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RESUMO 

O estágio nos anos iniciais do ensino fundamental foi desenvolvido por meio da apreensão da 

realidade escolar, estudos e pesquisas que culminaram na elaboração do Projeto de Trabalho 

(HERNÁDEZ, 1998)
4
 “Água - Fonte de Vida”.  O tema foi pertinente por possibilitar compreender 

o sentido Década da Sustentabilidade (2005-2014)
5
; da Década Internacional para Ação “Água, 

Fonte de Vida” (2005-2015)
6
 e do Ano Internacional de Cooperação pela Água (2013)

7
 e viabilizar 

o diálogo sobre sustentabilidade e a necessidade de cooperação internacional na proteção dos 

recursos hídricos. O tema foi abordado a partir dos conhecimentos prévios dos alunos e com o 

intuito de religar conhecimentos de diferentes disciplinas em perspectiva multidimensional e 

multirreferencial. Pretendeu-se analisar o metatema água considerando as dimensões: planetárias, 

regionais, sociais, individuais, naturais, artísticas (poética, literária, musicais).  Trabalhou-se com 

mapas conceituais (Cmap Tools) a fim de visualizar os conceitos, suas relações e conexões dentro 

de uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar (SUANNO, 2013)
8
. As discussões ao longo 

das aulas contemplaram reflexões em torno das preocupações com a escassez de água no Planeta 

Terra, considerando que na atualidade 900 milhões de pessoas já sofrem com a falta de acesso a 

água potável (UNESCO, 2013), além da falta de saneamento básico, o que compromete a qualidade 

de vida dos cidadãos. Assim, destacou-se a necessidade de preservações e proteção das águas a fim 

de evitar potenciais conflitos internacionais. Neste contexto, propusemos atividades que permitiram 

aos alunos construir conhecimento e compreender que, para mudar o mundo é necessário mudar a si 

mesmo e o estilo de vida consumista, para evitar o desperdício de água praticado predominante 

pelas indústrias e pela agricultura.  As aulas intencionaram que os alunos construam conhecimentos 

que auxiliem a pensar o mundo atual e suas problemáticas, assim como promover mudança de 

consciência, de atitude, a fim de se mobilizar o sujeito para criar potenciais soluções para os 

problemas ambientais, intencionando a construção de uma sociedade planetária mais sustentável, 

democrática e justa.  As aulas foram mobilizadas por meio da problematização de questões chaves 

como: Por que cooperar internacionalmente pelas águas? Por que os problemas em torno da 

temática água são planetários? O que significa dizer que os rios e os aquíferos serem 

transfronteirísticos? Tais questionamentos nos permitiram discutir, dentre outras questões, a 

necessidade de rever o estilo de vida no sistema capitalista, que associa satisfação com consumo.  
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