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Resumo 

 

Em meados de 2009 e 2010, a Universidade Federal de Goiás (UFG), com o objetivo de promover 

uma reflexão sobre os usos da água, afixou em suas dependências, adesivos, um dos quais narrava: 

“Pela sede, aprende-se a água”, de Emily Dickinson. Esta frase está na abertura de nossa 

Dissertação de Mestrado, desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Geografia, no Instituto 

de Estudos Socioambientais, da (UFG) e defendida em março de 2010. A aludida dissertação teve 

como tema: “OS USOS DA ÁGUA SOB A REPRESENTAÇÃO DE MÚLTIPLOS ATORES: uma 

abordagem territorial do médio curso da bacia do Rio Doce no Sudoeste Goiano”; e permeia a 

sinopse de nossa Tese de Doutorado. Desde então, vivenciamos crescentes problemas em 

decorrência dos múltiplos e exagerados usos da água no Brasil. Como, por exemplo, a crise de 

abastecimento público, pela qual a população da região Metropolitana de São Paulo vem passando 

com o esgotamento da água no Sistema Cantareira, que é “responsável” por abastecer cerca de nove 

milhões de pessoas. Contudo, a crise de abastecimento no Sistema Cantareira é apenas um exemplo 

de esgotamento da água e do modo errôneo com o qual têm sido geridos os usos da água no Brasil. 

O fato é que os usos da água não podem ser pensados desvinculados dos demais usos da terra: solo, 

vegetação e ar. A estiagem deste ano não é o grande problema da crise, o problema está 

principalmente nos usos abusivos que o atual modelo de produção tem feito da terra. Frente ao 

cenário critico de abastecimento de água que acomete o Brasil, podemos questionar a afirmação de 

Emily Dickinson: pela sede aprende-se a água? Não é possível responder a esta questão, em breves 

linhas. A resposta, a pedagogia da natureza tratará de mostrar. O que se pretende fazer é um 

exercício de reflexão relativo aos usos da água, utilizando um estudo de caso realizado na 

Microbacia hidrográfica do Córrego Jataí, no Sudoeste Goiano, que representa a maneira como os 

usos da água/terra estão sendo feitos no Cerrado Goiano e no Brasil. E uma prospecção com a crise 

do Sistema Cantareira em São Paulo. 

 

Palavras - chave: usos da água; crises de abastecimento e ensinamentos da natureza. 

 

1 - Pedagogia da Natureza 

Levantamentos sobre a etimologia da palavra pedagogia apontam que termo tem origem na 

Grécia Clássica, paidós (criança) e agogé (condução), onde pessoas chamadas paidagogos eram 

incumbidas de cuidar e ensinar as crianças daquela sociedade. Na realidade, os paidagogos eram 
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escravos cultos que cuidavam, conduziam as crianças. Para Libâneo, estudioso que se ocupa com a 

pedagogia 

Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da 

educação − do ato educativo, da prática educativa como componente integrante da 

atividade humana, como fato da vida social, inerente ao conjunto dos processos sociais. 

(LIBANEO, 2001, p. 6) 

 

Libâneo ajuda a explicar a ideia de que é na vida concreta que a educação se efetiva. As 

práticas educativas são infinitamente variáveis, acontecem em espaços distintos e sempre com 

ressonâncias sociais e econômicas. Destarte, certas práticas educacionais pensadas pelos grupos 

hegemônicos e para os grupos hegemônicos, podem prestar grandes desserviços ao conjunto das 

sociedades. 

