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RESUMO 
 

Em detrimento da importância do cumprimento do ensino de Educação Ambiental (EA) 
e da efetivação de práticas metodológicas que aproximem o conhecimento construído 
pelo aluno na realidade local, verificou-se por meio da bibliografia pesquisada, dentre a 
qual se indica Pires (2011) e Biral (2011), que pouco se vincula a EA durante o 
processo de Ensino de Geografia. Tal assertiva corrobora com a hipótese do presente 
trabalho de que há subutilização do conhecimento trazido pelo aluno acerca do espaço 
local durante o processo de ensino, o que não ocorreria caso houvesse maior empenho 
em efetivar práticas de EA durante as aulas, sobretudo, de Geografia. Dessa forma, a 
presente pesquisa propõe investigar como o tema EA e Recursos Hídricos (RH) são 
abordados no Ensino Médio de Francisco Beltrão – PR e sugerir metodologias que 
vinculem o conhecimento geográfico com a realidade local, utilizando como tema 
central a hidrografia da cidade. Para efetuar a análise foram selecionados dois colégios 
estaduais com Projetos Políticos e Pedagógicos (PPP) diferenciados visando contemplar 
as realidades, tanto dos alunos vinculados à área rural do município quanto da área 
urbana. Os colégios selecionados foram o Colégio Estadual Eduardo Virmond Suplicy e 
o Colégio Agrícola (CEEP) Francisco Beltrão – PR. O componente teórico e 
bibliográfico da pesquisa foi cumprido por meio de leitura e análise das Diretrizes 
Curriculares Estaduais para o ensino de Geografia (DCES) – PR e do levantamento das 
questões relacionadas a EA por meio das pesquisas realizadas por Guimarães (2006); 
Smith (1998); Dias (2004); Loureiro (2006); Carson (1962), dentre outros. A 
investigação e análise sobre o modo como a EA e os RH são abordados no Ensino 
Médio foi realizada por meio do estudo dos PPPs dos dois colégios; da aplicação de 
questionários estruturados para 200 (duzentos) alunos e entrevistas com 06 (seis) 
professores. Através da pesquisa concluiu-se que a EA é trabalhada nos colégios de 
forma integrada, mas também constatou-se que a frequência e a profundidade do 
diálogo, sobretudo, na disciplina de Geografia, com as temáticas de EA e RH está 
aquém do que preconizam as DCEs tomadas por referência. A partir das sugestões dos 
professores, dentre as quais cita-se a importância de aproximar o ensino de Geografia e 
a EA com abordagem interdisciplinar, realizou-se a recomendação de atividades que 
podem ser utilizadas durante as aulas de Geografia, criando oportunidade para ações 
integradas nas disciplinas a partir dos RH locais e tornando efetivo o cumprimento do 
que propõe a estrutura curricular dos colégios pesquisados. 

 
Palavras chave: Ensino de Geografia; Educação Ambiental; Recursos Hídricos; 
Sequências Didáticas. 

  



THE GEOGRAPHY TEACHING PROCESS FROM FRANCISCO 
BELTRÃO HYDROGRAPHY - PR 

 

ABSTRACT 
 

To the detriment of the importance of the fulfillment of Environmental Education (AE) 
teaching and the implementation of methodological practices that approximate the 
knowledge constructed by the student in the local reality, it was verified through the 
bibliography researched, among which is indicated Pires (2011) and Biral (2011), which 
is little linked to EE during the process of Teaching Geography. This assertion 
corroborates with the hypothesis of the present work that there is underutilization of the 
knowledge brought by the student about the local space during the teaching process, 
which would not happen if there was a greater commitment to effect EE practices 
during the classes, especially Geography. Thus, the present research proposes to 
investigate how the theme EA and Water Resources (HR) are approached in the High 
School of Francisco Beltrão - PR and suggest methodologies that link geographic 
knowledge with the local reality, using as central theme the hydrography of the city. In 
order to carry out the analysis, two state colleges with differentiated Political and 
Pedagogical Projects (PPP) were selected to contemplate the realities, both of the 
students linked to the rural area of the municipality and the urban area. The selected 
colleges were the Eduardo Virmond Suplicy State College and the Francisco Beltrão - 
PR Agricultural College (CEEP). The theoretical and bibliographic component of the 
research was fulfilled by reading and analyzing the State Curricular Guidelines for 
Geography Teaching (DCES) and the survey of questions related to EE through the 
research carried out by Guimarães (2006); Smith (1998); Dias (2004); Loureiro (2006); 
Carson (1962), among others. Research and analysis on how AD and HR are addressed 
in high school was done through the study of the PPPs of the two colleges; The 
application of structured questionnaires to 200 (two hundred) students and interviews 
with six (6) teachers. Through the research, it was concluded that the EE is worked in 
the schools in an integrated way, but it was also verified that the frequency and depth of 
the dialogue, especially in the subject of Geography, with the themes of EA and HR, 
falls short of what the DCEs taken by reference. Based on teachers' suggestions, among 
them the importance of approaching Geography teaching and EA with an 
interdisciplinary approach, a recommendation was made for activities that can be used 
during Geography classes, creating an opportunity for integrated actions In the 
disciplines from the local HR and making effective the fulfillment of what proposes the 
curricular structure of the studied colleges. 

Key words: Geography Teaching; Environmental education; Water resources; Didactic 
Sequences. 
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INTRODUÇÃO 

 

A problemática que instiga o desenvolvimento da presente pesquisa é a 

necessidade de estabelecer melhor diálogo entre o ensino da Geografia e a realização da 

Educação Ambiental formal.  

Como a maioria dos cidadãos, a inquietação e, por vezes, a perplexidade diante 

das experiências vivenciadas, assim como das informações obtidas sobre a escassez e a 

má distribuição dos recursos naturais, conduziu à indagação: de que modo pode-se 

contribuir para o processo formativo dessa sociedade que está hoje, constituindo um 

prospecto socioambiental desalentador para o futuro? Sabe-se que o processo formativo 

advindo da educação é, sem dúvida, um caminho importante para sensibilizar os jovens, 

provocando-os a refletir sobre suas ações diante do contexto global e local, 

questionando atitudes que impactam de forma direta e indireta a realidade 

socioambiental. 

Com relação a perspectiva é relevante a reflexão contínua por parte dos 

professores no que tange sua forma de construir e conduzir o processo de ensino de 

Geografia, além de aproximar metodologias capazes de potencializar e promover, junto 

aos alunos, o discernimento entre as escolhas cotidianas ambientalmente mais sensatas, 

onde adquirem conhecimentos para viver em sociedade de forma ativa e participativa 

nas questões pertinentes à sua realidade. 

