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A Coleção Cartilhas Autorais atende ao componente transversal de 
Educação Ambiental do Projeto Águas de Areias, implementado pela 
Associação Águas do Nordeste (ANE) e patrocinado pela Petrobras 
através do Programa Petrobras Socioambiental, no Alto Capibaribe.

O propósito é oferecer às comunidades escolares um material que 
expressa diferentes percepções e formas de relação social com a água e 
com o rio na porção que atravessa o Agreste pernambucano, onde as 
águas de aluvião, que neste contexto chamamos de águas de areias, têm 
um significado muito especial.

O uso da água de aluvião é uma prática tradicional no semiárido 
brasileiro, contribuindo para a subsistência de populações rurais nesta 
vasta área do território nacional. No contexto da semiaridez, essa água 
fica resguardada do intenso processo de evaporação pela coluna de areia 
na qual se encontra, possibilitando que a mesma seja utilizada por 
aqueles que vivem próximo ao leito de rios e riachos intermitentes. 
Durante os períodos de seca, essa chega a ser a única água disponível 
para o gasto (atividades de lavagem de roupa, banho, assim como de 
manutenção de pequenos criatórios ou de plantios domésticos) e seu uso 
prioritário tem conflitado com a atividade de retirada indiscriminada de 
areia do leito de rios.

Motivar a inclusão do tema da água no semiárido nos processos de 
ensino e aprendizagem foi um dos principais objetivos da produção das 
cartilhas, considerando-se que professores e estudantes são 
protagonistas na construção do conhecimento escolar. Com esta 
proposta procuramos estimular práticas de educação ambiental voltadas 
a explorar a realidade local com espírito crítico, compreendendo o 
contexto e a história do lugar através das mudanças percebidas na 
relação cultura e natureza.
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O processo coletivo de produção das cartilhas foi estruturado em vários 
encontros presenciais com professores de escolas públicas e privadas dos 
municípios de Poção, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz do 
Capibaribe. O trabalho envolveu um público variado que atua em 
educação infantil, escola multisseriada rural, ensino fundamental e 
ensino médio. As atividades, que aconteceram durante o segundo 
semestre de 2014 e início de 2015, foram conduzidas de modo a 
contemplar essa diversidade.

Em conjunto planejamos temas, objetivos, formas de trabalhar nas 
escolas, metas, além de vivenciar o registro e o compartilhamento das 
experiências e aprendizagens. Em cada contexto escolar, foram 
desenvolvidos projetos de educação ambiental visando conhecer o 
entorno e compreender a realidade a partir da multiplicidade de 
perspectivas locais.

O processo vivido em cada etapa deste trabalho foi muito intenso e para 
nós possui um significado que vai bem além do que pode ser apresentado 
na sua forma final. Foram necessárias muitas atividades de estudo, de 
trabalho em campo, de sistematização e de seleção de conteúdo até se 
chegar às cartilhas, cujos autores são os próprios professores e 
estudantes.

O caráter experimental deste trabalho nos instiga a refletir sobre os 
significados das ações na vida de cada um e da comunidade e a entender 
as eventuais limitações existentes no âmbito escolar em que foram 
produzidas. Contudo, estamos cientes que para fazer educação 
ambiental é preciso imaginação e ousadia, apostando que a construção 
da sustentabilidade requer práticas educativas inovadoras e criativas.

A Coleção Cartilhas Autorais que apresentamos é constituída por 12 
volumes. Em cada um deles o leitor é apresentado a uma forma singular 
de abordar a temática da água, de modo que cada volume é 
independente dos demais. Juntos, porém, eles têm a força de revelar um 
pouco dos nossos aprendizados pelos caminhos da educação ambiental.

Fazemos um agradecimento especial à Petrobras que, além da produção 
das cartilhas, tem possibilitado o desenvolvimento do Projeto Águas de 
Areias, garantindo as demais ações. 

Esta cartilha apresenta o rio Jataúba, que dá nome ao 

município, e foi tema dos trabalhos de educação ambiental 

desenvolvidos pela turma do 7º ano do Ensino Fundamental II 

da Escola Paraíso do Saber.

