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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

A água potável é considerada um bem de primeira necessidade e o acesso a água limpa é

requisito para evitar doenças que facilmente seriam prevenidas. Neste contexto o acesso a ela

passa pela identificação do ser cidadão com direitos básicos atendidos pelo Estado,

responsável pela distribuição igualitária dos bens primários. Assim que a falta de acesso à

água e a rotina da busca por ela pode provocar a criação de uma distorção do conceito de
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cidadania, autonomia e controle social. Em experiência da Faculdade de Medicina da

Universidade Federal de Minas Gerais ao atuar, como Projeto de Extensão, em uma escola da

região metropolitana de Belo Horizonte, se fez o contato com uma comunidade com serviço

de água e esgoto parcialmente atendido. O projeto está vinculado ao Programa

EDUCANVISA, sugerido pela Vigilância Sanitária, com adesão da Prefeitura Municipal de

Santa Luzia, Minas Gerais. Foram preparadas atividades dentro da temática das boas práticas

de saúde e saneamento, aplicadas na Escola Municipal Jaime Avelar Lima, no Bairro Bom

Destino, a beira da Rodovia BR 030. Entre estas atividades uma estava relacionada à

manipulação da conta da Companhia de Abastecimento de Água (COPASA) e surgiu a

realidade de parte dos alunos não terem conta de água, por falta de disponibilização dos

serviços de água e esgoto. Foi realizado um levantamento com 50 alunos do Ensino

Fundamental acerca da origem da água utilizada em suas casas, a percepção do acesso e

segurança quanto à limpeza. Dos 50 alunos 16% relatam não ter acesso aos serviços da

COPASA, destes 8% fazem uso de poço artesiano, 2% cisterna e 2% relatam que a água vem

de uma represa. Apesar disso, boa parte se sente seguro quanto à limpeza da água associando

a falta de contaminação pela aparência. A maioria filtra a água antes de consumir, 30%

relatam casos de diarreia frequente e houve relatos de hepatite e leptospirose. A associação

entre o acesso ao serviço de água e esgoto e cidadania é difusa, no sentido em que gostam do

fato de não precisarem pagar conta de água, porém relatam o inconveniente de carregar água

do vizinho para casa, quando não conseguem bombear para suas casas diretamente. Este

levantamento é discutido em termos de cidadania na visão marxista de emancipação, fronteira

social e “Do Contrato Social” de Jean-Jacques Rousseau.

Palavras – chave: Acesso à água e esgoto; cidadania; emancipação; fronteira social; tributos.

1. Introdução

Jean Jacques Rousseau em sua obra “Do Contrato Social” assim define, enquanto

contrato dois atores: o contratado e o contratante. Neste sentido como o contratado se

apresenta o Estado, chamada pátria. O contratante é o povo e a ele vincula o conceito de

cidadão como sendo aquele que segue as convenções do contrato social: “Se, pois, no

momento do pacto social, houver opositores, sua oposição não invalidará o pacto, mas os

excluirá do mesmo, serão os estrangeiros entre os cidadãos. Quando o Estado é constituído, a
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residência prova o consentimento, habitar o território é submeter-se a soberania”

(ROUSSEAU, 1762, p. 147).

Dentre todas as cláusulas deste contrato oficialmente jamais enunciado prevê a total

alienação do associado, com todos os seus direitos, em favor de toda a comunidade, e assim,

cada qual se entregando por completo e sendo a condição igual para todos, a ninguém

interessa torná-la onerosa para os outros. Desta alienação se opõem a condição dita como

natural do homem, com seus direitos individuais e a liberdade que através do contrato social o

indivíduo renuncia. Esta renúncia se dá em consideração ao direito sagrado que, segundo

Rousseau, serve de base para todos os outros: o direito à ordem social: “este direito, todavia,

não vem da natureza, está, pois, fundamentada sobre convenções” (ROUSSEAU, 1762, p.

10).

Embora naturalmente o homem tenha por lei primeira a própria conservação, tendo

seus cuidados primeiramente devidos a si mesmos, nas convenções que compõe o contrato

social, encontra uma forma de associação “que defenda e proteja de toda a força comum a

pessoa e os bens de cada associado, e pela qual, cada um, unindo-se a todos, não obedeça,

portanto senão a si mesmos, e permaneça tão livre como antigamente” (ROUSSEAU, 1762, p.