Todos os subsídios bibliográficos buscados durante a realização da pesquisa 

demonstram que, para que haja o processo de aprendizado, deve-se partir da realidade 

do aluno, atrelando-o às discussões de maior abrangência e complexidade (GASPARIN, 

2009, CALLAI, 2012).  O objetivo da pesquisa é verificar como os temas Educação 

Ambiental (EA) e Recursos Hídricos (RH) são abordados no Ensino Médio do Colégio 

Estadual Eduardo Virmond Suplicy e Centro Estadual de Ensino Profissionalizante – 

Colégio Agrícola (CEEP), em Francisco Beltrão – PR, visando a elaboração de proposta 

para o ensino de Geografia e EA, por meio do uso de sequências didáticas referentes aos 

corpos hídricos urbanos do município.  Dessa forma, cogita-se a possibilidade de 

criação de mecanismos a partir dos quais os professores discutam a realidade das 

questões ambientais locais, em direção às escalas regional, nacional e global 

enriquecendo-a com a complexidade das esferas econômica, política e cultural, 

conforme demanda sua análise e compreensão.
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Priorizou-se dentre as categorias de análise da Geografia, a compreensão da 

categoria de Lugar. Como aplicação prática desta análise, o proposto foi trabalhar os 

conteúdos vinculados à hidrografia e à EA realizados no perímetro urbano da bacia 

hidrográfica do rio Marrecas, em Francisco Beltrão – PR, realidade local dos colégios 

estudados. O município de Francisco Beltrão está localizado na região Sudoeste do 

Paraná, conforme mapa 01. 

Mapa 01 – Localização do município de Francisco Beltrão na região Sudoeste do 
Paraná, segundo o IBGE.

 
Fonte: Segala (2016). 
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Esse município tem sua economia pautada na agropecuária, tendo grande 

destaque na pecuária de leite. Conforme dados do IBGE (2015), são aproximadamente 

21.437 animais em lactação, produzindo cerca de 72.100 mil litros ao dia. É considerada 

a principal bacia leiteira do Sudoeste do estado do Paraná. Além, produção de grãos 

(milho, soja e feijão) também contribuem para a economia do município.  

Em 2016, sua população foi estimada pelo IBGE em 87.491 habitantes. Boa 

parte está vinculado a presença de várias universidades que estão nesse município, o que 

favorece a chegada de estudantes oriundos de outros estados em busca de estudo e 

capacitação profissional. Por essa razão Francisco Beltrão é conhecida como polo 

universitário no Paraná. Distante 474 quilômetros da capital do estado, o município está 

localizado a 570m de altitude em relação ao nível do mar. Segundo o IBGE (2015) 

apresenta clima subtropical, com estações definidas, invernos rigorosos com baixas 

temperaturas e o verão com temperaturas elevadas. 

Para a realização da pesquisa optou-se por escolas com características distintas 

quanto ao perfil de seus alunos, questões pedagógicas e curriculares. Assim, pode-se 

avaliar ambientes pedagógicos diferentes para analisar como os processos de ensino 

vinculados à hidrografia e a EA são abordados, principalmente na disciplina de 

Geografia. 

O cerne deste estudo é a compreensão de como a EA e os RH são debatidos no 

Ensino Médio do Colégio Estadual Eduardo Virmond Suplicy e Colégio Agrícola 

(CEEP), em Francisco Beltrão – PR, tendo em vista a preparação de material 

pedagógico para o ensino de Geografia e EA por meio de sequências didáticas 

relacionadas aos corpos hídricos urbanos do município.  

Como principal hipótese desta pesquisa, considerou-se que, apesar de ser o 

Lugar uma categoria que oportuniza ao professor realizar as conexões necessárias entre 

a realidade do aluno e os conhecimentos inerentes ao conteúdo escolar, este recurso é 

pouco utilizado, sobretudo, no que tange a EA e RH.  Dessa forma, a pesquisa parte do 

pressuposto de que a efetivação de práticas metodológicas que aproximem o 

conhecimento prévio do aluno inerente a sua realidade local, pois é possível que os 

professores de Geografia subutilizam os conhecimentos dos RH locais em suas rotinas 

pedagógicas por não possuir conhecimento e materiais a este respeito, sendo congruente 

a realização de esforço para a sistematização de materiais que possam minimizar esta 

carência. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados para a construção deste trabalho 

foram a revisão bibliográfica; a realização de questionários aos professores e alunos de 

duas escolas; a análise das coleções de LD adotadas em ambas as escolas e a realização 

de trabalhos de campo visando a sistematização de sequência didática sobre os recursos 

hídricos locais. 

Na revisão bibliográfica os principais documentos e temas pesquisados foram as 

Diretrizes Curriculares para o ensino de Geografia (DCE’s); as principais correntes de 

EA utilizadas atualmente nos ambientes escolares; o ensino de Geografia e o Lugar 

como categoria de análise geográfica. 

Discute-se a importância da ciência geográfica para auxiliar no entendimento 

das questões sociais a nível global e local. Com essa relação é possível aproximar o 

aluno tanto de sua realidade local, quanto do contexto global, uma vez que os problemas 

levantados comparecem nas duas escalas de estudo, resguardando apenas níveis de 

complexidade diferentes. Para tanto, os principais autores citados foram: Goodson, 

(2001), Saviani, (1993), Frigotto (2001), Sacristán (2000) e Libâneo (1991), além das 

DCE’s (2008), dentre outras. 

Destaca-se a EA e sua inserção nos estudos geográficos, buscando contextualizar 

por meio de leituras e conceitos, a atual conjuntura educacional no que tange a temática 

ambiental, principalmente aproximando-a da ciência geográfica. Houve a necessidade 

de correlacionar Guimarães (2006), Smith (1998), Dias (2004), Loureiro (2006) e 

Carson (1962), entre outros autores. 