Por meio de atividades de campo, professor e estudantes 

investigaram os tantos nomes e histórias que existem a respeito 

desse rio que é afluente do rio Capibaribe. No seu percurso, eles 

descobriram que o rio Jataúba é conhecido ainda como rio 

Luiza, rio Jatobá e rio São Sebastião e ficaram cientes de sua 

importância para a formação e desenvolvimento do município.

As fotografias e os textos poéticos produzidos pelos autores 

expressam seus conhecimentos, descobertas e sentimentos 

referentes ao rio e ao ambiente que o cerca.

Que tal você conhecer também o rio Jataúba?

Um rio de nomes 
e contos
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SOBRE A ESCOLA

A Escola Paraíso do Saber teve início 
em 1998, com aulas de reforço 
ministradas pala educadora Ada Fabíola 
Pereira de Siqueira. Seu registro foi 
oficializado em 24 de junho de 1999. 
Atualmente, na direção está a educa-
dora Ana Flavia Pereira de Siqueira 
Freitas, que procura construir diária e 
coletivamente um trabalho autêntico.

A escola está localizada na rua Manoel 
Batista de Lima, nº 49-53, Centro, zona 
urbana do município de Jataúba/PE. 
Oferece à comunidade jataubense 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I e II, promovendo continuamente proje-
tos na busca da construção do ensino-
aprendizagem de qualidade.

PROFESSOR DE CIÊNCIAS:
Antonio Damião da Silva Melo Borrego

ESTUDANTES DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Alexsandra Nayara de P. Ferreira • Antônia Maria Feitosa Silva
Bruno Ferreira de Souza • Caio Célio Torres Morais
Hugo Gabriel Silva Siqueira • Hulber Bruno Rodrigues de Freitas
João Cavalcante Neto • João Victor do Nascimento
José Humberto Sousa Chaves • José Leonardo de Sousa Silva
José Wesley da Silva • Lauanne Izabelle Barbosa Chaves
Lucas Guimarães da Silva • Lucas Rodrigues Silva Araújo
Marcos Fabiel Ferreira Nascimento • Renan Vieira de Sousa Freire
Rosiery Maria do Nascimento • Sávio Eduardo S. Nascimento
Silmara Yasmim da S. Daniel

07Um rio de nomes e contosAUTORES

A origem de Jataúba

O rio Jataúba tem seu valor conhecido e reconhecido por sua 
importância na construção do município de Jataúba.

Antigamente, o lugar era denominado vila Jatobá, por ter em seu 
centro histórico, também denominado marco zero, uma bela árvore, 
frondosa, de nome jatobá, típica do bioma Caatinga. Essa mesma 
árvore abrigou os primeiros tropeiros e comerciantes que viajavam de 
cidade em cidade e a escolheram como ponto de encontro para trocas 
de mercadorias.

E, assim, o tempo passou, e a bela vila cresceu, tornando-se distrito do 
município de Brejo da Madre de Deus/PE. Com a força de Deus e de 
seus filhos, a bela vila queria ser cidade e, então, por força de lei, a vila 
Jatobá passou a ser Jataúba, por já existir outra cidade no estado de 
Pernambuco com o nome Jatobá.

Então, em 02 de março de 1962, para a alegria de uma sociedade, 
surgia o município de Jataúba no estado de Pernambuco, Brasil.
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Rio de muitos nomes... Nosso rio...

Um rio pequeno em tamanho, mas grandioso no processo de 
desenvolvimento de um lugar conhecido como “terra da beterraba” e 
“terra da renascença”. Para muitos é rio Luiza, rio Jatobá, rio São 
Sebastião.

O rio Jataúba nasce no sítio Barreiros e percorre vários sítios do 
município até chegar à cidade de Jataúba, onde ele faz confluência 
com outros rios, como o rio Jundiá e riacho do Meio, no final da rua 
São Sebastião, próximo ao bairro Branco, ainda na zona urbana do 
município.

A partir daí torna-se um rio maior, afluente do rio Capibaribe, esse 
mesmo que também faz parte da história dos jataubenses.

