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APRESENTAÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saneamento básico é controle de todos os fatores do 

meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. 

Podemos dizer que o saneamento abrange inúmeras ações socioeconômicas que objetivam alcançar a 

salubridade ambiental. Nesse contexto, reiterados esforços têm sido empreendidos para a implementação do 

Saneamento Básico em todo o mundo. Viabilizar essas ações que reforcem o saneamento básico refletem o 

respeito ao cuidado com o meio ambiente, com os recursos naturais, e prioritariamente com a água. Esse 

recurso natural se encontra em situação vulnerável na medida em que diminui sua quantidade e qualidade.  

Entretanto, no Brasil, o saneamento básico está muito longe do ideal, principalmente no que se refere a 

qualidade da água e à coleta e tratamento do esgoto sanitário. Essa precariedade do saneamento básico é 

vivenciada no cotidiano da comunidade de Cachoeira do Brumado, distrito que se localiza a 22 km da cidade de 

Mariana/MG. A comunidade tem como uma das principais atividades econômicas a exploração do esteatito1, 

vulgarmente conhecido como pedra sabão. A pedra sabão é utilizada para produção de peças ornamentais e 

utilitárias. Cachoeira do Brumado é conhecida mundialmente por causa da produção de panelas de pedra, desde 

a criação do distrito em 1850, nos tempos coloniais.  

O processo de produção da panela é rudimentar e agride o ambiente desde a extração da pedra o que 

consequentemente implica no saneamento básico e na qualidade de vida das pessoas.  

Esse trabalho artesanal praticado na comunidade produz grande quantidade de poeira que se for inalada 

ou em contato com a pele propicia problemas respiratórios e dermatológicos, respectivamente. Ocasionalmente 

o esteatito pode apresentar asbestos (amianto) em sua composição, fibra que é potencialmente cancerígena. 

Esse material geralmente é ejetado em mananciais e nas proximidades dos rios, gerando problemas ambientais 

(SANTOS, 2010). 

  Diante do exposto, queremos instigar os alunos da educação básica a refletirem sobre o saneamento 

básico em Cachoeira do Brumado, embasados na Educação em Direitos Humanos. Para tal intento, assumimos 

essa situação como uma controvérsia socioambiental, uma vez que por meio subtemas, como: política, saúde 

pública, educação, dentre outros pretendemos possibilitar reflexões aos alunos que venham a construir novos 

conhecimentos e com isso contribuir para o ensino de ciências, por meio da oficina de vídeos. Dessa forma, 

pretendemos conduzir o aluno a formar opinião crítica, no que diz respeito ao meio ambiente, a saúde e 

consequentemente com a qualidade de vida.  

Esperamos que esse caderno venha a contribuir para a educação científica dos alunos nos municípios 

brasileiros e oportunizá-los a formação de uma educação pautada na cidadania, mais reflexiva e crítica, 

embasada nos princípios da ética, democracia e justiça social.  

  Marielze Pinto da Paixão 

                                                
1 Rocha metamórfica de baixa dureza composta basicamente por talco. 
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INTRODUÇÃO 

 

Marielze Pinto da Paixão1 

Fábio Augusto Rodrigues e Silva2 

Evelyn Jeniffer de Lima Toledo3 

 

 

Não estou no mundo simplesmente a ele me adaptar, mas 

para transformá-lo; se não é possível mudá-lo, sem um 
certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda 

possibilidade que tenha não apenas para falar de minha 

utopia, mas para participar de práticas, com ela coerentes 

...  Paulo Freire, 2000. 

 

Esse caderno de oficina deve se constituir em uma ferramenta que nos leva a percepção do processo de 

aprendizagem que podem ocorrer em produção de oficinas de vídeo realizadas por alunos do ensino 

fundamental sobre o tema saneamento básico. 

 Diante das questões levantadas em experiências anteriores, supomos que os alunos possam ser 

mobilizados por meio da produção de oficinas de vídeo, a se mobilizarem e se engajarem em discussões sobre o 

tema saneamento básico. No caso de Cachoeira de Brumado tomamos como referência a produção artesanal de 

panela de pedra sabão que movimenta a economia local. Chamamos a atenção para os problemas ambientais 

causados pelo o pó resultante dessa produção e outras intercorrências associadas a ausência de projetos de 

saneamento básico que atendam essa comunidade.    