Para a seleção das duas escolas (C.E. Eduardo Virmond Suplicy e o CEEP- 

Centro Estadual de Ensino Profissionalizante) foram considerados inúmeros aspectos, 

dentre os quais: - a necessidade de conhecer realidades diferentes do ponto de vista 

escolar no município; - a impossibilidade de trabalhar com amostra composta por 

muitas escolas; - a existência de trabalhos que indicam a fragilidade da abordagem da 

EA no Ensino Fundamental e Médiona área do NRE (Núcleo Regional de Educação) de 

Francisco Beltrão (BIRAL, 2011; PIRES, 2011);- a suposição de que o Colégio 

Agrícola apresentaria vínculo estreito entre os conteúdos e a realidade vivenciada pelos 

alunos, enquanto o Colégio Suplicy evidencia abordagens metodológicas menos 

conexas com a realidade local, dada a heterogeneidade de perfis de alunos e, portanto, a 

dificuldade em estabelecer tais conexões. Outro aspecto que determinou a escolha das 

duas escolas para a realização deste estudo é evidenciado na figura 01, que apresenta a 

localização em relação a proximidade do perímetro urbano com o rural. 
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Figura 01: Localização das escolas nos perímetros urbano e rural do município de 
Francisco Beltrão – SO/PR 

 
Fonte: Google Earth. Elaboração: Segala (2016). 

 

Houve a necessidade de conhecer quais os LD utilizados pelos professores e, a 

partir desta identificação, realizou-se a análise dos mesmos, buscando verificar como a 

EA, especialmente àquela vinculada aos RH, é abordada.  

Foram elaborados questionários com questões abertas entregue aos alunos do 

Ensino Médio (turmas do primeiro, segundo e terceiro ano) para que apresentassem suas 

ideias sobre a EA e a maneira pela qual é abordada nas disciplinas e, especificamente, 

na disciplina de Geografia (Apêndice 1).  

Dentre as oito questões abertas elaboradas aos alunos destaco a EA e a 

importância da ciência geográfica para sua realidade cotidiana, buscando compreender 

qual o conhecimento trazido pelo aluno sobre essas temáticas. Esse questionário foi 

entregue aos alunos na segunda quinzena do mês de agosto de 2015, sendo utilizado o 

tempo nas aulas dos professores de Geografia e de disciplinas análogas para explicara 

os alunos a razão da pesquisa e a importância na seriedade das respostas. Foram 
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distribuídos duzentos questionários aos alunos do Ensino Médio, dos quais cem no 

colégio Suplicy e cem aos alunos do CEEP. 

Da mesma forma, buscou-se referencial para análise junto aos professores de 

Geografia e disciplinas vinculadas à temática da pesquisa em ambas as escolas, sendo 

elaborado um questionário aberto com indagações sobre as dificuldades e anseios 

enfrentados nas aulas de Geografia; ferindo a prática quanto ao modo de apresentar a 

EA aos alunos; verificando a dinâmica dos trabalhos interdisciplinares; a realidade do 

aluno diante das temáticas; a participação dos alunos no diálogo em sala de aula e as 

perspectivas do ensino de Geografia com a EA aos alunos da escola (Apêndice 2). 

No CEEP, foram entrevistados três professores, sendo um de Geografia, e os 

demais de disciplinas que estão vinculadas ao curso de Agropecuária1. Já no Suplicy, 

foram entrevistados três professores de Geografia, desses, dois atuam com alunos do 

Ensino Médio e outro no Fundamental II. 

Ao final da análise, como proposto, a abordagem sobre as questões vinculadas à 

EA local, sobretudo, vinculada à bacia hidrográfica do rio Marrecas no perímetro 

urbano de Francisco Beltrão – PR. Para lograr informações e sugestões de pesquisa 

realizaram-se leituras e atividades a campo, buscando elaborar material didático que 

venha a contribuir com o professor de Geografia nas questões vinculadas aos RH e à 

bacia hidrográfica do Rio Marrecas (especificamente no que tange à área urbana do 

município2). Obtiveram-se fotografias por meio da realização de trabalhos de campo, 

sendo efetivados no decorrer do mês de julho de 2016, sendo acompanhado por 

professores do curso de Geografia da UNIOESTE. 

Dessa forma, houve a necessidade de demonstrar as potencialidades que o 

estudo da realidade local possui na compreensão da EA e da Geografia, reforçando o 

diálogo que aproxima professores e alunos de sua realidade, de seu cotidiano e de sua 

vida. 

 
 

                                                           
1 Embora a intenção inicial fosse trabalhar apenas com os professores de Geografia, o coordenador 
pedagógico indicou que as atividades mais vinculadas ao cotidiano dos alunos e a Educação Ambiental 
ocorriam em outras disciplinas componentes do currículo de Agropecuária. 
2 A delimitação da área urbana para a realização dos roteiros didáticos se deve a grande extensão da bacia 
no perímetro urbano do município. 
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CAPÍTULO 1 - O CONTEXTO CURRÍCULAR E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

A ciência geográfica caracteriza-se por apresentar diversos ramos os quais 

ajudam a entender de forma crítica o modo como a sociedade se apresenta e se organiza 

espacialmente, levando em consideração as conjunturas culturais, políticas, econômicas 

e ambientais constituídas na atualidade. Entre esses ramos está o ensino com suas 

atribuições aos bancos escolares, seja no nível Fundamental e Médio da rede pública e 

privada ou no Ensino Superior.  Nesse sentido, a Geografia dedica grande atenção para 

sua função social enquanto disciplina escolar. O ideal de promover junto aos alunos 

uma visão crítica perpassa as salas de aula no modo como os professores instigam o ato 

de pensar a organização do espaço geográfico e os elementos que influenciam direta e 

indiretamente neste processo. 

 De acordo com Saviani (1994, p. 68) “a perspectiva crítica de ensino e currículo 

concebe a produção do conhecimento como ato de criar e recriar coletivo”. Dessa 

forma, o professor de Geografia – assim como os das demais ciências – devem estar 

atentos ao processo de recriação do conhecimento geográfico propiciado por sua 

atuação em sala de aula. 

Pensar o modelo de escola bem como sua gestão é marco importante nesse 

processo de renovação escolar e social, onde pensar e agir criticamente são pontos 

iniciais para essa transformação social, de modo a inovar, criar novas facetas que 

oportunizem compreender e, quiçá transformar a sociedade desigual estruturada 

historicamente. 

 Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE’s) (2008, p. 31) 

o currículo escolar “[...] propõe-se formar sujeitos que construam sentidos para o 

mundo, que compreendam criticamente o contexto social e histórico de que são frutos e 

que, pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes de uma inserção cidadã e 

transformadora na sociedade”. Cumprir com o intento apresentado pelas (DCE’s) não é 

tarefa espontânea e descomplicada, exige a definição clara dos papéis e incumbências 

da Geografia escolar; da escola e dos professores durante o processo. 