Um rio de lavadeiras que buscavam sua esperança no querido Jataúba.

Um rio dividido pelos moradores como o “rio de cá” e “de lá”, parte 
alta e baixa. Essa divisão decorre da localização dos moradores que 
usavam suas águas.

Rio de enchentes que trazia sementes, mas que também fazia Jataúba 
ficar em alerta com a inundação nas ruas.

O sino da Igreja de São Sebastião badalava avisando para ter cuidado 
com a cheia.

Esse rio alimentava famílias através do plantio irrigado. A construção 
de moradias fazia uso de materiais existentes em seu leito.
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Passado

No passado, todos viram suas margens repletas de vegetação e suas 
cacimbas construídas à mão, brotando água na superfície de areia.

Seus primeiros cacimbões foram construídos para dar suporte a 
construção das casas da primeira rua do lugar, a rua São Sebastião, 
que é também conhecida como rua Velha, onde se localiza o centro de 
comércio e de interação da população rural do município de Jataúba.

Um rio profundo com água boa que era usada para saciar a sede da 
população, a qual encontra ainda hoje no rio uma fonte importante 
para seu desenvolvimento, abastecimento e irrigação.

Um rio que era usado para irrigação que aquecia a economia e fez o 
município de Jataúba ser reconhecido como o maior produtor de 
beterraba do Nordeste.

Presente

A água do rio Jataúba é utilizada diariamente e a população a acessa 
com o auxilio dos cacimbões e de bombas elétricas.

A maior parte é usada na irrigação, pois está poluída e contaminada, 
sendo imprópria para o ser humano saciar sua sede.
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Sua mata ciliar está totalmente dizimada.

Moradores reclamam constantemente de insetos e outros animais que 
se alimentam de materiais em processo de decomposição. Tal 
problema decorre do lixo depositado em suas margens.

O rio vem sendo “desnudado” pela retirada de areias. Esta prática 
vem sendo realizada em seus afluentes e no seu próprio curso.
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Afluentes

Existem muitos afluentes do rio Jataúba 
que são ricos em biodiversidade e 
importantes fontes de água para as 
vilas e sítios.

Infelizmente, suas histórias vêm sendo 
apagadas com o processo de poluição por 
esgotos e queimadas das margens, que 
afeta a fonte de água utilizada no dia a dia 
de famílias.

Riacho Augusto de Melo

Riacho Camarinha D`água
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Por nós Jataúba (poema)

Olha que dolorido e quem diria 
Que tudo isso iria mudar
Não podia imaginar a tamanha agressão

Em um pedaço de chão que construiu
Minha história nas margens de glórias
Do rio que corta minha querida Jataúba

Sim, senhor, por minha culpa 
Muita coisa já mudou 
Troquei a minha enxada 
Pela broca do trator

Hoje no meu rosto não saem lágrimas
E um sangue da dor que um dia já brotou
Momentos de glórias e amor

Uma terra de agricultor que há muito tempo
Plantou o que nós chamamos de medalha 
Um título que nos cerca como a terra da beterraba.

Professor Antonio Damião da Silva Melo Borrego

Um rio que fala

É sem dúvida um rio de histórias 
e eu as passo para meus filhos. 
Sou proprietário de histórias da 
terra, mas o rio é minha alma, e 
os jovens não sabem a riqueza 
que já passou no tempo e rio 
abaixo, soterrado pelo lixo 
jogado no rio. 

Um rio belo e forte, rico em 
histórias, que revela à sociedade o 
seu papel na construção da cidade.

O rio Jataúba é um presente da natureza 
e que tristeza ver ele poluído, cheio de 

lixo e esgoto. Mas, mesmo assim, o 
tempo não retirou sua importância.