No percurso de formulação de uma PEDAGOGIA DA NATUREZA, buscamos apoio nas 

leituras de mundo de Paulo Freire, grande educador e intérprete de uma verdadeira “pedagogia do 

oprimido”. Paulo Freire e Adriano Nogueira em - QUE FAZER: teoria e pratica em educação 

popular - trazem uma “definição” primeira de educação popular: 

Entendo a educação popular como o esforço de mobilização, organização e capacitação das 

classes populares; capacitação cientifica e técnica. Entendo que esse esforço não se 

esquece, que é preciso poder, ou seja, é preciso transformar essa organização do poder 

burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro jeito. [...] Há uma estreita 
relação entre escola e vida política. (FREIRE E NOGUEIRA, 1993, p. 19) 

 

Conforme a Educação Popular, uma PEDAGOGIA DA NATUREZA, gera importância 

para a dimensão social das relações cotidianas.  Neste arranjo, a relação dos homens com a natureza 

é permeada pelo poder. Ou seja, há uma intima associação entre acesso aos elementos vitais da 

natureza, economia e política.  

Em referência aos anos de 1950/60 Freire e Nogueira firmaram: “havia uma relação muito 

estreita entre educação e transformação da sociedade. Portanto, haveria um tipo de educação não 

apenas para transformar as pessoas... mas haveria educação que refletisse com as pessoas a 

transformação do país inteiro”. Atualmente, existe uma relação entre educação e transformação da 

sociedade no Brasil? Em que medida a PEDAGOGIA DA NATUREZA afeta pessoas de diferentes 

classes sociais? Como tratar da escassez de água com sujeitos que ainda não experimentou a sede, a 

falta de banho?  

Esta contradição ficou clara com a “seca” em muitos lugares do Brasil em 2014. Pois 

enquanto camadas pobres ficaram três dias sem banho na grande São Paulo e Região Metropolitana, 



sujeitos da elite pagaram “caminhões pipa” para encher suas caixas d água. Entretanto, os baixos 

índices pluviométricos no corrente ano são suficientes para ascender tamanha crise de 

abastecimento público? Voltaremos a esta questão. 

Problemas de abastecimento hídrico ocorrem também, no Sudoeste Goiano, nos Domínios 

de natureza do Cerrado, “berço das águas”. Enquanto falta água nas torneiras de muitos bairros da 

Cidade de Jataí, na Usina de Açúcar e Álcool - Raízem Energia S. A. - não falta. Ao passo, que 

pagamos mensalmente as contas de “fornecimento” de água, a Raízem tem outorga
4
 de água para 

varias décadas.  

O já mencionado livro de Freire e Nogueira apresenta percepções populares frente à 

educação e as contradições socioeconômicas sentidas pelo corpo, pelas mãos. Surgem expressões, 

como: “conhecer pela via do corpo”, “mão que pensa”, “cultura de lutas”, entre outras. Uma 

PEDAGOGIA DA NATUREZA nos chama para “tatear com os olhos” as áreas de preservação 

permanente e “apreender com a sede”. Questionar o modo como historicamente tem sido feitos os 

múltiplos usos da água.  

Aliás, por que questionarmos os múltiplos usos da água? Porque a água é um elemento 

natural, finito, condição para a vida, o principal componente utilizado nas atividades humanas e o 

insumo do século XXI. E a realidade geográfica do Brasil e do mundo mostra sinais expressivos de 

que as sociedades contemporâneas vão enfrentar cada vez mais, sérios problemas de abastecimento 

hídrico, principalmente os pobres, que não conseguirem se prover de reservatórios de água.  

Dessa maneira, pretende-se refletir a ideia de uma PEDAGOGIA DA NATUREZA. Pois, as 

crises de abastecimentos públicos de água que afligem as regiões Sudeste, Centro Oeste e Nordeste 

do Brasil, elucidam que tecnologia e o capital não fazem brotar água. Que nós, seres humanos, não 

produzimos água e em contrapartida sua demanda é crescente.  

 

2 - A Natureza e o Domínio de Natureza do Cerrado 

A natureza constitui um conjunto de elementos ambientais composto pelos três estados 

físicos da matéria (sólido – terra; liquido – água; e gasoso – ar) e pelos seres vivos (animais e 

vegetais), formando o ambiente biofísico. (NASCIMENTO, 2013, p. 144). A definição utilizada por 
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Nascimento é clara: a natureza é um conjunto de elementos, e o seu equilíbrio passa pela interação 

entre todos. 