De início se faz necessário entender a conjuntura atual do ensino, sobretudo, nas 

escolas do Paraná. Buscar no currículo escolar em vigor o desenho da escola e do ensino 

que se propõe aos alunos; aos professores; à comunidade escolar e à sociedade como um 

todo, assume substancial importância nesta pesquisa, o que elege os documentos que 
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regem o sistema de ensino da rede básica de educação como o primeiro momento de 

análise bibliográfica. 

 

1.1- POSSIBILIDADES E ENTRAVES NO ENSINO DE GEOGRAFIA DIANTE 
DA PROPOSTA DAS DIRETRIZES ESTADUAIS E DA CONSTRUÇÃO DO 
CURRÍCULO ESCOLAR 
 

No estado do Paraná as DCE’s pretendem, desde o ano de sua criação, em 2008, 

fomentar a construção de um novo modelo de ensino com base no Materialismo 

Histórico Dialético. Esse documento, em síntese, mostra uma realidade ainda não 

conhecida para alguns professores, pois conforme análise do escrito, a Geografia se 

apresenta como ciência de reflexão, que busca na interdisciplinaridade3 um aliado para 

promover as mudanças no modo de ver a agir diante dos fatos.  

Estas Diretrizes Curriculares se apresentam como documento 
norteador para um repensar da prática pedagógica dos professores de 
Geografia, a partir das questões epistemológicas, teóricas e 
metodológicas que estimulam a reflexão sobre essa disciplina e seu 
ensino. Problematizar a abrangência dos conteúdos desse campo de 
conhecimento, bem como reconhecer os impasses e contradições 
existentes são procedimentos fundamentais para compreender e 
ensinar o espaço geográfico no atual período histórico (PARANÁ, 
2008, p. 50). 
 

Buscar nessa proposta uma base teórica que seja formalizada de maneira crítica 

e reflexiva, vinculando o sujeito inserido no processo. Unir assim seus conceitos e, 

principalmente, os conteúdos do ensino com sua realidade.  

A categoria Lugar na ciência geográfica recebe grande importância. Nas 

Diretrizes esse conceito foi desenvolvido pela corrente crítica, o qual concebe o Lugar 

sendo “o espaço onde o particular, o histórico, o cultural e a identidade permanecem 

presentes, revelando especificidades subjetividades e racionalidades” (PARANÁ, 2008, 

p. 61). Esse período histórico representa também a inserção do sujeito diante de suas 

ações na sociedade. Sua cultura e sua identidade representam a formação de novos 
                                                           
3 Conforme Fazenda: “Se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe pensar 
currículo apenas na formatação de sua grade. Porém se definirmos interdisciplinaridade como atitude de 
ousadia e busca frente ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se 
formam professores” (FAZENDA, 2008, p.17).Esse modelo de interdisciplinaridade indica uma 
renovação, sendo assim, uma ruptura como o modo tradicional de ensinar Geografia. O professor torna-se 
criativo quando almeja conviver com o “outro” professor sem deixar de lado suas características 
profissionais e pessoais, compartilhando o diálogo e as inovações diante das ciências, é uma atitude 
relevante perante o que se ensina e aprende na sala de aula. 
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sujeitos que estejam preparados para a vida em sociedade, sobretudo, transformando-a, 

contribuindo para pensar esse modelo social proposto. 

Todo Lugar é reconhecido segundo valores sociais e espaciais, esses 
são reflexos das práticas e aspirações humanas. Portanto, a 
identificação e conhecimento do Lugar, enquanto materialidade 
humana construída pressupõe adentrar nessas representações para 
servir como base à construção de uma identidade e consciência 
territorial (OLIVEIRA, 2014, p. 110).  
 

É nesse contexto que inserir o sujeito no processo de ensino e aprendizagem, 

tendo como referência o Lugar, torna-se fator decisivo à construção do conhecimento. 

Permite uma aprendizagem significativa ao sujeito, pois tendo o seu Lugar como ponto 

de partida, o sujeito consegue imaginar as relações mais amplas e complexas, que fazem 

sentido para ele. O tema em questão faz alusão ao cotidiano, algo que o faça lembrar, 

por um breve momento, o assunto em análise. As experiências vividas ajudam fortalecer 

seu raciocínio e perceber o mundo de outra forma, com um novo olhar, que facultem 

uma reflexão além da estabelecida pelo senso comum.  

Na mesma concepção, conforme as Diretrizes (p. 14), “o sujeito é fruto de seu 

tempo histórico, das relações sociais em que está inserido, mas é também, um ser 

singular, que atua no mundo a partir do modo como o compreende e como dele lhe é 

possível participar”. Pensar uma sociedade justa e digna, na qual todos esses sujeitos 

tenham suas oportunidades de participação e transformação, torna possível construir o 

ideal de uma sociedade igualitária. 

Infelizmente, muitos professores não compreendem a possibilidade de atuar 

vinculando a proposta de direcionamento dos conteúdos estruturantes ao planejamento 

autônomo de suas aulas, desvinculando-o dos livros didáticos (LD). Neste aspecto 

repousa grande parte das críticas em relação ao ensino de Geografia, uma vez que a falta 

de identidade dos conteúdos com a realidade do educando torna a disciplina desprovida 

de significado para quem ensina e para quem aprende.  

Nesse contexto o currículo escolar recebe maior atenção e importância, pois, em 

teoria, estaria nele a fórmula para estimular novos conceitos e rumos às disciplinas 

escolares. É através do currículo que se seleciona o conteúdo que será apresentado aos 

alunos. A questão que deixa reflexão é: todos os professores têm conhecimento desse 

currículo? Dessa forma, buscou-se embasamento teórico para o entendimento do que é 

currículo e como ele se apresenta no ensino de Geografia, bem como nos bancos 

escolares. 
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 Nas palavras de Goodson; 

O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas 
um processo social, no qual convivem lado a lado com fatores lógicos, 
epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos “nobres” e 
menos “formais”, tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e 
culturais, necessidades de legitimação e de controle, propósitos de 
dominação dirigidos por fatores ligados à classe, à raça, ao gênero. 
[...] o currículo não é constituído de conhecimentos válidos, mas de 
conhecimentos considerados socialmente válidos (GOODSON, 2001, 
p.8). 
 

