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RESUMO 

 
AEducaçãoAmbiental é 
umanecessidadepelarealidadeambientalqueencontramosatualmente, 
sendogarantidapeloPolíticaNacional de EducaçãoAmbiental, e promovidaem Mina
GeraispeloConteúdoBásicoComum. Assim, objetivou
o conhecimento dos alunos do 3º ano do 
EnsinoMédiodaEscolaEstadualNossaSenhoradaPiedade do município de Turvolândia
MG no ano de 2018, 
Sendorealizadolevantamento do conhecimentoatravés de questionário, estudo do Rio 
Dourado e criação de propostasparasuapreservação. Dessemodo, o 
trabalhocomosalunosproporcionouconhecimentosobre o meioambiente local, 
reflexãodaquestãoambiental e iniciaçãoda
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1. INTRODUÇÃO 

 
 AEducaçãoAmbiental formal trazpropostas, debates, embasamento e 

práticaparasolucionarosproblemasexistentes, assim, a Lei nº 9.795, de 27 de abril
1999 estabelece no seuartigo 1º queEducaçãoAmbientalconstrua “valoressociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competênciasvoltadaspara a concervação do 
meioambiente, bem de usocomum do povo, essencial à sadiaqualidade de vida e 
suasustentabilidade”. Destarte, atravésdessa lei a EducaçãoAmbientalnão é 
tratadacomoumadisciplina curricular, mas um tema transversal quedeve ser 
trabalhadoportodas as disciplinas.

Com relaçãoaeducaçãomineira, o ConteúdoBásicoComum do 
EnsinoMédiodadisciplina de Biologiaap
seusdesafios” comoconteúdopara o 3º ano e nelepedepara ser abordadocomo o ser 
humanolida com o meioambiente, as formas degradação ambiental e dabiodiversidade 
e tambémtrabalhar com osalunosformas de preservação, sa
prevenção de doenças (MINAS GERAIS, 2007 p.46). Sendoconteúdopara o 
primeirobimestreletivo. 

Nessecontexto, objetivou
alunos do 3º ano do EnsinoMédiodaEscolaEstadualNossaSenhoradaPiedade do
município de Turvolândia-
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RESULTADO DE PESQUISA 
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sendogarantidapeloPolíticaNacional de EducaçãoAmbiental, e promovidaem Mina
GeraispeloConteúdoBásicoComum. Assim, objetivou-se com o presenteartigoanalisar 
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EnsinoMédiodaEscolaEstadualNossaSenhoradaPiedade do município de Turvolândia
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1.1 Rio Dourado 
 

O Rio Douradoatravessa o município de Turvolândia-MG, no entanto, 
suanascenteficalocalizada no municípioEspírito Santo do Dourado, 
percorrendoosmunicípios de São Joãoda Mata, Carvalhópolis, Poço Fundo desaguando 
no Rio Sapucaí, (MINAS GERAIS, 2010). 

Esserioporsuavez, estásituadonaBacia do Rio Sapucaí, maisespecificamente no 
BaixoSapucaí, com area de 1.700 km2, tendocomo principal atividade a agricultuta. Por 
ser umaregião de planíciesocorremsempreinundações no período das cheiasque ocorre 
principalmentenosmeses de dezembro e janeiro, o 
quepodeacarretaremmaiorcontaminação das águaspelouso de 
agrotóxicosnasplantaçõespróximasaoleito do rio. A fauna aquatica é 
compostaporváriasfamilias de peixescomo a Characidaefamília do peixequelhedeu o 
nome, Dourado (Salminusbrasiliensis). (MINAS GERAIS, 2010).  

 
2. METODOLOGIA 

 
  A pesquisafoidesenvolvida com 30 alunos do terceiroano no EnsinoMédioda E. 
E. NossaSenhoradaPiedade no primeirobimestre de 2018, 
acontecendoemtrêsmomentos, o primeiro deles foi o levantamentoprévio do 
conhecimentoqueosalunospossuíam a respeito do Rio Douradoatravés de um 
questionário com questõesdiscursivas, sendo as seguintesquestões: O 
quevocêconhecesobre o Rio Dourado?Vocêconhece, 
jápresenciououpraticoualgumaatitudepara a degradação do Rio 
Dourado?Qualaimportância do Rio Douradoparasuaregião? O 
segundomomentofoiusadoparaestudo do Rio Dourado, utilizandopartes do Plano 
Diretor de RecursosHídricosdaBaciaHidrográfica do Rio Sapucaí: diagnóstico e 
prognósticodisponibilizadopelaSecretaria de MeioAmbiente; no terceiromomento, 
osalunoscriarampropostaspara a conservação do Rio Dourado, 
sendoencaminhadosatravés de ofíciopara a Câmara dos Vereadores de Turvolândia. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
As informaçõescontidasnaprimeiraquestãolevantada “O quevocêconhecesobre 

o Rio Dourado?”demonstrou o desconhecimento do Rio pelamaioria dos alunos, 
exceto: 

 
Ele é um rio de sumaimportânciaparanossaregião, 

emqueváriascidadesdependem de suaáguaparadistribuiçãopara a população, 

eletambém é um afluente do Rio Sapucaí. 