11). Assim sendo o contrato se apresenta como uma solução ao problema fundamental da

autopreservação, embora em condição paradoxalmente alienante, e o retorno à liberdade

natural viria da violação de alguma normativa do contrato social, reentrando o indivíduo na

condição de liberdade individual, porém perdendo a liberdade convencional e, assim, a

proteção do Estado (ROUSSEAU, 1762, p. 24).

Dentre estas normativas podemos citar os tributos, e dentro deles as taxas, que

representam o povo, sendo que o governo é representado pelo soberano (ROUSSEAU, 1762,

p. 132). Isto porque é o cidadão que consente todas as leis, porque aprovadas pelos seus

representantes. “A vontade constante de que todos os membros do Estado constitui a vontade

geral, devido a ela é que se tornam eles cidadãos e livres” (ROUSSEAU, 1762, p. 148).

Neste sentido “é que o pacto fundamental, ao invés de destruir a igualdade natural,

substitui, ao contrário, por uma igualdade moral e legitima a desigualdade física que a

natureza pode pôr entre os homens, fazendo com estes, conquanto possam ser desiguais em

força ou em talento, se tornem iguais por convenção e por direitos” (ROUSSEAU, 1762, p.

35).

Dentro do conceito de emancipação humana de Marx este também a considera em um

contexto social, com o homem se rearticulando tanto com a natureza quanto com outros
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homens, com um metabolismo social orientado não pela ganância e pelo individualismo, mas

pelo progresso material e espiritual da coletividade humana (FRABES, 2015). “É somente na

comunidade [com outros que cada] indivíduo tem os meios de desenvolver suas faculdades

em todos os sentidos; somente na comunidade, portanto, a liberdade pessoal torna-se possível

[…] Na comunidade real, os indivíduos obtêm simultaneamente sua liberdade na e por meio

de sua associação” (MARX, 2010c, p. 64 em FRABES, 2015).

Serviços públicos, tais como disponibilização de rede de esgoto, e a administração de

bens primários, tais como água, são obrigações do Estado, uma vez que todo homem tem

direito a tudo que lhe é necessário. Por outro lado se o obtém de maneira individual se

fazendo o homem proprietário de algum bem, o exclui de todo o resto (ROUSSEAU, 1762, p.

32). Porém é necessário contextualizar uma situação específica para melhor delimitar seu

aspecto quanto a direitos, deveres, privação ou emancipação.

2. Descrição da Experiência

O Projeto EDUCANVISA criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA) é uma proposta idealizada na interface educação/saúde na tentativa de garantir a

saúde da população por meio de medidas educativas (MATSUMOTO, et al., 2015). A

prefeitura municipal de Santa Luzia, Minas Gerais aderiu ao projeto em 2015, em uma

parceria entre a Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde e

Secretaria Municipal de Educação, com trabalhos desenvolvidos em seis escolas municipais

em 2015 e outras seis a cada ano seguinte. No ano de 2016 a Faculdade de Medicina da

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) firmou parceria com uma das escolas no

contexto de projeto de extensão intitulado “EDUCANVISA: Divulgação de Boas Práticas em

Saúde”.

Foram elaboradas atividades dentro do previsto pelo projeto federal e apresentadas aos

professores da Escola Municipal “Jaime Avelar de Lima”, que aplicaram aos alunos do

Ensino Fundamental. Uma das atividades utilizava a conta de água da Companhia de

Abastecimento de Água (COPASA) para consultar dados sobre a qualidade da água e alguns

professores relataram como desconforto em sala o fato de alguns alunos não terem conta de

água, por não receberem serviços da COPASA.

Assim que foi elaborada uma atividade e aplicada em turmas do sexto ano do Ensino

Fundamental, totalizando 50 alunos, em que se perguntava a origem da água utilizada em suas



5

casas, dificuldade de obtenção, assim como o tratamento dado antes do consumo e

características que a qualifica para uso. Durante a discussão da atividade em sala o professor

responsável pela aplicação conversou com os alunos para inferir a visão dos mesmos quanto à

obrigação do Estado enquanto fornecimento de água e disponibilização de uma rede de

esgoto, o papel desta taxa (conta de água) enquanto tributo e sua correlação com a cidadania

(direitos e deveres decorrentes), autopercepção de saúde e vulnerabilidade social.