A natureza em terra brasileira logo chamou a atenção de Pedro Vaz de Caminha há 514 

anos. Que, dentre outras riquezas reportou: “Águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é graciosa 

que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem.”  

Para Aziz AB´Sáber em - OS DOMINIOS DE NATUREZA DO BRASIL: potencialidades 

paisagísticas: 

Desde os mais altos escalões do governo e da administração até o mais simples cidadão, 
todos têm uma parcela de responsabilidade permanente, no sentido da utilização não-

predatória dessa herança única que é a paisagem terrestre. Para tanto, há de se conhecer 

melhor as limitações de uso específicas de cada tipo de espaço e de paisagem. 

(AB´SÁBER, 2003, p. 10) 

 

Há de se considerar que no Brasil não soubemos aproveitar as águas que tínhamos.  Os usos 

da terra/água, continuamente foram feitos de modo irresponsável, por sujeitos de diferentes classes sociais. 

Todavia, a espoliação da natureza é feita pelos grupos hegemônicos, e a questão da água na atualidade é 

inquietante.  

Compondo as Potencialidades Paisagísticas Brasileiras, está o Domínio de Natureza do Cerrado, 

considerado como “berço das águas” por abrigar nascentes de importantes bacias hidrográficas e ser área de 

recarga do Aquífero Guarani. O Cerrado quando em equilíbrio cumpre a tarefa basilar de promover a 

infiltração das águas das chuvas, por meio das raízes profundas de sua vegetação nativa. 

Um modo teórico de abordamos um fenômeno geográfico é compará-lo a outro, vejamos o 

exercício comparativo de Aziz AB´Sáber sobre os Cerrados e as Caatingas   

Pode-se afirmar que é nos suportes ecológicos da dinâmica dos lençóis d´água 

subsuperficiais que reside a grande diferença entre os ecossistemas de cerrados e os de 

caatingas. Portanto, os fatores básicos estão relacionados sempre com a questão da posição 

do volume d`água existente logo abaixo da superfície durante a estação seca. Enquanto nas 

caatingas o lençol d´água fica a baixo do nível dos talvegues, existe água permanente 

disponível, nos cerrados, para vegetais de raízes longas e pivotantes. (AB´SÁBER, 2003, p. 

38) 

 

Todavia, com a destruição dos fluxos vivos no Cerrado, os cursos d´água superficiais antes 

perenes estreitaram muito, e isso é sinal que os lençóis de água, subsuperficiais também 

diminuíram. É o alerta da PEDAGOGIA DA NATUREZA, tal fato pode ser confirmado, mais 

adiante com a imagem 2. 



Em áreas de Cerrado, o desmatamento da vegetação nativa, foi principiado pelos 

pecuaristas com a introdução de gramíneas exógenas para pastagens extensivas e intensificado a 

partir da década de 1970, pela agricultura mecanizada com o monocultivo de grãos e com 

monocultivo da cana-de-açúcar, na atualidade. Estes processos impossibilitam a infiltração da água 

no subsolo, por meio de suas raízes, que são profundas e especialistas, na tarefa de infiltração de 

água no solo.  

O não abastecimento dos lençóis freáticos, realizado pelas raízes dessas plantas, 

compromete as recargas dos aquíferos, por conseguinte as nascentes vão diminuir ou secar, pois são 

os aquíferos que alimentam os lençóis freáticos e estes gestam as nascentes.  

 

3 - Da Microbacia do Córrego Jataí ao Sistema Cantareira 

Se a Microbacia do Córrego Jataí e o Sistema Cantareira são distantes geograficamente, 

qual é a relação dos usos da água, objeto desta reflexão, entre uma Microbacia no Sudoeste Goiano 

e um sistema de represas no Sudeste do Brasil? Ocorre que a natureza é um todo, não deve ser 

pensada, de maneira fragmentada. Ademais, o ciclo/círculo hidrológico em nível planetário é 

aberto. 

