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RESUMO 

 

Este trabalho surgiu da preocupação com a preservação 

da naturezapara garantir uma boa qualidade daágua para 

o futuro da comunidade Guarani Ñandeva, da Terra 

IndígenaYvyKatu, Município de Japorã, Mato Grosso do 

Sul, Brasil. O objetivo geral foi construir um diálogo de 

saberes entre a cultura Guarani e a Lei Federal 

9.433/97, que estabelece a Política Nacional Brasileira da 

Água. Os objetivos específicos e respectivos resultados 

foram: aelaboração de um mapa etnográfico; a 

comparação entre saberes guarani e saberes acadêmicos 

da lei 9.433; e a proposição de soluções na melhoria do 

uso da águada comunidade. A metodologia utilizada foi: 

a revisão bibliográfica do tema com o estudo das leis e da 

cultura guarani; entrevistas com anciões da Aldeia; e 

práticas de campo com os alunos do9ª ano do ensino 

fundamental. Esta pesquisa apontou uma contribuição da 

cultura guarani para a gestão sustentável das águas e da 

natureza através de sua participação nos Comitês de 

Bacias. 

Palavras-chave: Uso da Água, Lei Federal 9.433/97, 

Cultura Guarani, Terra Indígena YvyKatu. 
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1. APRESENTAÇÃO PESSOAL 

 

Meu nome é Edson Amaurilio e sou do povo Guarani 

Ñandeva. Nasci na Terra Indígena (TI) YvyKatu, Aldeia 

Porto Lindo, Município de Japorã, sul do Estado de Mato 

Grosso do Sul, Brasil, na Bacia do Rio Iguatemi, afluente 

do Rio Paraná, terra dos meus ancestrais. Comecei a 

estudar muito cedo, mas com a necessidade de me manter 

tive que sair da escola para trabalhar fora da aldeia. Não 

cheguei a concluir os anos letivos, com isso demorei 

mais tempo para completar meu ensino médio. Sempre 

estudei emescolas públicas no ensino regular. 

Dentro da minha comunidade eu frequentei a escola até a 

4ª série, depois fui à escola não indígena e fiquei até no 

meio da 6ª série. No segundo semestre de 2004 fui morar 

no Estado do Espírito Santo, na Aldeia Boa Esperança, 

Município de Aracruz. Lá eu continuei meus estudos em 

escola não indígena e em 2007 terminei o segundo ano e 

voltei para minha Aldeia Porto Lindo onde concluío 

ensino médio. No ano seguinte voltei à aldeia Boa 

Esperança e fui indicado pelas lideranças para fazer um 

curso de Saneamento Básico em Montes Claro-MG. 
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Aduração do curso foi de quatro meses. Nesse tempo eu 

aprendi muitas coisas relacionadas ao meio ambiente. 

Na volta à Aldeia Boa Esperança eu coloquei 

algunsconhecimentosem prática, trabalhando junto com a 

comunidade até2012. Essa aprendizagem no curso de 

Saneamento e no trabalho foi decisivana escolha da 

terminalidade Ambiental na Licenciatura Indígena da 

UFSC. Quando comecei o curso em 2011 já sabia qual 

seria a minha escolha. Atualmente moro na Aldeia Porto 

Lindo, em MS, onde trabalhei como professor de 

educação física doPré-escolar ao 3ª ano das séries iniciais 

do ensino fundamental desde 2013. No segundo semestre 

de 2014 passei a trabalhar junto com a assistência social 

no Conselho Tutelar devido á necessidade da 

comunidade. Ao ter que decidir o meu tema de trabalho 

de conclusão do curso, lembrei-me da questão do meio 

ambiente que me preocupa muito. Pensei nos problemas 

do meu povo sobre o uso da água. 

 

 

  



Licenciatura Intercultural Indígena – UFSC 

 

TCC:O USO DAS ÁGUAS NA TERRA INDÍGENA YVY KATU-MS 

Y JEPORU – TEKOHA YVY KATUPE 

 
Licenciatura Intercultural Indígena – UFSC. 