Nesse sentido, contemplar o currículo não é apenas concebê-lo como um 

documento que carrega em si informações, metodologias, apontamentos, sobre a escola, 

o conteúdo, direcionamentos ao modo pelo qual o professor apresenta suas aulas, mas 

sim que venha ao encontro das demandas educacionais, quanto às suas dificuldades e 

anseios perante o atual cenário educacional. A comunidade também precisa estar 

inserida nesse contexto e torná-la socialmente concebida como parte integrante da 

construção curricular, assim, a realidade da comunidade escolar aproxima-se com o 

currículo que realmente venha a condizer com a escola e tal demanda no processo de 

ensino e, dessa forma, gerir um currículo construído e planejado para atender a 

sociedade através dos conhecimentos sociais e da realidade local. 

Currículo é transformação, não apenas no que se refere a mudar o 
sentido, de ir pro outro caminho, mas de buscar novas alternativas, 
novas soluções, novas conquistas. O currículo consiste em transformar 
o impreciso em conhecido, e tal fato envolve um ensino e uma 
aprendizagem. [...] o currículo representa a caminhada que o sujeito 
irá fazer ao longo de sua vida escolar (LIMA, PINHEIRO, 
ZANLORENZI, 2012, p.25). 
 

Com o currículo, a escola e o sistema de ensino ganham seu valor social, pois éo 

instrumento que tem por finalidade fomentar a compreensão dos conhecimentos na 

escola e, posteriormente, refletir em sua vida social. Para isso é importante que esse 

currículo condiga com o atual contexto da sociedade, não apenas relacionando os 

conteúdos às disciplinas, mas sim, inserindo o aluno ao assunto em questão. Logo ele 

saberá como e quando aplicar seus conhecimentos já adquiridos aos novos e expor sua 

ação transformadora na prática social. É importante pensar um currículo que venha 

fomentar valores e vencer os domínios impostos até então no sistema educacional.  

Formar uma nova identidade com o sujeito pressupõe uma preocupação em não 

esquecer que o currículo, por vezes, é apenas um aglomerado de disciplinas, sem caráter 

educacional algum, sem raízes com a proposta emancipadora, apenas um documento de 

cunho político que está inserido no contexto educacional.  
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Segundo as DCE’s (2008, p. 14) “assumir um currículo disciplinar significa dar 

ênfase à escola como lugar de socialização do conhecimento”, ou seja, a escola é onde o 

aluno busca maior atenção quanto a sua formação intelectual e social. Cabe à escola 

proporcionar condições para que os alunos, independentes de sua classe social ou 

econômica, tenham ofertas de crescimento pessoal e tornem-se cidadãos formadores de 

opiniões críticas. 

Explicitando essa questão, nas DCE’s pondera-se que: 

[...] identifica-se uma tensão entre o currículo documento e o currículo 
como prática. Para enfrentar essa tensão, o currículo documento deve 
ser objeto de análise contínua dos sujeitos da educação, 
principalmente a concepção de conhecimento que ele carrega, pois ele 
varia de acordo com as matrizes teóricas que orientam e o estruturam 
(PARANÁ, 2008, p. 16).  
 

Essa teoria distante da prática, por vezes, compromete o ensino, mas não 

somente na Geografia. Geralmente tal desvinculação prejudica o contexto de todas as 

disciplinas. Nesse mesmo ponto, destaca-se além da teoria aliada à prática, os trabalhos 

interdisciplinares, pois com essa interação o aluno consegue aproximar as temáticas que 

estão em seu cotidiano. 

Para entender essa questão Sacristán afirma que: 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens 
necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte 
explícita do projeto de socialização cultural nas escolas. É uma 
prática, expressão, da função socializadora e cultural que determinada 
instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas 
ou práticas diversas entre as quais se encontra a prática pedagógica 
desenvolvida em instituições escolares que comumente chamamos de 
ensino (SACRISTÁN, 2000, p.15). 
 

Essa questão apresenta valores importantes para a educação e para a práxis do 

professor. Através da discussão o sujeito torna-se atuante. Consciente, percebe sua 

importância bem como sua ação diante dos descasos sociais, ensina-o a se localizar 

diante de caminhos desconhecidos.  

Essa maneira de pensar um currículo adequado à realidade escolar é fator 

decisivo para obter renovação no modelo de ensinar, sobretudo, de como ensinar. 

Realizar uma análise prévia e estudá-la em acordo ao contexto o qual se apresenta, 

significa criar novas práticas educativas, enriquecendo o ensino e colhendo resultados 

satisfatórios para o sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Por isso a 

importância de valorizar as diretrizes construídas no estado do Paraná, que ressaltam 
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não apenas o saber técnico pedagógico, mas dos vários sujeitos que compõem a 

comunidade escolar, conforme indicam Francischett et al. (2014): 

A importância das DCE’s na reorganização da educação pública na 
rede estadual do Paraná, uma vez que o próprio documento traz 
concepções norteadoras que reafirmam a importância da participação 
dos diferentes sujeitos da educação na produção de práticas 
pedagógicas que resultam em entendimento e uma ação mais crítica 
diante da realidade do estado, do país e do mundo (FRANCISCHETT, 
GIROTTO, LEME, MORMUL, 2014, p. 02). 
 

A Geografia, enquanto ciência que busca promover a reflexão e a ação, fica a 

desejar frente a participação de novas formas de conhecimento proposta pelas DCE’s. 

Tentando esclarecer Oliveira (2005) afirma: 

O que pode estar havendo é, em primeiro lugar, a aparência de uma 
grande confusão entre a maioria dos professores de geografia que se 
vê, de repente, envolta por uma discussão da qual não tem participado; 
na verdade, registra-se a essência desse embate que aprece ampliar-se, 
ganhando a maioria dos professores de geografia (OLIVEIRA, 2005, 
p. 27). 
 

No entanto, dentre as propostas de educação elaboradas pelo estado4, é possível 

verificar que nas DCE’s do Paraná houve a participação da comunidade escolar diante 

da proposta de elaboração e, posteriormente, inserção desse modelo nas escolas e no 

processo educacional como um todo. 

A questão que permeia esse meio é como os professores estão vinculando sua 

prática ao ensino - isso incluiu metodologias e inovações diante do modo de conceber o 

conhecimento -aos conceitos da Geografia. Sobre essa questão é preciso constatar:  

 [...] as DCE’s foram construídas por quase 8 (oito) anos, nos quais 
ocorreram diferentes momentos de diálogo envolvendo uma parcela 
significativa da comunidade escolar e que, portanto, seu surgimento 
estaria pautado em uma ação enraizada nas vontades e concepções 
desse sujeito (FRANCISCHETT, GIROTTO, LEME, MORMUL, 
2014, p. 02). 
 