 

No entanto, as informaçõesapresentadas são superficiaispara um rioquefaz 
parte do município dos alunos. Emrelação à segundaquestãoapresentada, sobre as 
atitudes de degradação desserio, notou-se que a maioriajápresenciouváriosatos de 
degradação ambientalsérios, comoosseguintes: 

 
Sim, liberação de dejetosagrícolasnaságuas do rio; 

Sim, jávimoscortandoárvoresnamargem do rio, jogandoesgoto e jogandolixo. 

Algumaspessoasnão tem a consciênciadaimportânciadestepequenorio, 

entãojogampoluentes e lixos. Principalmentepróximo as pontes. 

 



 

 

Ficouclaronasrespostasque a maioriajápresencioualgumaatitute de degradação 
do rio e dabiodiversidadeque o envolve. Damesmamaneiraque quando 
questionadossobre a importância do rioparasuaregiãotodososalunoscitaramque o rio é 
importantepara o abastecimento das cidades, e somente um alunoacrescentou a 
essainformação o seguinte: 

 
O Rio Douradosustentaumagrandepopulação de peixes e animaisterrestres, 

foraqueajudaosfazendeirosairrigarsuasplantações e águaparaseusrebanhos.  

 

Demonstandoque o rioapresentaalém do abastecimento, 
suaimportânciaecológica, vistoqueapresentaaltabiodiversidade de 
animaisquedependem se suaságuas e comoosqueencontamnelasseuhabtat, como o 
peixeDourado, além das matasciliaresque são abundantes.  

Destarte, comoatividadepráticaelestiveram de criarpropostas de 
preservaçãocontendoobjetivos, metodologia e resultadosesperados. 
Dentreosobjetivosapresentados, osmaisrelevantesforam: 

 
Educar e conscientizar as populaçõesaosarredores, explicando a 

importância do rio e espalhando a notícia, assim com o passar do tempo as 

melhorasdapreservaçãopossam ser notadas; 

Elaborarcampanhas de conscientizaçãodaimportância do riopara a 

sociedade; 

Fiscalizar a poluição no rio. 

 
Objetivosesses, quedemonstraram a 

necessidadedaconscientizaçãodapopulaçãopelanão degradação do Rio Dourado, 
fiscalizando o que é jogado no rioparaevitar a poluição. 
Emrelaçãoàsmetodologiasaprensentadasemsuamaioriaosalunoscitaramaelaboração de 
campanhas de preservação, economiadaágua, o reflorestamento das matasciliares. E 
comoresultadosesperadosforamapresentadososseguintes: 

Sensibilização das autoridades a fimdafiscalização e de criação de 

campanhaspara a preservação do Rio Dourado; 

Melhoriadaqualidadedaágua; 

Diminuiçãodapoluição. 

 

 

No intuitodasensililização das autoridades, foiescrito um ofício e enviadopara a 
Câmara dos Vereadores de Turvolândiaparaquepudessemrefletirsobre as 
propostascriadaspelosalunos e se fosse viávelparaaimplantação das campanhas.  

 

4. CONCLUSÃO  
 
Nota-se quealémdaquestãodaconservaçãoambiental, quando 

trabalhadoostemaspróximos a realidade dos alunoselesdemonstrammaiorintresse, 
buscaminformaçõescom as pessoasdacidade e querem a solução dos problemas, tendo a 
possibilidadeaulaspráticascomo a criação das propostas. No entanto, 
aEducaçãoAmbientaldeve ser trabalhada de forma 
interdisciplinarnãodeixandoapenasparaosprofessores de Biologia.  

Dessamaneira, com o trabalhorealizado, além do conhecimentodaimportância do 
Rio Dourado, dareflexãoacercadaquestãoambientalprincipalmenteemrelação à 
degradação e conservação, osalunostiveramcontato com a 
escritacientíficaatravésdaelaboração das propostas. Issojácontribui e insentivapara a 



 

vidaacadêmicaem um curso de nível superior. 
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