5 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido na Terra Indígena (TI) 

YvyKatu(figura 1C) as margens do Rio Iguatemi 

(Yguaçu) o ultimo afluenteda margem oeste do Rio 

Paraná em terras brasileiras, localizado ao Sul do estado 

do Mato Grosso do Sul (figura 1A) no município de 

Japorã(figura 1B) onde está a população Guarani 

Ñandeva. Esta terra éformada por duas aldeias, com 

menortamanho éPorto Lindo com a população maior, a 

outra antes chamada Aldeia Jakare’yé maior pelo 

tamanho e com menor população conhecida hoje 

comoAcampamento YvyKatu. 

As partes menos degradadas da Terra Indígena 

YvyKatu hoje são utilizadas na agricultura, nas 

plantações de Mandioca para comercialização. Esta área 

até pouco tempo atrás era ocupada por fazendeiros que 

deixaram a terra bem degradada por utilizá-la na 

pecuária. Hoje a vegetação principal e predominante é a 

braquiária e o colonião, existe ainda algumas matas que 

sobraram, pelo menos na beira dos rios que fazem as 

fronteiras da TI.  
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A. 

 

B. 

 
C. 

 

 

Figura 1. A. Localização do município de Japorã, Mato Grosso do 

Sul. B. Mapa do município de Japorã. C. Imagem de satélite da Terra 

Indígena YvyKatu(coloca as fontes dos mapas) 

Os ambientes que existem hoje estão muito 

modificados. A invasão do não indígena feitainicialmente 

com achegada da Companhia Mate Laranjeira, segundo 

Rosalino Ortiz – ancião e liderança da TI 

YvyKatu,antigamente tinha muitas frutas em volta dos 

rios, em todas as regiões, as matas eram abundantes, 

tinham variedades de madeira que eram úteis para todas 

as necessidades da comunidade local. Esse cenário 

TI Yvy Katu 
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mudou completamente com a exploração do erva mate na 

região, a maior parte da vegetação que existia 

praticamente desapareceu ecom o passar do tempo foi 

substituída pelo pasto, plantado pelos fazendeiros para 

criação de gado. O resultado de tudo isso é que resta hoje 

desmatamento, frequentesqueimadas epoluição dos rios. 

Diante deste cenário o objetivo deste trabalho foi 

reconhecer a relação dos Guarani com a água na TI 

YvyKatu e propor sugestões de melhoria da relação da 

comunidade com o uso da água. Tendo como objetivo 

específico: a) criar um quadro comparativo entre os 

saberes guarani e o saber acadêmico sobre a Lei Federal 

9.433/97 (Lei das Águas); b) construir um mapa 

etnográfico sobre a água na TI YvyKatu; c) elaborar 

sugestões de melhoria da relação do povo Guarani com a 

água na TI YvyKatu. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

3.1. LEI DAS ÁGUAS E AS LEIS IRMÃS 

 

3.2. ESTUDO DA CULTURA GUARANI 

 

3.2.1. TEKOHA - Caracterização da Área de Estudo 

 

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

Escola PóloMunicipal de E.I.E.F do Porto Lindo – 

TekohaGuaranimbo`ehaoTekoha Guarani, onde está 

registrado o relato da indígena Ava Tupã Chirino, consta 

que o povo Guarani sempre morou nessa região da Bacia 

do Rio Iguatemi e afluentes do Rio Paraná,os avôs deles 

sempre contavam que não havia nenhum morador além 

do povo Guarani. Em cada região morava uma grande 

família guarani e em cada família havia liderança para 

organizar politicamente, economicamente e socialmente. 

A aldeia não era onde esta atualmente, o local atual fazia 

parte, mas seu território era maior. As famílias viviam 

espalhadas na beira do rio Iguatemi, principalmente por 

causa da água, pesca, caça e também por que os guaranis 

utilizavam muito a erva mate. Em cada afluente como 

Guassory e Jacare’y também moravam famílias grandes, 
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assim se configurava uma grande aldeia. Já nos meados 

de 1918 chegou nessa região a Companhia Mate 

Laranjeira com o empreiteiro chamado 

AtalivaVereastoNeto Batista. Ele era um paraguaio que 

veio para explorar e vender erva mate e madeira de lei 

que se encontrava em abundância na região. O 

empreiteiro foi o primeiro não indígena a ter contato com 

o povo Guarani. Como havia bastante indígena na região 

ele procurou uma forma de expulsá-los para explorar 

melhor matéria prima. Dessa forma então articulou com 

SPI (Serviço de Proteção ao Índio) para demarcar uma 

área para comunidade guarani obrigando todos indígenas 

a abandonar os seus lares longe dos rios, pesca e caça que 

hoje se chama aldeia Porto Lindo, com 1648 hectares, e o 

Guaranipassaram a trabalhar exploradamente no cultivo 

da erva mate. Nessa comunidade tinha várias lideranças 

que trabalhavam coletivamente, apesar de ter um líder 

maior, mas o contato não indígena fez mudar também a 

organização política deste povo. Em muitas ocasiões era 

empreiteiro que nomeava liderança da comunidade como 

Capitão, que até hoje e chamado pela comunidade.  
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A principal via de transporte para locomoção da 