Pauta-se neste momento, não somente a participação da comunidade na 

elaboração do documento - pois conforme informação apresentada os educadores 

estavam presentes no processo de elaboração do documento – mas a forma como pode 

ter ocorrido essa participação, já que em vários momentos, a prática cotidiana dos 

                                                           
4No contexto nacional é possível citar os Parâmetros Curriculares (PCN’s) que, apesar de apresentar 
alguns aspectos positivos (como por exemplo: expor orientações que servem principalmente para os 
professores recém-formados sobre o caminho metodológico que pode ser seguido, evocando a construção 
prática e a elaboração de projetos e planos de ensino) foram construídos predominantemente por técnicos 
e professores universitários contratados pelo Ministério da Educação no ano de 1997. 
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professores indica desconhecimento e insegurança quanto à aplicação apropriada das 

Diretrizes.  

É comum esse afastamento dos educadores às indicações de construções 

curriculares apontadas pelas DCE’s, por não aceitarem as ideias e sugestões inseridas 

(ZAAR, CARNIEL, 2013). Como resultado final, é possível afirmar que o ensino de 

Geografia perde um pouco sua essência, pois dessa maneira permanece o modo 

tradicional de ensiná-la, ideia que contraria as linhas apresentadas nas DCE’s, de 

vincular as estratégias metodológicas à categoria de Lugar e ratificada por 

pesquisadores desta temática, pois: 

É na forma de resistência em fazer determinadas disposições, e na 
concepção externalizada pelos alunos através dos seus discursos e de 
sua linguagem, que o Ensino de Geografia tornar-se-á consequente 
para o aluno, suas experiências/vivências concretas deverão ter 
interligamento e coerência dentro do que é ensinado, pois o vivido 
pelo aluno é expresso no espaço cotidiano, e a interligação deste com 
as demais instancias é fundamental para a aprendizagem na Geografia 
(OLIVEIRA, 2014, p. 118). 
 

Enfrentar os problemas sociais embasados de conhecimentos práticos é vinculá-

los aos referenciais teóricos adquiridos na escola, permitindo a criação de suporte para 

sanar suas dúvidas. Destarte, oferecer aos alunos práticas pedagógicas que contemplem 

os diferentes pontos de entendimento de um mesmo tema, de modo a proporcionar 

diversas maneiras de conceber o espaço vivido e a realidade atual, reafirmando a mais 

importante função dos educadores e a disciplina de Geografia. 

Pensar a escola e seu modelo curricular é, ao mesmo tempo, pensar na atuação e 

na formação docente. Para formar novas opiniões se faz necessário que novos 

formadores de opiniões estejam engajados no processo. Ao mesmo tempo, lembrar a 

atual conjuntura do sistema educacional, tanto estadual quanto nacional que, via de 

regra, é deixada às margens do sistema, não recebendo a devida atenção quanto seu 

papel importante para a sociedade. Repensar essa questão permite, de acordo com 

Saviani (1993): 

Compreender que a realidade educacional não nos interessa apenas 
como produto, ou seja, como algo acabado que nos cumpre descrever, 
explicar, interpretar, mas também como processo, ou seja, como algo 
que nos cumpre produzir, fazer, realizar (SAVIANI, 1993, p. 79). 
 

Nesse caso, realizar uma avaliação da atuação dos professores não basta apenas 

para verificar falhas no modo de ensinar. O descaso com as licenciaturas é visível. Uma 

classe quase desprivilegiada perante a sociedade e que apesar das lutas e manifestos tem 
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sido ignorada, humilhada e/ou espancada em várias unidades da federação. Repensar 

essas questões para de fato rever o modelo de gestão escolar, bem como, de novos 

formadores de opiniões, perpassa a construção de currículo escolar que vá ao encontro 

dessa nova conjuntura que se almeja. 

Ainda conforme Saviani: 

Organizar a educação escolar visando garantir esta interconexão 
pressupõe conceber o ensino como processo, norteado por finalidades 
educacionais claramente estabelecidas e integrando dialeticamente o 
conteúdo, a organização da atividade cognosciva (ensino) e a 
assimilação/apropriação do conteúdo (aprendizagem) com os meios e 
condições necessárias ao atingimento dos objetivos (SAVIANI, 1994, 
p. 87). 
 

Escolher o conteúdo, nesse caso, também é importante para encontrar o melhor 

caminho a fim de organizar o ensino, aproximar o aluno dessa temática, contextualizar 

os meios no processo de ensino e aprendizagem. Nesse momento, pensar em planejar 

um currículo que de fato traga o retrato fiel da realidade escolar e da comunidade é uma 

tarefa complicada, mormente, quando a escola é subordinada a projetos políticos de 

sociedade aos quais não interessa uma formação crítica e libertária.   

Pensar esse modelo de escola, voltado aos interesses da minoria, é ter 

consciência que não se está assumindo e colocando em prática a verdadeira função do 

sistema educacional. O privilégio de ter uma boa formação não pode ficar em mãos de 

interesses políticos, pois a sociedade precisa da escola para desmistificar essas questões 

que assolam o meio. Frigotto (2001) assevera que para que o sujeito seja formado a agir 

diante dos descasos sociais, respondendo ao anseio das grandes massas, ao contrário do 

modelo de sistema educacional vigente, a revisão do currículo é imprescindível. 

A luta por uma escola de qualidade e a serviço da classe trabalhadora 
é, em última instância, um aspecto da luta mais ampla pela 
transformação das relações sociais de produção da existência, que tem 
como produto a desigualdade orgânica, o não trabalho, o parasitismo e 
a exploração (FRIGOTTO, 2001, p. 29). 

 Na mesma linha de pensamento, Frigotto (2001, p. 146) pondera: “o específico 

da escola não é a preparação profissional imediata”. Essa questão permeia a 

intencionalidade no modelo de formar sujeitos aptos para atender aos moldes do sistema 

capitalista, desvinculado com as competências que se propõe nos currículos 

estabelecidos nas Diretrizes. Numa contraposição a esse modelo a escola é pensada e 

planejada para formar sujeitos aptos ao trabalho, não para viver em sociedade. 
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A escola, enquanto instituição cuja especificidade é o 
desenvolvimento de um saber geral – em contraposição ao saber 
específico, desenvolvido no local de trabalho ou em instituições 
exclusivas para treinamento - e, enquanto desenvolve condições 
sociais e políticas que articulam os interesses hegemônicos das 
classes, é, então, um local de luta e disputas. A questão da escola, na 
sociedade capitalista, é fundamentalmente uma questão da luta pelo 
saber e da articulação desse saber com os interesses de classe 
(FRIGOTTO, 2001, p. 161). 