Altair Sales, Professor e Pesquisador da Pontífice Universidade Católica/GO, em entrevista 

concedida a equipe do Jornal Opção, foi categórico ao firmar “a devastação do Cerrado vai produzir 

também o desaparecimento dos reservatórios de água, localizados no Cerrado, o que já vem 

ocorrendo — a crise de abastecimento em São Paulo foi só o início do problema”. Não por acaso o 

Cerrado é conhecido como “berço das águas”, haja vista a indissociabilidade dos usos do solo e da 

oferta de água, no Cerrado e no Brasil. 

A fala de Sales corrobora com os resultados de nossa pesquisa, realizada para fins de 

Bacharelado em Geografia, nos anos de (2007/2008), em que constatamos através de comparação 

entre fotografias aéreas e imagens de satélites, em um período de 42 anos, que em uma Microbacia 

de 15 Km² em área rural do município de Jataí - cerne da devastação do Cerrado - deixaram de 

existir 6 nascentes. E as localizações destas nascentes que não mais brotavam água, combinavam 

com as lavouras de grãos (soja e milho). 

 

 

 



3.1 - Caracterizações da Microbacia do Córrego Jataí 

Geograficamente a Microbacia do Córrego Jataí tem inicio “a nordeste da cidade de Jataí, 

dentro das coordenadas UTMS 420800mE, 8018000mS e 432000mE e 8035000mS”, conforme o 

mapa 1.  

Mapa 1 - Localização Geográfica da Microbacia do Córrego Jataí 

 

 

Fonte: Lopes et. al. (2007) 

 

Jataí em 2014, de acordo com o IBGE, tem população estima 94.890 habitantes, a área de 

unidade territorial é 88.006 (km²), e a densidade demográfica é de 12,27 (hab/km²). A criação 

institucional de Jataí aconteceu há 119 anos e as atividades econômicas do município e região 

sempre se pautaram pela lei do lucro e não da preservação ambiental. 

A Microbacia em questão drena áreas rurais e urbanas.  E o Córrego Jataí é afluente da 

margem esquerda do Rio Claro, maior rio da região, e merece muito cuidado pelo estado de 

“antropização”, importância simbólica e contribuição hídrica para o município de Jataí. 

 

3.1.2 - Dinâmica Superficial na Microbacia do Córrego Jataí 

O diagnóstico ambiental da dinâmica superficial foi feito em campo, especialmente no alto 

curso da bacia - no dia (22/09/2014), e também mediante leitura de mapa de uso da terra e cobertura 

vegetal da bacia e análise de imagens aéreas. Verificou-se: 

- Solo desnudo (desmatamento); 



- Erosão hídrica;  

- Gradagem em desnível; 

- Inexistência de bacias de contenção do escoamento pluvial; 

- Potencial de perda de solo; 

- Assoreamento ao longo do Córrego Jataí; 

- Poluição do solo e das águas superficiais. 

 

O desmatamento é um impacto ambiental direto e causa vários outros impactos indiretos, 

como: erosão hídrica, perda de solo, assoreamento, poluição do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas por agrotóxico. Estes impactos são percebidos em todo o Brasil. 

 

3.2 – A situação do Sistema Cantareira 

Na Região Metropolitana de São Paulo, está situado o Sistema Cantareira, responsável pelo 

abastecimento de água de 9,8 milhões de habitantes. A região hidrográfica do Sistema Cantareira 

está ilustrada no mapa 2. 

Mapa 2 – Localização da região hidrográfica do Sistema Cantareira 

 

Fonte: http://www.florespi.org.br 

 



Chagas (2014) relata a situação do Sistema Cantareira 

As chuvas previstas para o início do ano, que abasteceriam as represas, não ocorreram. O 

verão foi o mais seco dos últimos oitenta e quatro anos. No dia primeiro de junho, as 

reservas de água da Cantareira chegaram aos preocupantes 24,8%. O conforto de ter água 

corrente e farta na torneira tem sido prejudicado diante dessa crise no abastecimento.  