A escola fica situada no bairro Bom Destino, as margens da rodovia BR 381,

considerado pelo IBGE como o de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da

região metropolitana de Belo Horizonte na classificação por Unidades de Desenvolvimento

Humano (UDH) em 2010 (IBGE, 2010). Trata-se de região de grande vulnerabilidade social e

de condições sanitárias limitadas pela insuficiente disponibilização de rede de esgoto e

deficiência na rede de distribuição de água, não sendo disponibilizada de maneira uniforme.

Através da atividade e conversa com os alunos foi possível verificar a ausência dos

serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto em alguns pontos do bairro por

estar vinculada a atividades rurais por um lado, porém pela dificuldade de bombeamento para

regiões altas e de residências de urbanização não controlada, por outro. Os diferentes

contextos trazem também percepções distintas quanto ao reflexo no cotidiano, como

atividades diárias de busca e armazenamento de água, sua qualidade e a necessidade ou não

de pagar por ela. Adaptações aos serviços de esgotamento se mostraram em algumas

situações, comprometedoras da qualidade da água, quando da necessidade de alocação tanto

de cisterna quanto de fossa em espaço limitado, em uma distribuição espacial em que a fossa

poderia eventualmente contaminar a água obtida da cisterna.

3. Resultados e Discussão

Um levantamento a partir das respostas dos alunos à atividade levou a obtenção do

seguinte cenário: 16% relataram não ter acesso aos serviços da COPASA, destes 8% fazem

uso de poço artesiano, 2% cisterna e 2% relatam que a água vem de uma represa, outros não

souberam identificar a origem da água. Embora não tenham citado o nome da represa e nem

os responsáveis por ela uma pesquisa realizada em documentos oficiais do município

possibilitou a identificação de uma adutora pertencente ao Sistema Integrado Metropolitano

de Belo Horizonte, localizada na Fazenda Capitão Eduardo na cidade vizinha de Sabará

(SANTA LUZIA, 2014, p.37).
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A fazenda está situada em Área de Proteção Ambiental (APA), oficializada como tal

em 2001, configurada em estância estadual de jurisdição legal como domínio de Mata

Atlântica. Assim sendo a canalização da água para distribuição é inconsistente com um

projeto de proteção ambiental, por não prevê a preservação dos recursos naturais. Por além

deste uso irregular dos recursos hídricos, a urbanização sem planejamento da região serviu de

argumento para revogação da lei de criação da APA, sendo aprovada em 2015. Atualmente

está prevista a criação de projeto habitacional na área, comprometendo o direcionamento da

água da região para o bairro Bom Destino. Esta informação não foi compartilhada com e nem

pelos alunos, porém estando vinculada em imprensa oficial (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DE MINAS GERAIS, 2015).

As cisternas utilizadas para obtenção de água foi descrita pelos alunos como estando

em seu quintal, de profundidade característica para uso de águas superfiais e pluviais. A

utilização de poços artesianos foi descrita em contexto de área rural, compartilhada por

pequenos produtores em agricultura de subsistência com criação de pequenos animais ou

animais maiores em pequena quantidade. Os custos de perfuração e manutenção do poço são

compartilhados entre moradores da área, possuem autorização governamental para extração

da água e é administrado por morador local.

Assim mesmo foi relatada e visitada região em que poço artesiano foi perfurado em

área urbana, localizado no quintal de uma residência e disponibilizado aos vizinhos, que

buscam água com baldes, transportando para regiões altas a uma distância de até um

quilômetro. Especialmente os alunos residentes desta região, embora queixem da dependência

e do esforço para transporte da água, julga positivo não terem que pagar taxa à COPASA.

Quanto à qualidade da água para consumo boa parte dos alunos se sente seguro quanto

à limpeza da água associando a falta de contaminação pela aparência, escrevendo em texto se

tratar de “água bem clarinha”. A maioria filtra a água antes de consumir, sendo um hábito

comum inclusive com água proveniente da COPASA, o que mostra a consciência quanto à

presença de substâncias e microorganismos patogênicos em função de não ser um

fornecimento de água potável, assim mesmo 30% relatam casos de diarreia frequente e houve

relatos de hepatite e leptospirose. Neste caso associa-se também a falta da rede de esgoto, em

consideração a um ambiente propício a proliferação de ratos e contaminação de muitas

famílias mesmo quando iniciada uma patologia em uma única em função do

compartilhamento de água e a presença de sujeira nas ruas do bairro.