matéria prima para outro estado ou fora do país eram os 

rios Iguatemi e Paraná. Após a derrubada da mata e dos 

ervais utilizou o solo para o desenvolvimento da lavoura 

e criação de gado eaté hoje o espaço tradicional do 

guarani e cultivado a plantação da lavoura e criação de 

gado. Esse um dos motivos que levou a comunidade a 

reivindicação da terra tradicional YvyKatu, que está em 

processo de homologação. 

 

Geologia 

 

Segundo o Plano Estadual de Recursos 

Hídricosdo Mato Grosso do Sul (citar na referencia), a 

região da TI YvyKatutem a presença da formação 

geológicaBauru, Cenozoica, Serra Geral (figura 2). 
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Figura 2. MAPA GEOLÓGICO SIMPLICADO DA BACIA DO 

RIO PARANÁ. Fonte: Modificado de Paulipetro, 1981.(inclui na 

lista final referencias) 

TI YVY KATU 
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A Formação Geológica Bauru é formada por 

rochas sedimentares do tipo arenito. A Forma Geológica 

Cenozoica fica localizada na superfície é composta por 

rochas sedimentares. A Formação Serra Geral, é 

caracterizada por rochas de natureza vulcânica. Encontra-

se sobreposta aos arenitos eólicos da Formação Botucatu, 

e sotoposta as rochas sedimentares da Bacia Bauru 

(grupos Bauru e Caiuá) ou depósitos sedimentares 

inconsolados do Cenozoico (MACHADO, 2009)(coloca 

na referecias) 

 

Hidrologia 

A Terra IndígenaYvyKatué delimitada ao norte 

pelo Rio Yguaçu (Iguatemi), ao sul e leste pelo Rio 

Jakare’y (Jacareí) ao oeste pelo Rio Ygassori (Guassori). 

Está na Bacia Hidrográfica do Rio Iguatemi, Região 

Hidrográfica do Rio Paraná. 

Os povos Guarani sempre habitaram a região da 

bacia do Rio Paraná e não aamazônica. Todos os rios na 

região da terra indígenatem riqueza natural para o 

sustento das famílias e tem enorme significado para os 

povos Guarani local.  Cada rio tem suamarca registrada 
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na memória dos mais antigos, e com a retomada das 

terras os sonhos do povo Guarani começou a ter sentido 

novamente mesmo tendo perdido a maior parte do valor 

como: recurso natural, a qualidades das águas, do solo e 

principalmente das matas. 

O  Sistema  Aquífero  Guarani,  um  dos  maiores 

Aquíferos  da  América  do  Sul,  exibe  limites  

transfronteiriços  entre  os  estados  de  Mato  Grosso do  

Sul,  Goiás,  São  Paulo,  Paraná,  Santa  Catarina  e Rio  

Grande  do  Sul,  no  Brasil,  e  os  países  Uruguai, 

Paraguai e Argentina. Encontram-se em Mato Grosso do 

Sul, 18% da área total e 25% da área brasileira do 

Aquífero. É formado por rochas arenosas da Bacia do 

Paraná (Grupo Rosário do Sul e Pirambóia no Brasil, e  

Buena  Vista  no  Uruguai,  Formações  Botucatu,  no 

Brasil,  Missiones,  no  Paraguai,  e  Tacuarembó,  no 

Uruguai e Argentina) (GASTMANS, 2007).O  Sistema  

Aquífero  Guarani,  um  dos  maiores Aquíferos  da  

América  do  Sul,  exibe  limites transfronteiriços  entre  

os  estados  de  Mato  Grosso do  Sul,  Goiás,  São  

Paulo,  Paraná,  Santa  Catarina  e Rio  Grande  do  Sul,  

no  Brasil,  e  os  países  Uruguai, Paraguai e Argentina. 
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Encontram-se em Mato Grosso do Sul, 18% da área total 

e 25% da área brasileira do Aquífero. É formado por 

rochas arenosas da Bacia do Paraná (Grupo Rosário do 

Sul e Pirambóia no Brasil, e  Buena  Vista  no  Uruguai,  

Formações  Botucatu,  no Brasil,  Missiones,  no  

Paraguai,  e  Tacuarembó,  no Uruguai e Argentina) 

