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RESUMO 
 
 

O município de Cunha no interior do Estado de São Paulo possui um malha hidrográfica 
extensa-, composta por três bacias, Mambucaba, Paraibuna e Paraitinga, apresentando 
aproximadamente 1400 km2. Dessas três bacias, a única que verte suas águas diretamente 
para oceano Atlântico é a Mambucaba. Os rios Paraibuna e Paraitinga formam o rio Paraíba do 
Sul. São centenas de córregos, riachos e ribeirões cortando as terras que um dia já foram 
férteis e nas quais, muito era produzido. Hoje a escassez de água chega até o embrião do rio 
Paraíba do Sul. As nascentes estão desaparecendo ou diminuindo a ponto de suas águas 
serem tragadas pela terra seca e improdutiva. Comunidades inteiras na zona rural, estão 
usando água de poços artesianos em lugares onde há alguns anos atrás jamais pensava-se 
em tal possibilidade. As dificuldades enfrentadas pela comunidade rural são muitas para frear 
tamanha escassez. O rio de mais de 14 milhões de usuários em todo o Vale do Paraíba e 
cidade do Rio de Janeiro vem sofrendo todos os tipos de agressões. É fato que as mudanças 
no clima do planeta também têm contribuído, pois as estações estão irregulares, os raios 
solares mais escaldante do que nunca, a quantidade de chuva em alguns anos tem ficado 
abaixo da média. Durante anos de 1995 e 2005 foi realizado um trabalho de pesquisa na 
Escola Estadual Fazenda São Geraldo com o desenvolvimento de um projeto que aconteceu 
na vanguarda da alteração da LDB 9394/96 pelo art. 26, onde é citado no parágrafo 7º: “Os 
Currículos do Ensino Fundamental e Médio devem incluir os princípios da proteção e defesa 
civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios (incluído pela Lei 
nº 12608 de 2012)”. A comunidade e os alunos passaram a participar ativamente dos eventos 
na escola e o resultado foi surpreendente. Os proprietários rurais passaram a reservar as áreas 
de influência das nascentes, outros as reflorestaram, alunos passaram a defender fauna e flora 
e a valorizar o potencial hidrográfico do município. Todo o processo foi compilado na obra 
intitulada “Práticas Educativas em Defesa do Rio Paraíba do Sul”. Atualmente os alunos do 
projeto PIBID Diversidade atuam nas escolas rurais do município e contribuem de forma direta 
para que Educação Ambiental almejada pela LDBN, Conferências Nacionais e Internacionais 
necessárias para os propósitos da sustentabilidade sejam efetivadas. A obra elucida passo a 
passo todo o aprofundamento dos conteúdos que transcorreu no campo com apoio do livro 
didático, não sendo este o material primário, mas de complementação. O laboratório foi a 
realidade local e a própria comunidade. Atualmente os alunos do PIBID Diversidade têm a 
difícil tarefa de promover a participação política e democrática das pessoas que vivem nas 
comunidades ribeirinhas por meio do conhecimento e discernimento que geram respeito e 
facilitam a busca de soluções para os problemas da comunidade. 