A presença de sujeira nas ruas foi discutida quanto às responsabilidades individuais no
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contexto do bem comum e a sensação de negligência estatal em referência à disponibilização

de rede de esgoto e água aparece como uma justificação, como que se uma das partes (o

Estado) não faz a sua parte no contrato social a outra (o povo) está desobrigada também de

sua contribuição. Assim que não se situam como os principais prejudicados, mas legitima a

satisfação de não pagar taxa e apresentam esta atitude como enfrentamento velado.

Se por um lado à autossuficiência em resolver o problema de acesso à água como bem

primário, ao escavarem cisternas, recorrerem aos vizinhos que possuem poços artesianos e

coletarem águas pluviais sugere independência e liberdade, esta pode ser associada também à

perda da liberdade convencional, à proteção estatal que é o que torna legítimas as obrigações

civis, tais como o pagamento de tributos e as responsabilidades quanto ao bem comum e

ordem social (ROUSSEAU, 1762, p. 30). Além disso, considerando o conceito de cidadão,

apresentado por Rousseau, ao retornar à liberdade natural e individual, recusando-se a uma

obrigação social, torna-se estrangeiro em sua própria pátria. “Quem se recusar a obedecer à

vontade geral a isto será constrangido pelo corpo em conjunto, o que apenas significa que será

forçado a ser livre” (ROUSSEAU, 1762, p. 25).

Esta falta de conexão entre o pagamento de tributos e o conceito de cidadania poderia,

a princípio, provocar uma autopercepção de vulnerabilidade quanto à perda de direitos como

cidadãos e a violência gerada entre os moradores que são distinguidos entre si em função do

engajamento com bem estar dos demais. Porém os alunos não demonstraram, nem em

palavras e nem através da atividade escrita, perceberem a relação entre a discussão

introduzida e o conceito de cidadania. Não se identificaram como transgressores nem como

vítimas da negligência do Estado. Rousseau previu o deliberado “esquecimento” do papel dos

cidadãos enquanto atores sociais responsáveis pelas leis, consequentemente pela ordem:

“Assim que o serviço público cessa de ser a principal preocupação dos cidadãos, ao

qual melhor preferem servir com a bolsa que pessoalmente, já se encontra o Estado

perto da ruína. Se é preciso seguir para o combate, eles pagam as tropas e

permanecem em casa; se é preciso ir à assembleia, eles nomeiam os deputados e

continuam em casa. À força de dinheiro e preguiça eles dispõem de soldados para

servir à pátria e de representantes para a venderem” (ROUSSEAU, 1762, p. 129).

Observa-se que o conceito de cidadania é entendido pelos alunos de forma difusa,

estando aberta a possibilidade de superação de problemas sociais locais através de recursos

pontuais, sem que isso prejudique sua identificação como um cidadão, embora esta autonomia
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possa realmente ser percebida por outros moradores da região como perda de vínculo quanto

aos problemas compartilhados. Neste sentido embora represente uma emancipação pessoal da

dependência estatal, em referência pontual ao problema do acesso à água e rede de esgoto,

contradiz a emancipação prevista por Marx, amplia as fronteiras sociais e gera dissociação

entre moradores da mesma região.

Assim observa-se que os alunos cujas casas contam com os serviços da COPASA não

se identificam com a rotina de busca pela água dos demais alunos, que parecem “terem

resolvido sozinhos” seus problemas. Uma das preocupações ao discutir a atividade em sala de

aula veio da apresentação de uma visão renovada de cidadania e o desvelamento das situações

em que se torna ameaçada.

Pontes e Scharamm examinaram o problema de saúde pública representado pelo

acesso desigual à água potável, do ponto de vista das ferramentas analítica e normativa da

bioética da proteção e apontaram que o Estado deve reconhecer as situações de desigualdades

de acesso e desenvolver políticas públicas para a sua resolução (PONTES, SCHARAMM,

2004).

“Sendo um bem essencial, indispensável à vida, a água deve, em princípio, ser

servida a cada pessoa indistintamente, a menos que se detectem boas razões,

eticamente sustentáveis, para agir de outro modo. O que se observa, no entanto, é

que a apropriação da água é feita de forma diferenciada de uma sociedade para

outra, como também entre os membros de uma mesma sociedade, sem que isso seja

acompanhado de uma precisa e coerente razão moral. Por isso, desigualdades na

distribuição da água potável podem se constituir em situações de injustiça, que vão

refletir negativamente na qualidade de vida de pessoas e populações humanas.

