
VOCÊ SABE O QUE É O SENTIMENTO 
DE PERTENCIMENTO?

PERTENCIMENTO

É o que faz uma pessoa se sentir – de fato – 
parte importante de um local ou comunidade. 
O pertencimento leva você a se identifi car 
com aquele local, querer cuidar, conservar, 
preservar. Fazemos parte, ao longo de nossas 
vidas, de diferentes grupos de pertencimento: 
familiares, escolares, profi ssionais, de 
amizade, religiosos, esportivos, entre outros. 
Todos, em maior ou menor medida, sã o 
fundamentais para a construção da identidade 
individual e social. Somos pessoas com 
identidade própria, mas também parte do 
coletivo. Essa identidade vai se construindo, 
permanentemente, e sofre infl uência social, 
cultural, política e também geográfi ca. 
Na formação e na afi rmação de nossas 

identidades individuais e coletivas, o território 
– o espaço físico em que se vive, estuda e 
trabalha, convive com a natureza e elementos 
construídos pelo ser humano – é um elo que 
nos une a muitas outras pessoas. Em cada 
território, um ou mais  grupos exercem maior 
infl uência, domínio ou soberania.

GRUPOS DE 

PERTENCIMENTO 

FAMILIARES, ESCOLARES, 

PROFISSIONAIS, DE 

AMIZADE, RELIGIOSOS, 

ESPORTIVOS, 

ENTRE OUTROS SÃ O 

FUNDAMENTAIS PARA 

A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE INDIVIDUAL 

E DA SOCIAL
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6
Para conhecer melhor o território a que pertence o rio, realizem uma 
pesquisa: que órgãos e instituições públicas e privadas atuam no bairro e 
no município onde se localiza o rio? Identifi quem quais têm relação com a 
situação observada na visita que fi zeram ao rio. 

7
Pesquisem sobre a História do rio. Organizem um álbum físico ou, digital, 
mostrando o que aconteceu com o rio nos últimos 50 anos. Incluam imagens 
e relatos coletados na comunidade. 

8

Procurem identifi car se existem povos tradicionais (indígenas, quilombolas, 
população ribeirinha ou outros) ligados de alguma forma ao rio. Pesquisem 
sua história, aspectos da cultura e tipo de interação com o rio. Se possível, 
entrevistem representantes desse(s) povo(s) para obter relatos sobre o que 
pensam acerca da situação atual do rio - como são afetados e como o afetam. 
Organizem um mural com as informações.

9

Elaborem um questionário para sondar o sentimento de pertencimento da 
comunidade escolar em relação ao rio. O quanto conhecem e se importam 
com o que acontece ao rio? Identifi quem qual seria o grau de engajamento 
e de participação dos entrevistados em alguma ação organizada pela escola 
sobre o rio. Aceitariam participar? De que forma?
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