 As atividades propostas para a produção das oficinas devem proporcionar momentos para que os alunos 

tenham possibilidade de elaborar um documentário por meio da produção de vídeos sobre a situação do 

saneamento básico na comunidade onde estão inseridos. Esperamos ainda que essas atividades, 

prioritariamente, oportunizem a criticidade e a ação política dos alunos. Desta forma, esperamos desenvolver 

uma educação diferenciada e responsável para com o meio ambiente e para as gerações futuras.    
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OBJETIVOS 

 

Geral 

 Produzir um documentário por meio das oficinas de vídeos oferecidas aos alunos do ensino 

fundamental.  

 

Específicos 

 Provocar os alunos para tomarem conhecimento sobre tema saneamento básico e discutir esse tema no 

contexto da comunidade onde estão inseridos. 

 Oportunizar os alunos a apropriarem dos aspectos sociocientíficos, socioculturais, socioeconômicos e 

políticos envolvidos no tema saneamento básico. 
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DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS 

 

 A oficina terá a seguinte organização, conforme a tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1: Estrutura das Oficinas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

                      Fonte: elaborado pela autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS 

1º momento 

 

 

 

I) Apresentação do contexto do evento aos alunos 

2º momento II) Formação de grupos para debate sobre o saneamento 

básico em Cachoeira do Brumado. 

III) Fase de pré-produção do documentário (elaboração 

do roteiro). Produzida pelos alunos. 

IV) Produção de vídeos realizados pelos alunos na 

comunidade, sobre o tema saneamento básico 

com ênfase no pó de pedra da produção de 

panelas.  

 

3º momento V) Editar os vídeos para montar o documentário, essa 

ação será realizada pela pesquisadora.  
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

PRIMEIRO MOMENTO DA OFICINA 

MOBILIZAÇÕES INICIAIS NA OFICINA 

 

 Apresentação do professor e boas-vindas aos alunos. 

 Integração dos alunos em quartetos. 

 Debate a partir das indagações iniciais.  

 

O (a) professor (a) mobilizará o debate a partir do seguinte questionamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minha comunidade possui um sistema de 

saneamento básico eficiente? Quais as 

implicações que a produção de panela de 

pedra traz para o saneamento básico da 

minha comunidade? O pó de pedra, resíduo 

dessa produção traz implicações para o meio 

ambiente? E para as pessoas envolvidas 

direta e indiretamente nesse processo? 
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SEGUNDO MOMENTO 

 

Apresentação do vídeo sobre o tema saneamento básico, vídeo e fotos da extração de pedra sabão e do 

descarte do pó resíduo da produção da panela de pedra  

 Professor (a), após um levantamento de informações para saber o que os alunos entendem sobre o tema 

saneamento básico e também sobre a influência que a produção do pó de pedra sabão pode ter sobre nossa 

saúde será a hora de exibir vídeos sobre o tema saneamento básico. Os links abaixo são sugestões para iniciar as 

oficinas: https://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA e ou 

https://www.youtube.com/watch?v=KujlJMZBKV8 

 Para escolha dos vídeos, fizemos uma busca no Youtube, para selecionar o material que mais se 

adequaria a turma. Sugerimos ao professor (a), que faça essa seleção.  

 Após a exibição dos vídeos serão apresentadas as fotos e vídeo da extração da pedra sabão e do 

descarte do resíduo da produção de panelas de pedra. O link https://www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I 

foi usado para demonstração da extração dos blocos de pedra sabão, matéria prima para produção de panelas.      

A apresentação das fotos tem a intenção de contextualizar a realidade do saneamento básico em Cachoeira do 

Brumado. Sugerimos ao professor (a) que procure pontos relevantes sobre o tema no contexto da sua 

comunidade e faça as fotos, para fazer comparações entre o vídeo escolhido e a realidade dos seus alunos. 

Seguem algumas imagens pertinentes a esse estudo: 

 As imagens são de duas fábricas de panelas de pedra e o pó residual da produção de panelas, 

importante ressaltar que essas fábricas (como a grande maioria), ficam na encosta do rio Brumado. 

Dessa forma, além da poeira, também contaminam a água do rio. 

  Figura 1: Fábrica de panelas de pedra. Arquivo pessoal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA
https://www.youtube.com/watch?v=KujlJMZBKV8
https://www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I
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      Figura 2: Resíduo da produção de panelas de pedra. Arquivo pessoal. 

  

 

 

 

       Figura 3: Fábrica de panelas de pedra. Arquivo pessoal.                
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       Figura 4: Resíduo da produção de panelas, descarte no rio. Arquivo pessoal. 