(GASTMANS, 2007). 
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Figura 3. Aquífero Guarani 
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Ecologia 

Este trabalho iniciou os estudos sobre a ecologia presente 

na TI Yvy Katu. Realizou estudos bibliográficos e fez 

visitas às matas da Terra Indígena YvyKatuobservando 

que as espécies locais são típicas do Bioma Mata 

Atlântica, Floresta Estacional Semidecidual, nos limites 

da transição para o bioma Cerrado.O mapa de biomas do 

Brasil (figura 3) mostra que mata atlântica se estende ao 

longo da mata ciliar do Rio Paraná e seus afluentes como 

Rio Iguatemi. 
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Figura 4. Mapa Biomas do Brasil. Fonte: IBGE 2004  



Licenciatura Intercultural Indígena – UFSC 

 

TCC:O USO DAS ÁGUAS NA TERRA INDÍGENA YVY KATU-MS 

Y JEPORU – TEKOHA YVY KATUPE 

 
Licenciatura Intercultural Indígena – UFSC. 

20 
 

3.2.2. TEKO - Caracterização da cultura 

 

O povo Guarani surgiu há mais de dez mil anos,desde 

essa época a cultura sempre e muito forte, por parte da 

agricultura e também por parte da religião e organização 

social que diferencia dos outros povos. O povo Guarani 

vem da região das matas, campos e dos rios segundo a 

cultura milenar, através da história contada pelos mais 

velhos e consegue ainda manterseu modo de vida e se 

atualizando cada dia, ou seja, passando o conhecimento 

antigo de geração a geração. Isso enriqueceu o 

conhecimento do povo Guarani. No território brasileiro 

vivem os Mbya, Kaiowa e Guarani (Ñandeva), e no 

estado de Mato Grosso do Sul há Guarani Kaiowa e 

Ñandeva, ambos têm algo em comum e diferenças em 

seu modo de viver os rituais e os dialetos.  

No Mato Grosso do sul muitas coisas contribuíram 

para que Guarani (Ñandeva) e Kaiowa deixassem de 

viver no seu modo de vida, umadas principaisfoià 

invasão do seu território pelos fazendeirosdiminuindo 

seus espaços, suas matas, e suas águas de qualidade. 

Assim, foi impossível viver na sua maneira, com isso 
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Guarani e Kaiwa procuraramalternativa para garantir sua 

sobrevivência consequentemente mudando seus hábitos 

de caça, alimentar, rituais ea pratica de esportes 

tradicionais. 

Outro fator que contribuiu muito para a mudança de 

hábito de viver dos GuaraniKaiowa e Ñandeva foi a 

evangelização, que tirou maior parte da cultura guarani 

na TIYvyKatu transformando a religião guarani em 

religião não indígena. Atualmente existem 

aproximadamente 14 Igrejas diferentes na TI YvyKatu 

(Aldeia Porto Lindo). Mas mesmo assim por maior parte 

da comunidade ainda pratica-seos jogos tradicionais ao 

menos em grandes eventos, como dia 19 de abril e,os 

rituais - Danças e Cerimônias – aindasão praticadas com 

mais frequênciaárea do Acampamento YvyKatu, tais 

momentos são frequentados por indígenas de outras 

etnias não Guarani. A comunidade local vive com o que 

o ambiente oferece e também adaptando o hábito que 

vem de fora. 
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Descrição da população  

A maioria população da terra indígenaYvyKatue 

do povo Guarani Ñandeva, mas também tem algumas 

famíliasdos Guarani Kaiowa. Aproximadamente de 50% 

da população do município éo Guarani, ou seja, quase a 

metade da população do município é do povo Guarani. 

Segundo Secretaria Especializada da Saúde 

Indígena (SESAI) existem 4863 pessoas cadastradas, 

supõe-se que ultrapasse5000 pessoas, considerando as 

pessoas não cadastradas. A população está divididana 

seguinte formas: tabela 1. Figura 4. 