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2014, tivemos a notícia que o volume d água do 

sistema Cantareira não subiu com o período de chuvas. Que a ultima vez que o volume subiu foi em 

abril de 2013. No máximo a régua do Cantareira permaneceu estável durante oito dias. A imagem 1 

retrata a seriedade da seca no sistema Cantareira. 

 

Imagem 1- Solo ressequido no Sistema Cantareira  

 

Fonte: http://www.namu.com.br/materias/entenda-crise-do-sistema-cantareira 

 

Esta imagem nos remete às áreas semi-áridas. É difícil associar este solo ressequido a um 

sistema de represas “planejado” para abastecimento público de água para 9,8 milhões de pessoas. 

Ainda mais se considerarmos que estamos no país que detém 12% da oferta de água do planeta. 

Segundo AB´Sáber ( 2003, p. 9) “ a paisagem é sempre uma herança”, as imagens 1 e 2 retratam as 

heranças de erros sucessivos e do modo do sistema capitalista de tratar a terra.  

Muitas “análises” sobre a situação do Sistema Cantareira atribuem a falta de água nos 

mananciais da região à seca histórica de 2014, somente. Isso é um erro recorrente. Obviamente a 

seca contribui para a falta de água, porém devemos colocar nas analises a intrínseca relação entre os 

usos do solo e a disponibilidade de água. 

Com usos inadequados do solo e total desmatamento das matas ciliares em muitos trechos 

de mananciais em todo o Brasil e no “berço das águas”, não é possível enfrentar períodos de forte 

estiagem.  

 



Sede no falar 

 

Freire, Nogueira e Brandão em - QUE FAZER: teoria e prática em educação popular - 

refletem sobre a importância da fala do povo 

 

Temos trabalhado, todos nós, a fala do povo; temos nos envolvido com essa forma cultural 

que é muito oralizada. Um certo modo de falar, somado a gestos e jeitos, nos envia à 

geografia humana, popular, se pondo no mundo. Para “se ajeitar” dentro de um mundo em 

transformação a fala do povo diz realidades [...]. (FREIRE E NOGUEIRA, 1993, p. 12) 

 

 

De fato, em geografia humana, as pesquisas suscitam importância à fala do povo, a 

percepção dos múltiplos sujeitos frente às dinâmicas espaciais, às contradições socioeconômicas e a 

relação Homem/Natureza são objetos de estudo da ciência geográfica.  

Cabe lermos falas dos sujeitos entrevistados em trabalhos de campo na Microbacia 

hidrográfica do Córrego Jataí e na Bacia do Rio Claro em seu médio curso, no município de Jataí, 

Sudoeste Goiano. Os usos da terra nestas Bacias hidrográficas representam o modo como estão 

sendo feitos os usos da terra em bacias hidrográficas no Cerrado e no Brasil. 

É difícil expor aqui a fala de todos os entrevistados
5
, todavia as falas de Joana Silva (45 

anos), Pedro Afonso (40 anos) e de Juarez Ferreira (51 anos) darão conta da realidade geográfica 

em questão. 

Joana Silva - há oito meses em um Acampamento Sem Terra no alto curso da Microbacia 

do Córrego Jataí e conhecedora da região há longa data, fala:  

“A terra é boa, mas com a falta de chuva não vira nada. Na beira do Córrego, cisterna com 

12m não tem nada de água. A maioria dos acampados foi embora por causa da falta de 

água”. 

 

Na fala da entrevistada fica evidente que a riqueza da terra está na disponibilidade de água. 

Percebe que em trinta anos as chuvas diminuíram na região e a fartura de alimentos também. 

