentos, 

poluição, traz expansões em se tratando de impactos ambientais causados ao 

planeta, de forma geral. 

Segundo Lepsch (2002, p. 178): 

 

O solo é naturalmente protegido por cobertura vegetal, nele existem 
microorganismos que ativam o ciclo biológico, no momento em que o 
homem promove a retirada da vegetação, o solo fica exposto à ação 
de ventos, chuvas, raios solares, altas temperaturas. 

 

Essas ações acabam por destruir a estrutura do solo, pois os 

microorganismos são exterminados, fazendo com que o solo torne-se 

inadequado ao funcionamento. Contudo, ressalta Pires e Tozato (2009, p. 74): 

 

A degradação do solo aumenta em consequência do 
desenvolvimento e crescimento populacional. Para atender a 
demanda de alimentos e materiais, o solo e a biodiversidade são 
destruídos. As atividades realizadas, que necessitam de ocupação do 
solo são os principais fatores contribuintes para a degeneração do 
mesmo. 

 

Em contrapartida ao discutido, é inegável que muitos indivíduos e 

organizações, na busca de minimizarem os impactos causados por suas 

próprias ações, têm desenvolvido práticas, no intuito de conservar e manter 

propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. A intenção de tais 

implantações, baseadas em técnicas, é a de manter protegido o solo para que 

possa ser realizado um bom plantio e cultivo. 

A aceleração do desenvolvimento das grandes cidades, bem como da 

expansão da Agricultura e Pecuária nas áreas rurais, fizeram com que a 

capacidade do solo sobrecarregasse, pois, com a elevação do povoamento e o 

crescimento da população, o consumo alimentar também aumentou, 

requerendo maior produção a fim de suprir, inclusive as necessidades 

comerciais. Nesse sentido, entendemos que o solo, por ser a base para 

qualquer tipo de plantio, portanto, deve ser utilizado de forma racional, 

consciente. 
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3. PROBLEMA DA PESQUISA 

Como desenvolver um trabalho da educação ambiental na escola através da 

construção de uma relação de valores individuais e coletivos?  

 

4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GERAL  

- Destacar a importância da conscientização ambiental por meio da educação 

ambiental, no meio escolar. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Destacar, por meio de estudos bibliográficos, a importância dos cuidados com 

a água, rios, solo; 

- Abordar questões envolvendo o meio ambiente e a poluição; 

- Problematizar as funções e a importância do solo no meio ambiente, e os 

danos causados a ele; 

- Discutir a legislação quanto à fiscalização da utilização do solo agrícola no 

estado do Paraná; 

- Criar ações para o desenvolvimento da educação ambiental no contexto 

escolar infantil, promovendo formas de sensibilizar os alunos direcionando-os 

para os cuidados e preservação do meio ambiente. 

 

5. METODOLOGIA 

Não é recente o fato debatido quanto à degradação do Meio Ambiente, 

especialmente do solo. Acreditamos na ideia de que precisamos utilizar a terra 

de forma sustentável, em conformidade com a sua capacidade de produção, 

buscando agir sem destruir, nem degradar a área. Logo, para melhor utilização 

e proteção do solo, no município de Clevelândia, pretendemos desenvolver em 

conjunto com diferentes áreas, especialmente as Secretaria de Meio Ambiente 

e da Agricultura, adaptações técnicas aos tipos de solo, levando em conta a 

vegetação e o clima do local. Conforme nos diz Bertoni (1990, p. 46): 
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As medidas de conservação são variadas e podem ser de caráter 
vegetativo, edáfico e mecânico, todas elas visam à preservação, 
consequentemente a diminuição dos impactos gerados pelas 
atividades estabelecidas no solo. 

 

Proteger e conservar o solo diante dos efeitos degradantes é uma 

forma de cuidar e propiciar a realização de atividades sustentáveis, pois, 

mantém os nutrientes em condições favoráveis para a produção. 

De acordo com Neiman (1989, p. 59): 

 

O processo de degradação do solo é um problema a nível mundial, 
que gera consequências ambientais e econômicas significativas. O 
ideal seria prevenir o desgaste do solo. Um solo degradado, mesmos, 
após interferências com adubos e fertilizantes não terão a mesma 
capacidade produtiva de um solo preservado. 

 

Apesar de serem diversas as técnicas orientadas para as práticas de 

atividades que visem à conservação, há também a existência de legislação que 

apoia e orienta o uso do solo, independente da atividade a ser praticada. Por 

conseguinte, é fundamental que se compreenda a importância do uso 

sustentável do solo e do correto manejo das atividades quanto à manutenção 

dos ecossistemas terrestres e da sobrevivência. 

Nessa direção, o solo deve ser fértil para que possa suprir às 

demandas da população, em quantidade e qualidade. Contudo, se o solo for 

deficiente em um elemento químico, por exemplo, as plantas nele cultivadas 

serão carentes da qualidade necessária. 

Para Bertoni e Lombardi (1990, p. 16): 

 

Por conservação do solo, dever-se-á entender a preservação e o 
desenvolvimento, de modo a proporcionar o maior bem para o maior 
número e pelo maior período de tempo, dos recursos naturais de 
caráter renovável, quais seja, o solo, as florestas, as pastagens, a 
fauna silvestre e, em certa extensão, a água.  

 

Por fim, entendemos a manutenção das características produtivas dos 

solos como uma atividade indispensável à subsistência humana, 

principalmente pela importância do fornecimento direto ou indireto dos 

alimentos. Até porque, a ação erosiva da água da chuva, carregando a terra 
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para locais indesejáveis, acarreta uma série de prejuízos socioambientais e 

econômicos. 

O conjunto acima, bem como o desenvolvimento das ações ao longo da 

vigência do projeto tem por intuito geral a cidade de Clevelândia como uma 

cidade sustentável. É nessa área que pretendemos atuar, participar e contribuir 

com o presente projeto. 
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