O que fazer então? Imaginar uma reestruturação curricular que aproxime o 

anseio dos educadores com necessidade da escola e da comunidade. Quanto a isso, 

Sacristán (2000) afirma: 

As reformas curriculares nos sistemas educativos desenvolvidos 
obedecem pretensamente à lógica de que através delas se realiza uma 
melhor adequação entre os currículos e as finalidades da instituição 
escolar, ou a de que com elas se pode dar uma resposta mais adequada 
à melhora das oportunidades dos alunos e dos grupos sociais 
(SACRISTÁN, 2000, p.18). 

Na mesma linha de raciocínio em que Sacristán (2000) assevera que a adequação 

entre o currículo e a finalidade da instituição escolar responde à necessidade de 

oportunizar melhores chances para os alunos e sociedade, pensar uma adaptação nas 

reformas escolares e curriculares pressupõe que melhores condições de aprendizagem 

são ofertadas aos alunos, com isso o ensino enriquece socialmente, condicionando-os à 

participação em comunidade. O que muito se debate nos diálogos do ensino de 

Geografia é a inserção do aluno no processo. 

O currículo pensado dessa maneira, 

O currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, dirige-
se a determinados professores e alunos, serve-se de determinados 
meios, cristaliza, enfim, num contexto, que é o que acaba por lhe dar o 
significado real. Daí que a única teoria possível que possa dar conta 
desses processos tenha de ser do tipo crítico, pondo em evidência as 
realidades que o condicionam (SACRISTÁN, 2000, p.21).  

Essa tarefa de mudança também requer esforço, pois as dificuldades são 

tamanhas diante da dinâmica social e escolar. Como promover um modelo novo diante 

de acomodações já estabelecidas no meio educacional? Despertar para um novo mundo 

seria a ideia para essa reestruturação no modelo vigente de ensinar, um novo olhar sobre 

a sala de aula, aos alunos, às novas gerações de docentes em formação. Tamanha 

necessidade requer diálogo, pesquisa, compreensão, saber que mudar é preciso. Requer 

tempo, condições econômicas, técnicas, apoio e, sobretudo, interesse dos sujeitos 

envolvidos no sistema educacional. 
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Essa mudança vem ao encontro da problemática que está presente para grande 

parte dos alunos - a nova geração de pensadores -, desmotivados em suas pretensões 

quanto à sua formação educacional e, consequentemente, social. Alguns desses sujeitos 

não encontram nos livros, nas leituras, na escola, um caminho para suas vidas. 

Frequentar a escola já não é mais sinônimo de êxito pessoal, é uma obrigação imposta 

pela família ou até mesmo pelo sistema. Essa obrigatoriedade de ir à escola somente 

favorece o descaso com a educação e, promove assim, o fracasso escolar. Conforme 

Sacristán (2000), 

O fracasso escolar, a desmotivação dos alunos, o tipo de relações entre 
estes e os professores, a disciplina em aula, a igualdade de 
oportunidades, etc. são preocupações de conteúdo psicopedagógico e 
social que têm concomitâncias com o currículo que se oferece aos 
alunos e como ele é oferecido. Quando os interesses dos alunos não 
encontram algum reflexo na cultura escolar, se mostram refratários a 
esta sob múltiplas reações possíveis: recusa, confronto, desmotivação, 
fuga, etc. (SACRISTÁN, 2000, p. 30). 

A própria relação do professor com o aluno está influenciada pela questão 

curricular, a qual impede a aproximação direta durante as aulas, deixá-lo dialogar sobre 

assuntos do cotidiano parece ser algo errado, indevido, que acaba por atrapalhar a 

exposição dos conteúdos científicos que “devem ser apreendidos”. Essa questão traz 

pontos negativos para sua formação social, quando não há liberdade para expor em 

público seu pensamento, essa é a grande diferença, quanto à desmotivação e, por 

conseguinte, ao fracasso escolar.  

Distante de encontrar soluções simples para este problema, autores como Saviani 

(1994), Libâneo (1991) apresentaram sugestões a respeito de direcionamentos didático-

pedagógicos que poderiam facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

A atividade de ensinar é vista, comumente, como transmissão da 
matéria aos alunos, realização de exercícios repetitivos, memorização 
de definições e fórmulas. O professor “passa” a matéria, os alunos 
escutam, respondem o “interrogatório” do professor para reproduzir o 
que está no livro didático, praticam o que foi transmitido em 
exercícios de classe ou tarefas de casa e decoram tudo para a prova. 
Este é o tipo de ensino existente na maioria de nossas escolas, uma 
forma peculiar e empobrecida do que se costuma chamar de ensino 
tradicional (LIBÂNEO, 1991, p. 78). 
 

Comumente se depara com esse modo de ensinar Geografia. É notória a 

dificuldade que alguns professores encontram para buscar inovações quanto a seu 

planejamento, para estimular o aluno a externar suas curiosidades quanto à temática em 

questão na aula. O ensino tradicional ainda permeia entre os educadores, a 
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transformação que se almeja e se idealiza nas DCE’s ainda é um processo que caminha 

a passos lentos. Enquanto não ocorrem mudanças continua o mesmo sistema de ensinar, 

conforme mencionou Libâneo (1991). Essa questão é que deixa o ensino e a escola 

desacreditados perante a sociedade, uma vez que a escola já não é concebida como um 

local de socialização e formação de ideias, de reflexão, de formação de sujeitos ativos, 

atuantes e participativos em sociedade.  

Esse ensino tradicional está presente no modo pelo qual esses professores 

ensinam Geografia, “a forma como grande parte dos professores ensina ainda está 

centrada na quantidade de informações desinteressantes, desconectadas e 

descontextualizadas da realidade dos alunos, das outras áreas do conhecimento e dos 

acontecimentos do mundo”. Conforme Goulart (2014, p. 22). O mesmo autor comenta, 

“estamos formando gerações de analfabetos geográficos”. 