Portanto, são questões de conteúdo moral que devem ser examinadas à luz da ética

aplicada, especialmente da bioética, preocupada com a qualidade da vida resultante

das práticas humanas, que envolvem conflitos de interesses e valores entre atores

sociais” (PONTES, SCHARAMM, 2004).

Hidaka estabeleceu uma relação entre política, educação e emancipação nos

pensamentos de Paulo Freire ao ler Marx, e sinaliza a importância do político em relação à

educação, resultando no engajamento social dos alunos e a construção do pensamento crítico

para emancipação humana. O potencial emancipatório da educação ao contribuir com a

ampliação da compreensão do mundo e dos agentes que nela estão envolvidos. “Tributário

das contribuições teóricas de Marx, Paulo Freire compreende que a transformação qualitativa
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da sociedade só se realiza mediante a alteração das condições materiais objetivas, que se dá,

por sua vez, através da práxis humana coletiva: a luta de classes (HIDAKA, 2012).”

Garrido e Meirelles também apontam como se encontram Freire e Marx por

compartilharem algumas concordâncias a respeito do ser humano, por ambos darem extrema

importância ao diálogo; sendo que para eles não existe uma dicotomia entre o ser humano e o

mundo e, por consequência, entre o ser humano e a natureza. “Ambos consideravam o ser

humano como um todo, constituído por todas as suas dimensões: cultural, social, política e

econômica” (GARRIDO, MEIRELLES, 2014).

A formação política na escolar está dentro do âmbito da formação cidadã uma vez

formalizada como disciplina em 1969, na então Ditadura Militar, que a instituiu com o nome

de Educação Moral e Cívica (EMC). Muito embora na ocasião criada para combater ideias

consideradas subversivas (baseadas no comunismo), e estabelecer uma moral religiosa,

apontava para a necessidade de inclusão da formação cidadã de forma mais explícita para que

o aluno perceba claramente suas delimitações. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)

defende hoje a inclusão como tema transversal (Ética) e enfatizam a completa distinção do

enfoque dado a EMC, para privilegiar atitude e vivência (FILGUEIRAS, 2006).

“Considerando essa relação entre política e educação, Paulo Freire denominará de

ingênua a visão que procura negar a natureza política do processo educativo (visão

essa inclinada a conceber a educação como um quefazer puro, a serviço da

‘humanidade’) e contrapõe-se sustentando que a educação, além de ser realizada

num dado tempo-espaço, é realizada com e por indivíduos históricos (HIDAKA,

2012).”

Assim mesmo Jiménes et al. realizou um levantamento acerca da preparação em

conteúdos acadêmicos dos profissionais pedagogos, verificando a pouca presença do

Marxismo em suas disciplinas, tendo por vezes conotações negativas. Na verdade verificou

uma visão do papel social da educação em desacordo com o ponto de vista marxista acerca da

relação entre educação e prática social. Cita como exemplo as ideias de Isabel Alarcão, da

Universidade de Aveiro (Portugal) (JIMÉNES, et al. 2006).

“Alarcão (2001, p. 22) defende enfaticamente o ideário cidadão, postulando que à

escola reflexiva caberia não só preparar para o exercício da cidadania, mas,

principalmente, praticar e viver a cidadania. Assim, ao mesmo tempo em que se

define em favor de uma prática educativa reflexiva e emancipadora, o recorte teórico
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que contém tal paradigma elege a cidadania como o eixo por excelência da

propositura pedagógica. Nesse sentido, a escola reflexiva desconsideraria, no sentido

oposto àquele embutido numa abordagem marxista da educação, os limites que

circunscrevem a cidadania ao horizonte da conquista de direitos políticos no escopo

da ordem burguesa, tratando esta categoria como sinônimo de emancipação (ou

liberdade) (ALARCÃO, 2001 em JIMÉNES, et al. 2006)”.

Conclui considerando que o legado marxista contribui com a formação dos pedagogos

com fragmentos pouco conectados entre si e, algumas vezes, “situando Marx e o marxismo

em campos opostos tomando o marxismo, impreterivelmente, como doutrina, como dogma,

sendo, como tal, rejeitado” (JIMÉNES, et al. 2006). Esta verificação torna evidente que o

professor que não tem em sua formação acadêmica um preparo para articulação entre

política/educação, pode não se disponibilizar para uma abordagem futura, com seus alunos.