Tabela 1. Distribuição da população da TI YvyKatu. 
Fonte SESAI/Pólo Base Iguatemi 

Período Aldeias Quantidade 

de pessoas 

por sexo 

Quantidade 

Total de 

pessoas 

2014 

Acampamento 

YvyKatu 

feminino 

248 

482 
Acampamento 

YvyKatu 

masculino 

234 

Aldeia Porto 

Lindo 

feminino 

1934 

3863 
Aldeia Porto 

Lindo 

masculino 
1929 
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1000

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
[CELLRANG

E] 

42 

48 

304 
285 

47 44 

393 347 

<1 1 a 5 anos 5 a 10 anos

Feminino       Masculino 
Acampamento 

Feminino       Masculino 
Porto Lindo 

97 96 

746 695 

Figura 5. Distribuição das crianças da TI YvyKatu.  

Fonte SESAI/Polo Base Iguatemi 
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4. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

Para alcançar os objetivos utilizou-se os seguintes 

métodos: diálogo com pessoas mais velhas, mulheres e 

homens; com os jovens Guarani, diálogo com a SESAI 

(Secretária Especializada em Saúde Indígena), 

responsável pelo Saneamento e Centro de Saúde. 

Levantamentos bibliográficos (mapas, plantas e registros 

históricos) e estudos da lei 9433/97 – Política Nacional 

de Recursos Hídricos, da lei 11445/2007 – Política 

Nacional de Saneamento, da lei 9795/99 – Política 

Nacional de Educação Ambiental e da lei 7747/2012 

Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas. Além de  

As idas a campo e com juntos com os alunos de 9ª 

ano do ensino fundamental do series finais tirando fotos 

identificando a situações dos rios atuais, pesquisa como 

eram antes preservadas as águas dos rios na TI e entender 

por que hoje há secamento de algumas nascentes; como 

foi diminuindo a largura dos rios e porque está 

acontecendo poluição das águas na TI; compreender a 

relação da comunidade com o uso das águas na TI. 
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Levantamento de dados sobre o monitoramento das aguas 

poços artesianos que servem a águas de consumo da 

maioria da população local, juntos a Prefeitura Municipal 

de Japorã 

Elaborando sugestões para melhoria da relação entres 

o povo Guarani e a água na TI YvyKatu envolvendo a 

comunidade e a escola na recuperação das matas ciliares 

e das águas (nascentes e córregos). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. DIÁLOGO DE SABERES 

 

Quadro Comparativo 

 Conceito Lei Federal Visão Indígena 

FUNDAMENTOS 

Água  

Bem Comum 

Água domínio público – Artigo 1 
Água está em tudo, tem que 

ter para todos. 

Uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a 

dessedentarão de animais; 

Uso prioritário para consumo 

humano, dos animais, das 

plantas, peixes, terra, 

alimentar rios, ar, ventos, 

chuva. 

Usos 

múltiplos 

A gestão deve sempre 

proporcionar o uso múltiplos das 

águas 

A proteção deve manter a 

água para todas as vidas. 
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OBJETIVOS 
Futuras 

gerações 

Assegurar à atual e às futuras 

gerações a necessária 

disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados 

aos respectivos usos; 

Garantir as águas de boas 

qualidades pensando nos 

futuros guarani que virão 

DIRETRIZES Articulação 

A articulação da gestão de 

recursos hídricos com a do uso do 

solo. 

Para o guarani a água e a 

terra estão sempre juntas.  

INSTRUMENTOS Classificação 

O enquadramento dos corpos de 

água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água 

Classificação por uso: para 

beber, para pescar, para 

banho, sagrado. 

GESTÃO 

 l-Conselho Nacional do recurso 

hídrico; 

2- Agencia Nacional deÁguas; 

 

-Morador local (familiares) 

-Comunidade inteira. 

- Lideranças / SESAI 

- Cacique 

Esse quadro foi construído através do diálogo com os aciões da TI YvyKatu e do estudo da lei 

9.433, no diálogo adquirimos vários informações sobre as importâncias das águas para o povo 

Guarani. Depois que coletamos informações organizamos por ordem de acordo com as estrutura 

da lei 9.433 e construímos o quadro. 
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5.2. MAPA ETNOGRÁFICO 

 

O estudo possibilitou o reconhecimento das nascentes 

da TI e o resgatedos nomes dos rios e afluentes segundo a 

tradição Guarani. Pode-se perceber que a nomenclatura é 

feita segundo a característica das águas e o uso delas. 

