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RESUMO

Educar a população é um fenômeno típico, uma necessidade ontológica da espécie humana, e assim deve ser compreendida para que possa ser 
concretamente realizada. A Bacia Hidrográfica do Canal da Tamandaré se localiza na parte mais antiga da cidade de Belém. O processo de 
urbanização trouxe grandes transformações ao longo de sua formação histórica, o crescimento populacional desordenado sofre até hoje uma 
série de problemas urbanos generalizados, entre os quais coleta deficiente e tratamento inadequado do lixo, pronunciada carência de redes de 
esgoto, sistema de drenagem de águas insuficientes, concentração populacional em áreas alagadas, abastecimento de água potável 
comprometido (notadamente em áreas periféricas da bacia), ausência de tratamento de efluentes domésticos e industriais. O canal confirma a 
vulnerabilidade ambiental das pessoas que habitam em certos espaços da bacia, o descaso do Poder Público e da população não informada têm 
provocado diversos impactos ambientais ao longo dos anos. A metodologia aplicada para compor a pesquisa de campo "in loco" se deu através 
da realização de questionários aplicados em eventos promovidos no Complexo Santa Terezinha, Atelier do Porto e Mercado do Porto do Sal, 
todos localizados no Bairro da Cidade Velha. Foram também entrevistados moradores no entorno da bacia durante o dia em suas casas. Para 
realização desta pesquisa foi fundamental a leitura e pesquisa bibliográfica, pesquisas em internet e jornais, trabalhos de campo, formulação de 
relatórios, pesquisas em bibliotecas e etc. A análise das perguntas formuladas aos moradores entrevistados, a priori visou buscar uma 
investigação sobre a problemática ambiental na bacia hidrográfica do canal da Tamandaré quanto à sua percepção como fonte fundamental para 
participação na gestão e conservação dos recursos hídricos, tendo como parâmetro de análise a idade, escolaridade e permanência no local 
suficiente para conhecer e interpretar os reais problemas existentes próximo da bacia e consequentemente de suas casas. Na pesquisa foram 
entrevistados 143 homens (44,55%) e 178 mulheres (55,45 %). Ao todo foram 321 moradores que contribuíram para o estudo “in situ” à 
educação ambiental, determinando de maneira significativa para os dados coletados.

Ciências Jurídicas

Direito
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