                     

 Após apresentação do vídeo e fotos, será o momento da pré-produção dos vídeos. O (a) professor (a) 

deve dividir a turma em grupos para elaborar o roteiro de entrevistas que lhes permita conversar com os 

artesãos da comunidade e membros de instituições local, tais como: representante da Associação de Moradores, 

representante da Associação de Artesãos, e direção escolar por exemplo. Nesse momento o (a) professor (a) 

deve escolher um (a) aluno (a) para tomar o papel de diretor (a) dos vídeos. Esse (a) aluno (a) deve acompanhar 

todo o processo de filmagem, gravações, e inclusive prestará grande auxílio no momento de edição dos vídeos.    

 Durante esse processo de pré-produção, o (a) professor (a) deve se atentar aos grupos para que 

consigam seguir aspectos relevantes, que envolvem o tema saneamento básico. Para mediar estas questões de 

forma mais adequada, sugerimos que o (a) professor (a) alerte os alunos para os seguintes aspectos: água 

potável, esgotamento sanitário, águas pluviais, limpeza urbana e manejo do lixo, fazendo uma contextualização 

com a realidade local, aproveitando a oportunidade para dar enfoque no lixo. Ressaltamos ainda que o (a) 

professor (a) deve mediar a orientação dos grupos, embasado na Educação em Direitos Humanos e, no que diz 

respeito ao saneamento básico, a Lei federal 11.445/2007 é um suporte indispensável. Sugerimos ainda os 

seguintes questionamentos: 

 A água que chega em nossas residências, pode ser considerada como água potável? Por quê? 

Resposta: Não, porque a água que chega em nossas casas não é tratada. A água potável é aquela que 

podemos beber, como a água filtrada por exemplo.   

 Nosso esgoto sanitário tem um destino apropriado? 

Resposta: Não, porque ele é lançado no rio, sem o tratamento adequado.  
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 Onde é lançado o esgoto sanitário de nossa comunidade? O que poderia ser feito para melhorar essa 

realidade? 

Resposta: O esgoto sanitário da nossa comunidade é lançado no rio e deveria ser tradado antes de ser 

ejetado no rio. 

 De quem é a responsabilidade de coletar e tratar o esgoto sanitário? 

Resposta: Essa responsabilidade é do Estado e do Município, que deve estabelecer parcerias com a 

União. 

 Temos uma coleta de lixo adequada em nossa comunidade? 

Resposta: Não. 

 O pó de pedra, resíduo da produção de panelas, deve ser considerado como lixo? 

Resposta: Sim. 

 Como o pó de pedra deveria ser descartado?  

Resposta: O pó de pedra deveria ser coletado pela Prefeitura do Município e ter um destino adequado, 

preferencialmente deveria ser reaproveitado.  

 A partir dessa situação o (a) professor (a) deve problematizar sobre a produção da panela de pedra. 

Para tanto recomenda-se enfatizar os subtemas: lixo/pó de pedra/saúde/qualidade de vida, e para um melhor 

desfecho dessa situação, o (a) professor deve comentar que já existe estudos realizados na Universidade Federal 

de Ouro Preto-UFOP a esse respeito. Esse estudo realizado na UFOP propõe a possibilidade de um destino mais 

interessante para o pó que é resíduo da produção de panela de pedra, utilizando-o como matéria prima para 

produção de cerâmica. Dessa forma, pressupomos que os alunos tenham mais argumentos para a fase de pré-

produção do documentário.  

A pré-produção do documentário, deverá ter um perfil de roteiro para produção dos vídeos a ser realizado 

pelos alunos. Essa etapa deve ser realizada em classe, para que os alunos possam contar com as orientações do 

professor. Sugerimos que o (a) professor (a) oriente os alunos nos seguintes pontos:  

   Quem entrevistar: produtores de panela e instituições da comunidade; 

   Como abordar o entrevistado (marcar a entrevista previamente e perguntar se a pessoa a ser entrevistada           

aceita fazer parte dessa pesquisa sobre o tema: Saneamento Básico); 

    Tempo médio para cada entrevista (opcional);  

 Quais são as instituições que temos em nossa comunidade que estão envolvidas com as questões 

ambientais? 

 Existe alguma empresa envolvida na extração de pedra sabão em nossa região? Se afirmativo, qual o 

impacto ambiental que essa empresa pode causar?  

  Nossa comunidade tem representatividade enquanto Associação de Moradores? 

 Nossa comunidade tem representatividade enquanto associação de Artesãos? 
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 O setor de Meio Ambiente do município, atua na questão do saneamento básico em nossa 

comunidade? 

  O que é feito do pó de pedra, resíduo da produção de panelas?  

 O setor de Saúde do município atua na questão do saneamento básico no que diz respeito a qualidade 

de vida dos moradores?  

 O setor de Saúde municipal presta algum serviço diferenciado para os produtores de panela de pedra? 