Notou-se também que a cultura não indígena nomeia os 

rios segundo a nomenclatura guarani, porém com escrita 

em português, muitas vezes trocando alguns nomes e sem 

entender o porquê do nome de cada rio. 

A terra está entre dois rios, figura 5, e seu meio 

possui elevação fazendo um divisor de água. Os afluentes 

nascidos ao sul correm para o Rio Jacareí e nascidos no 

Norte correm para Rio Iguatemi. 
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5.3. SUGESTÕES 

 

Com os estudos feitos apontamos alguns caminhos 

sugestões para melhoria do uso da água do povo 

Guaranicomo: 

 Levando o conhecimento dentro da escola 

passando os problemas e possíveis soluções para 

os alunos. 

 Incluir as saídas a campo nas aulas das Escolas da 

aldeia. 

 Levar todos os problemas que surgem 

relacionados às águasnas reuniões. Os alunos 

acham que isso é um dos caminhos que podem ser 

solução. 

 Educação familiar, ou seja, sensibilizar a 

comunidade sobre as importâncias das águas. 

Com isso pode-se educar a família dentro da 

própria casa. 

 Retomar a tradição das grandes reuniões com toda 

população para dialogar sobre os bens comuns. 

 Preparar as lideranças para representar os povos 

indígenas no Comitê de Bacia, preparar para 
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representação no Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos. 

6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi o início de um levantamento para 

diagnosticar alguns problemas que surgiram durante o 

período da ocupação dos brancos. Acomunidade foi 

muito prejudicada nessa parte do meio ambiente que é 

essencial para sobrevivência do Povo Guarani. Esse tema 

jamais foi trabalhado pelos pesquisadores locaise até 

mesmo pelos brancos. Percebi que as informações que 

adquirimos durante essa caminhada foram essenciais para 

dar a continuidade para estudo focando nessa área de 

preservação e recuperação das nascentes tendo a 

comunidade e a escola como parceiras. 

Com o estudo observei que para nós povo Guarani 

Ñandeva a água e importante tanto para outros povos e 

também para os brancos, mas seu significado e 

completamente diferente do que os brancos. Nesse 

trabalho conseguimos levantar muitas coisas que já foram 

deixadas para tráspelos mais novos, através desse 
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levantamento poderemos trabalhar mais em cima dos 

problemas identificados durante esse trabalho. 

     Tenho a certeza de que os objetivos propostos do 

trabalho de identificar a importância da água, na natureza 

e na vida dos habitantes da Terra Indígena YvyKatu 

reconhecer os tipos de água usada na escola e nas casas, 

diferenciar entre conhecimento do Guarani e 

conhecimento das ciências, pesquisar, observar, 

comparar os dois conhecimentose mapear as fontes de 

água em torno da Aldeia, foram atingidos. 

Além disso, esse foi um trabalho sistemático de 

atividades de aprendizagem desenvolvidas no decorrer do 

trabalho, visando trabalhar conceitos científicos sem 

deixar de valorizar a cultura Guarani e a realidade local 

da TI YvyKatu (Aldeia Porto Lindo) Reconheço que 

foium planejamento sistematizado com pesquisa, 

atividades diversificadas  de diferentes tipologias, saída 

de campo para observar, pesquisar, comparar e registrar o 

vivido. Discutir informações com o auxílio de mapas, 

observações e pesquisa constantes juntos com os alunos, 

Diálogo com os anciãos foi essencial para chegarmos os 
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objetivos propostos desse trabalho. 

Espero que os estudantes com os quais eu trabalhei vão 

ter um olhar mais crítico a respeito dos assuntos 

discutidos durante o trabalho juntos com eles. 

  Em todas as avaliações que eu apliquei consegui anotar 

que eles realmente têm muitas preocupações sobre os 

futuros gerações da comunidade a respeito das águas e 

também notei que os mais velhos também tem enorme 

preocupação para garantir o futuro dos mais novos. Além 

disso, esperamos que esse trabalho possa contribuir até 

mesmo para garantir o ambiente mais adequado para 

nossa comunidade. 
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