POEMAS
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Não remo, 
mas rimo meu rio

Preste bem atenção 
Do que agora vamos
Contar é a realidade
De um rio que passa
Em muitos lugares

O passado e o presente nos 
Tem a informar o uso de 
Suas águas que está perto de acabar

O Projeto Águas de Areias veio convidar a
Escola Paraíso do Saber que é respeitada no lugar
Prostrou-se a participar junto
Com seus alunos e uma Cartilha criar

Alunos do 7º ano começaram a visitar
Junto com a população que reside no lugar
Na margem de um rio que nós vamos falar

Como ele é conhecido tem sido
Uma pergunta para alguns é Luiza e para outros 
Jataúba tem também o Jatobá ou São Sebastião

Em perguntas e respostas todos participavam
Os alunos com máquinas fotografavam 
Tirando fotos do leito e da parte assoreada

Toda parte estudada foi bem analisada
Vendo a vegetação totalmente dizimada
Com o uso de veneno e o fogo das queimadas

Jataúba em sua história nos tem a revelar 
Na margem desse rio tinha muito a cultivar
Pois há anos atrás se plantava no lugar

As imagens captadas nos mostram uma 
Relação de um homem criminoso sem direito
E sem razão tirando a vida de um rio e 
A história desse chão

Professor Antonio Damião 
da Silva Melo Borrego

Alunos do 7º ano da 
Escola Paraíso do Saber.

Pelo homem

Não se faz mais homem como antigamente
Não se faz gente de mente
Não se deixa mais sonhar

As margens foram retiradas
Suas portas abertas
Seu coração ferido retirado
Sua mente enganada

É a sede da neblina, é o galo de campina 
São os bois a urrar 
São os pássaros a cantar sem saber o que se passa

No rumo da estrada que não sabemos aonde vai dar 
Sem amor e sem razão em uma evolução
Falsa sem destino

Em um desejo de um filho que se alimenta
De reflexão vendo um pedaço de chão corroído
De poluição
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Uma história que precisa ser 
contada e recontada...

As águas que antes foram usadas para a irrigação, construção de 
residências e fabricação de tijolos manuais para erguer paredes de 
casas, foram aos poucos se degradando. No ano de 1985, o rio 
Jataúba passou a receber todo o esgoto das moradias, como forma de 
diminuir os problemas de saúde da população. Isso fez com que 
produtores de beterrabas que produziam toneladas de alimentos 
parassem de plantar por força de lei.

Foram construídos muitos cacimbões ao longo do rio, porém, com a 
retirada de areia, foi afetada a quantidade de águas disponível. 
A utilização da água para o cultivo de palma e capim foi intensificada 
com a chegada do saneamento canalizado e despejado em seu leito.

A história desse rio vem sendo esquecida no tempo, mas está 
preservada nas mentes lúcidas de senhores(as) como Luzia Ziza ou  
d. Ziza, educadora de vidas que contribuiu com força e amor para 
desenvolver essa terra. E também do sr. Zé Cachete conhecido 
carinhosamente pela população comerciante; e do sr. Aritam, 
agricultor, testemunha ocular da importância do rio Jataúba que com 
suas várzeas ajudou a criar seu gado.

Para eles, tudo mudou: a profundidade do rio, suas margens, os usos 
da água. Mas permanece sua importância na criação do gado, de 
caprinos e para a construção de casas. Suas águas estão poluídas, 
infelizmente, mas ainda têm valor para banho, lavagem de roupas e 
para os animais matarem a sede, visto que há falta de água 
decorrente da seca que assola essa região do Semiárido Nordestino.

Um rio que tem afluentes próximos à zona urbana de Jataúba, os 
quais estão também poluídos pela ação humana que busca 
desenfreadamente riquezas de bens materiais e esquece a natureza. 
É preciso resgatar e revelar o valor do rio Jataúba!

Resultado da pesquisa
‘’Quem conhece esse rio?’’

Pesquisa realizada na zona urbana do município de Jataúba 
sobre o conhecimento dos moradores acerca do rio Jataúba. 
Foram entrevistadas 50 pessoas de 9 a 90 anos 
entre os dias 13 e 17 de outubro de 2014. 