  Quais as doenças ocupacionais mais comuns nos produtores de panela de pedra? 

 Os produtores de panela de pedra usam equipamentos de proteção individual-EPIs?   

 Os produtores de panela de pedra fazem exames periódicos? 

 Qual o produtor de panela mais antigo na comunidade? Há quantos anos exerce essa profissão? E o 

mais novo? O produtor tem conhecimento sobre a influência do pó de pedra na sua qualidade de vida? 

A pesquisa realizada pelos alunos deve ser filmada nos celulares dos próprios alunos. O (a) professor (a) 

deve marcar a data para apresentação das filmagens realizadas pelos alunos e entrega das filmagens para a 

pesquisadora. 

 Chegou o momento dos alunos irem a campo gravarem os vídeos com as entrevistas, em seus 

aparelhos de telefone celular. 
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TERCEIRO MOMENTO 

 

 Os alunos deverão editar os vídeos produzidos e montar o documentário. Sugerimos que essa etapa seja 

acompanhada por um (a) aluno (a) que tenha acompanhado todas as filmagens. Dessa forma, ele irá contribuir 

para a direção e gravações das filmagens, pois ele (a) trará grande aporte (detalhes das filmagens e gravações) 

para produção final do documentário.  

 A edição deve ser feita por meio de um software que possua vários recursos, tais como: corte de cenas, 

inserir áudio, e texto. Para inserir áudio na versão final do documentário, recomendamos uma busca no 

Youtube de  músicas sem direitos autorais.  

Sugerimos aqui alguns softwares que possuem tais requisitos: Premiere, Sony Vegas, Edius e 

Movemaker. Importante ressaltar que os softwares sugeridos são auto explicativos quanto à sua utilização,o que 

pressupomos que será de grande valia para o (a) professor (a), e ainda estão disponíveis gratuitamente na 

internet. Seguem algumas informações para produção do documentário, que julgamos ser importantes:   

 O Vídeo final deve estar no tamanho 1920x1080px, pois esse tamanho permite que o material 

seja reproduzido com qualidade na maioria das telas presentes no mercado. 

 O formato deverá ser MP4, pois é o formato aceito pela maioria dos dispositivos e sites de 

compartilhamento de vídeos. 

 Ao final do vídeo deve ser inserido os créditos a todos os participantes, tais como diretor, 

repórter, produção, câmeras, entrevistados, professores, apoio etc. 

 No início do vídeo deve ser exibido o nome do documentário e da turma que produziu. 

 

Sugerimos que o documentário seja apresentado para a comunidade escolar e disponibilizado no 

youtube por meio do canal da que participou da pesquisa.  

O (a) professor (a) poderá utilizar o documentário para ser exibido para toda comunidade no dia da 

Virada Educação, que é um evento que acontece em todas as escolas do Estado de Minas Gerais, no mês de 

novembro de cada ano, instituído pela Lei Federal nº 11.988/2009, que no corrente ano deverá acontecer no 

período de 19/11 a  23/11 de acordo com a resolução SEE Nº 3.652 de 14 de novembro de 2018. 
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ENCERRAMENTO 

Prezado (a) Professor (a),   

  

Chegamos ao final da oficina pedagógica de produção de vídeos   sobre o tema saneamento básico, no 

contexto de Cachoeira do Brumado. Esse produto educacional foi desenvolvido para que os alunos da educação 

básica possam desenvolver uma educação científica de maneira diferenciada.  

A referida oficina teve seu desenvolvimento em uma escola da região dos Inconfidentes com intensa 

atividade de exploração mineral, especificamente da rocha metamórfica esteatito, conhecida popularmente 

como pedra sabão. Entretanto, tal oficina pode e deve sofrer alterações para se adaptar ao contexto da turma.  

Acreditamos que trata-se de um tema relevante para os alunos, com pouco grau de dificuldade e a baixo 

custo, além de ser desenvolvidos aspectos importantes como a leitura e escrita dos alunos.  

Do primeiro dia da oficina até a sua finalização, possibilite os alunos a exporem seus pontos de vistas 

em relação ao saneamento básico, embasados (as) na Educação em Direitos Humanos, medie as discussões, os 

possíveis contratempos, e os mobilize a refletirem sobre o saneamento básico no contexto real da localidade 

que os alunos estão inseridos. É importante trazer à tona as implicações que a falta do saneamento básico traz 

para localidade que os alunos estão inseridos.  

No mais, para quaisquer dúvidas ficamos a disposição no e-mail: marielzepaixao@gmail.com  

  

A todos desejo um bom trabalho.  


