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RESUMO 
 
 

Mais que um insumo indispensável à produção de bens comercializáveis e um recurso 
estratégico para a promoção do desenvolvimento econômico, a água é vital para a manutenção 
dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que mantem em equilíbrio os ecossistemas. No 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID Diversidade), alunos do curso 
de Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), da Universidade de Taubaté, 
participam e desenvolvem as atividades sobre o tema água em escolas rurais da rede pública 
dos municípios de Taubaté e Tremembé. Os bolsistas têm a oportunidade de aprofundar os 
conhecimentos e argumentos sobre a urgência da preservação e o uso responsável dos 
recursos hídricos disponíveis. O objetivo deste trabalho foi resgatar a consciência e a 
importância dos recursos hídricos em alunos das escolas rurais, atendidas pelo projeto PIBID 
Diversidade. Os bolsistas realizaram a observação e a coleta de informações sobre o uso e a 
qualidade da água utilizada pelos alunos e o entorno escolar. Por meio do desenvolvimento de 
atividades pedagógicas como jogos, apresentações e teatros, os bolsistas envolveram os 
alunos na discussão sobre o uso e conservação dos recursos hídricos. Para ajudar no 
embasamento e compreensão dos fatos observados, os bolsistas realizaram a leitura crítica de 
textos e leis estaduais e federais que regem o uso dos recursos hídricos, livros, vídeos e 
artigos científicos relacionados ao tema. Os resultados mostraram o descaso humano no uso 
cotidiano da água, o que pode ser justificado do ponto de vista histórico cultural, visto que, em 
outros tempos o elemento água era tido como “divindade”, cuja guarda de tesouros e 
civilizações lhe era confiada. A literatura demonstra que cabia a água fazer justiça 
aterrorizando ou premiando os seres vivos. Postura essa que transformou este elemento 
fundamental para a sobrevivência universal, em mero recurso de produção de capital, 
explorado e abusado incessantemente por milhares de anos por homens sedentos por 
comodidade. Diante dessa reflexão, o caminho que o desenvolvimento humano tomou, o levou 
a uma mudança drástica na sua inter-relação com os recursos naturais de que dispõe. Os 
homens buscando uma suposta qualidade de vida, numa sociedade altamente competitiva, 
abandonaram o espírito de cooperação e preservação. Tais estudos justificam a necessidade 
de conscientizar as comunidades, buscando a agregação do conhecimento científico e das 
ações cotidianas, para que o homem desde a infância incorpore hábitos de respeito à natureza 
em sua totalidade. A conscientização das gerações futuras contribuirá com a valorização dos 
bens naturais, por meio de mudanças nas ações e atitudes, estruturando transformações 
culturais onde a prioridade seja preservar e não explorar indevidamente. Acredita-se que as 
mudanças concretas poderão ser compartilhadas pela sociedade, por meio de um processo 
gradativo de agregação de valores que tornarão as nações verdadeiras potências humanas. 
Que a água, elemento vital, não seja transformado em objeto de disputa, mas em reserva 
hídrica constituída como um dos maiores tesouros da humanidade. 