Paulo Freire, por outro lado, considera uma visão que separa radicalmente política de

educação como uma educação recoberta pela neutralidade, sendo essa visão funcional aos

opressores que tem interesse no ocultamento da realidade e na manutenção do status quo;

mas, inversamente, é prejudicial aos oprimidos, já que cria entraves à emergência da

consciência de classe e à organização da luta pela emancipação (HIDAKA, 2012).

Gadotti reforça que as “pedagogias que se dizem puramente científicas, sob sua

pseudoneutralidade, escondem a defesa de interesses hegemônicos da sociedade e concepções

de educação, muitas vezes, autoritárias e domesticadoras. Ao contrário, as pedagogias críticas

têm todo interesse em declarar seus princípios e valores, não escondendo a politicidade da

educação” (GADOTTI, 2012).

Neste contexto embora a ação do projeto de extensão relatada no presente projeto estar

embasada nos aspectos da educação em saúde e saneamento básico, propõe uma postura

crítica dos professores na abordagem de questões que versem na limitação dos alunos em

formação, enquanto ao direito ao acesso de bens primários. Desenvolver uma formação crítica

quanto à realidade a sua volta envolve tratar de seu cotidiano, como a dificuldade diária na

busca por água, esforço de carregá-la em baldes, depender da disponibilização da mesma por

vizinhos.

Esta abordagem não pretende instigar um ativismo vazio (FREIRE, 2005), mas

considerações acerca das escolhas que fazem, ao resolver o problema de forma paliativa e

pontual, ao invés de levá-la a uma discussão em nível comunitário e político. Assim evitando

que, ao retomar sua liberdade natural, de suprir-se a si mesmo das necessidades essenciais,
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buscar a liberdade convencional de cidadão, evitando assim o estabelecimento de fronteiras

sociais em que se coloca como estrangeiro, por romper com o contrato social. Ao contrário

deve considerar ser o Estado o responsável primeiro por estabelecer um conflito, ao não

responsabilizar-se por um serviço público, mas que para isso deve-se denunciar a situação em

que se encontram, buscando uma solução mais definitiva.

“Nos ambientes urbanos, a obtenção de água potável é, necessariamente, dependente

de soluções coletivas. Como tais, constituem, certamente, uma questão pertinente de

saúde pública. As medidas que legitimam o papel do Estado como protetor da saúde

pública, no que se refere à água potável, devem ser aquelas que proporcionem a todo

cidadão dispor de água em quantidade suficiente e qualidade adequada para atender

a suas necessidades básicas. Tais medidas são justificadas por ser a água um bem

primário. Daí se infere que é razoável admitir que o Estado deva prover esse bem”

(PONTES, SCHARAMM, 2004).

Assim sendo a formação cidadã dos alunos deve ser pensada dentro da pedagogia

crítica e pedagogia da autonomia, com releituras de Marx, Freire e Gadotti, em busca da

emancipação social e, com isso, em uma melhora efetiva na qualidade de vida na região.

4. Considerações Finais

A realidade opressiva dos alunos moradores do bairro Bom Destino, na cidade de

Santa Luzia, Minas Gerais, no que se refere à restrição que sofrem quanto ao acesso à água e

rede de esgoto é incompatível com a manutenção da ordem social estabelecida dentro dos

critérios do contrato social de Rousseau. Sendo o Estado responsável por suprir as

necessidades básicas dos cidadãos, protegendo-os de toda dependência social, falha ao não

disponibilizar um bem primário como a água.

Por outro lado, os moradores, ao resolverem individualmente esta limitação,

escavando cisternas ou utilizando água do vizinho e da chuva, tornam-se eles opositores ao

contrato, sendo assim constrangidos pela sociedade a que estão inseridos. Considera-se papel

da escola a instigação do senso crítico na formação do aluno para enfrentamento consciente

das situações que limitam sua emancipação, uma vez que esta não poderá estar desvinculada a

emancipação do homem em seu contexto social e não individual.

Assim que um retorno aos pensamentos de Marx, Freire e Gadotti em discussão com

os professores envolvidos é aspiração do projeto de extensão referido neste trabalho, para uma
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proposta de abordagem interdisciplinar e contextualizada da moral e ética, cidadania e

emancipação.
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