Pedro Afonso narra que: 

“Nem todos tem cuidado com os agrotóxicos. A água está ficando mais pouca, mas teve 

enchente há mais ou menos três anos. Deixo o solo tampado. O movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, planta para a alimentação” 

 

Este entrevistado mostra que as pessoas utilizam agrotóxicos de forma diferenciada, há os 

que têm cuidado com o uso e manejo e outros não. Ele percebe que tem havido uma maior 
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irregularidade do regime das chuvas. Já que há três anos houve uma enchente. No ano passado as 

chuvas tardaram muito e este ano as chuvas começaram mais cedo, mas pode ser que terminem 

mais sedo também, o que ele considera pior.  

Na voz de Juarez Ferreira: 

“A mata que segura à água, precisamos de mais árvores. O cuidado com a terra é do 
individuo, mesmo com os sujeitos dos movimentos sociais que são mais cuidadosos do que 

os que não são de movimentos sociais. Os próprios governantes dão brecha para o povo 

destruir”.   

 

Juarez tem clareza da inseparabilidade entre vegetação, água e vida. E percebe o quanto os 

legisladores são corruptos e imediatistas. É grande a descrença nos “governantes”. Convém reforçar 

que o Córrego Jataí deságua no Rio Claro, maior rio da região, que fora caudaloso; fonte de 

riquezas e inspiração. Todavia a imagem: 2, retrata os problemas dos usos abusivos da natureza. 

 

Imagem 2 - Rio Claro, município de Jataí/GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OLIVEIRA, F. A de. (22/10/2014) 

 

Assim registramos o Rio Claro, sem água.  Há uma/duas décadas era inimaginável que 

pudéssemos caminhar sobre seu leito. E foi caminhando sobre seu leito que ficava coberto por 

vários metros d água que registramos essa triste imagem.   

Em dialogo com um morador de Jataí, no leito do Rio Claro em (22/10/2014) ouvimos a 

seguinte frase, “essa seca é por falta de floresta, são as matas que seguram a umidade e as águas nos 

rios, isso é castigo”. Diante desses cenários lançamos mão da pergunta que é titulo do livro de 

Freire e Nogueira: QUE FAZER? E voltamos a questionar: Pela sede aprende-se à água? 

 

 



Considerações finais 

 

O tema usos da água tem sido amplamente abordado, porém frente ao aumento da 

demanda e das crises reais de abastecimento público no Brasil, está longe de ser esgotado. É urgente 

o desenvolvimento de políticas fiscais e ações pedagógicas que culminem com a proteção dos 

cursos de água do Cerrado, no Brasil e no mundo. 

Vale enfatizar: A PEDAGOGIA DA NATUREZA, sugerindo APRENDER COM A 

SEDE, constatar com os olhos, demonstram uma importância insubstituível, pois a realidade ao ser 

sentida e tocada motiva a ação e o pensamento do observador. A PEDAGOGIA DA NATUREZA 

conta ainda com a democratização coletiva do ver sob os olhos do povo. Povo que tem que lutar 

todos os dias por trabalho, comida, educação e água. 

Com a grande devastação das matas ciliares no Cerrado, na região hidrográfica do Sistema 

Cantareira e no Brasil, em decorrência da irracionalidade e imediatismo capitalista, não basta que 

chova abundantemente, pois a água não irá infiltrar suficientemente, por conseguinte não irá 

alimentar os lençóis freáticos, os aquíferos e as nascentes.  

Isso enriquece o entendimento do fenômeno em questão e permite aglutiná-lo a outros 

fenômenos da relação homem/natureza. Natureza que não pode ser pensada e manejada de modo 

fragmentado, pois solo, água e vegetação estão intimamente associados.  

O que está em jogo não é só a reprodução ecológica do sistema capitalista de produção, 

mas a reprodução da vida. A resposta à questão chave desta reflexão: pela sede aprende-se à água? 

Os ensinamentos da natureza tratarão de apontar. 
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