Moradores de 09 a 24 anos que conhecem o rio Jataúba:
Sim: 48% • Não: 52% 

Moradores de 25 a 90 anos que conhecem o rio Jataúba:
Sim: 78% • Não: 22%

Moradores que consideram que o rio está poluído:
Sim: 72% • Não: 28%

Moradores que sabem que no passado a água do rio foi utilizada para 
plantio, criação de animais e construção de moradias:
Sim: 22% • Não: 78%

Moradores que sabem que hoje a água é utilizada por diversos 
segmentos para fins diversos, entre eles a irrigação do plantio de 
capim e palma forrageira.
Sim 88% • Não 22%

Não acredita que o rio seja utilizado para diversos usos: 
Por que está poluído: 42%
Por que não tem água: 14%
Por que tem esgoto no leito: 6%
Conhece pelo menos uma utilização: 36%
Pode ser usado sem riscos: 2%
É um rio limpo: 0,0%

Fonte: Alunos do 7º ano da Escola Paraíso do Saber.
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Relato de uma moradora. 

Coragem, fé, determinação! A lembrança me faz reviver tempos 
tão maravilhosos e encantadores quando no período do inverno 
nos encantávamos com as enchentes e após a sua passagem o 
capinzal, as várzeas repletas de milho, melancia, jerimuns, maxixe, 
batatas e beterrabas. E no período do verão, as cacimbas, 
reservatórios de águas à tona da terra onde se retirava água para 
os animais beberem, para o uso nos domicílios e ainda se lavava 
toda a roupa daquela localidade. E assim era o rio Jataúba.

Luzia Ziza Siqueira de Queiroz

Nem tudo na vida é o que queremos ou imaginamos. Por isso, é 
preciso perseverar na busca por dias melhores, na educação de 
valores, de amor à vida e à natureza de Deus.

O projeto Água de Areias nos mostrou caminhos em direção ao 
cuidado com o nosso patrimônio mais importante à vida, a água.

Somos água, ar, terra, fogo;
Somos um sorriso;
Somos um só rio;
Somos de muitos nomes e contos.

Professor Antonio Damião da Silva Melo Borrego
Alunos do 7º ano da Escola Paraíso do Saber
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Registro do ProcessoCuriosidades

Em 1998, o rio Jataúba foi a principal fonte 
de abastecimento na estiagem.

O rio recebeu o seu primeiro cacimbão por volta de 1960.

No ano de 1960 o rio teve uma enorme enchente 
a ponto de causar prejuízos ao sr. Pedro Doca Filho, 
que perdeu uma casa na rua São Sebastião.

Em 2005, a enchente derrubou a ponte da entrada da cidade 
em meio aos festejos do seu padroeiro. Ainda em diversas vezes 
deixou pessoas sem votar nos pleitos de eleições gerais e municipais.
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Registro do Processo

Coleção

Cartilhas Autorais

O caminho da vida
Escola Municipal Oscarina Cavalcanti

Poção

Construindo uma
escola sustentável

Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe por nossas 
mãos: um trabalho possível na 

educação infantil
Creche Municipal Dedé Lola

Poção

A ecologia nos 
gêneros textuais

Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe que passa atrás 
da minha escola multisseriada

Escola Municipal 
Pedro Virtuoso de Lima

Jataúba

Um rio de nomes e contos
Escola Paraíso do Saber

Jataúba
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PatrocínioRealização

Saiba mais sobre o Projeto Águas de Areias: 
Base do Projeto:Km 20, PE-160, Santa Cruz do Capibaribe, PE

Sede da Ane: Rua do Afeto, 100, Sítio dos Pintos, Recife, PE
Cep: 52171-140 | Fone (81) 3105.2307

www.aguasdonordeste.org.br/aguasdeareias
www.facebook.com/aguasnordeste

O Projeto Águas de Areias - Recuperação e Gestão 

Compartilhada das Águas de Aluvião em Leito Seco de Rio 

no Semiárido Pernambucano, é patrocinado pela Petrobras 

através do Programa Petrobras Socioambiental, visando 

contribuir para a recuperação ambiental e gestão dos 

mananciais de águas de aluvião no Alto Rio Capibaribe, 

para garantir a sustentabilidade hídrica das populações 

rurais situadas nessa região do semiárido pernambucano.
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