 

1.2 - REPENSANDO O ENSINO DE GEOGRAFIA 

Frente a afirmação realizada por Goulart (2014) de que se forma analfabetos 

geográficos, é preciso ponderar que, durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

muitos alunos não são introduzidos aos conceitos básicos da Geografia, dificultando a 

sequência no processo de aprendizagem, pois o professor dos anos finais do Ensino 

Fundamental é obrigado a retomar os estudos para inseri-lo no diálogo com a disciplina 

de Geografia. Quando isso não acontece, ocorrem situações em que o aluno adentra no 

Ensino Médio o conhecimento dos conceitos geográficos, pois não edificou a base 

e,portanto, para ele, esta é uma disciplina vazia. Em alguns casos, o Ensino Superior é 

surpreendido com esse problema e necessita retomar a construção de tais conceitos, 

sendo o déficit de conhecimento uma realidade quase sempre inevitável. 

A dificuldade de aprendizado também é um fator preocupante nesse processo. 

A aprendizagem escolar é uma atividade planejada, intencional e 
dirigida, e não algo casual e espontâneo. Aprendizagem e ensino 
formam uma unidade, mas não são atividades que se confundem uma 
com a outra. A atividade cognoscitiva do aluno é a base e o 
fundamento do ensino, e este dá direção e perspectiva àquela atividade 
por meio dos conteúdos, problemas, métodos, procedimentos 
organizados pelo professor em situações didáticas específicas 
(LIBÂNEO, 1991, p. 86). 

 

Diante de tal afirmação, como imaginar um ensino de qualidade com professores 

que tenham condições, suporte, base teórica e metodológica para de fato proporcionar 
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melhor aprendizado a esses alunos? As dificuldades estão presentes em todas as 

modalidades de ensino, principalmente na rede pública.  

Dentro das possibilidades concretas que o sistema educacional proporciona, 

reforçar a relação entre aluno e professor é fator decisivo para o bom andamento no 

processo ensino e aprendizagem, em seus vários aspectos. A unidade formada entre 

ambos proporciona ao aluno a possibilidade em expor seu conhecimento, suas ideias, 

seu contexto e, vinculado à temática em questão, consegue atuar diante do processo de 

construção de seu conhecimento.  

Quanto a essa questão, se faz necessário; 

Pensar em uma prática de ensino voltada para a construção do 
conhecimento é pensar como os alunos vão conceber o espaço através 
de suas representações, interpretações, significações acerca da vida em 
sociedade. Dessa maneira, o aluno perceberá a influência dos aspectos 
políticos, culturais e econômicos, os quais podem interferir em 
constantes mudanças no espaço como um todo (LIRA, 2014, p. 306). 
 

O processo de ensino não está somente a cargo do professor, o aluno precisa 

apropriar-se do conhecimento, além, colocar em prática seu aprendizado, não para 

decorar ou se preparar para a avaliação, mas para a vida, sua formação social é que de 

fato o interessa. Nesse sentido o professor;  

[...] deve antecipar os objetivos do ensino, explicar a matéria, puxar 
dos alunos conhecimentos que já dominam, estimula-los no desejo de 
conhecer a matéria nova. Deve transformar a matéria em 
desenvolvimentos significativos e compreensíveis, saber detectar o 
nível de capacidade cognoscitiva dos alunos, saber empregar os 
métodos mais eficazes para ensinar, não um aluno ideal, mas alunos 
concretos que ele tem a sua frente (LIBÂNEO, 1991, p. 89). 
 

Da mesma maneira, o aluno consegue atingir sua potencialidade quando o 

professor busca “ajudar os alunos a conhecerem as suas possibilidades de aprender, 

orientar suas dificuldades, indicar métodos de estudo e atividades que os levem a 

aprender de forma autônoma e independente” (LIBÂNEO, 1991, p. 90). Aprender os 

conteúdos na disciplina de Geografia não é decorar mapas, redigir textos, completar 

cruzadinhas, colorir gravuras, determinar roteiros, mas sim formular um diálogo com as 

temáticas e construir alicerce para o conhecimento, pensar sobre o que está sendo 

dialogado, questionado e sanar as dúvidas, estabelecendo assim relações com o saber já 

elaborado tanto na Geografia quanto nas demais disciplinas.  

Para efetivar uma aprendizagem geográfica, é fundamental que as 
temáticas tenham sentido para os alunos, que haja clareza de objetivos 
por parte do professor e que seu trabalho seja orientado na busca de 
formação da cidadania. As atividades precisam ser interessantes e 
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lúdicas, mas sua finalidade não pode se esgotar aí. As possibilidades 
de um trabalho significativo estão ligadas a questões de envolvimento 
e mobilização dos alunos, mas a isso precisa estar associado ao 
trabalho intencional que inclua a apreensão de conteúdos e habilidades 
que favoreçam as conexões (GOULART, 2014, p. 23). 
 

O ensino de Geografia possui, nesse sentido, a função de formar cidadãos. 

Através do estímulo, do incentivo de promover o interesse em buscar o conhecimento 

através da sala de aula. O ensino precisa de uma boa junção entre o modo pelo qual o 

professor conduz o processo e, ao mesmo tempo, perceber como o aluno está se 

apropriando da temática. Ambos formam um conjunto que facilita o bom entendimento 

do aluno nas questões em análise.  

Em suma, o currículo tem suas configurações politizadas e administrativas, não 

dialogando com a realidade escolar e frente às questões educacionais atuais.  

Nessa questão, a relação professor e aluno é necessária para que os conteúdos 

sejam trabalhados de forma crítica, dinâmica, e interligados com a realidade próxima e 

distante do aluno. O professor necessita, ainda, considerar o conhecimento prévio do 

estudante em relação à temática. Feito isso, relacionar o conhecimento científico 

superando o senso-comum. Pensando na melhoria da prática do ensino de Geografia, o 

professor busque inovações quanto a seu método, técnicas e estratégias de ensino, junto 

com a teoria. Ter essa preocupação pode melhorar a qualidade da aula e, 

posteriormente, melhorar a aprendizagem do aluno.  

[...] seu ensino deve ser baseado na problematização e 
contextualização. Os alunos são percebidos como sujeitos da 
aprendizagem. As práticas pedagógicas procuram o planejamento para 
obter êxito e para isso são trabalhadas em sala de aula diferentes 
estratégias, técnicas e metodologias de ensino (ANDRADE, 
SURMACZ, 2015, p. 28). 
 

Ao mesmo tempo, o aluno deve ser provocado, assim pode perceber a relação 

entre o conteúdo e seu cotidiano, seus anseios, problemas ou interesses. Isso é 

necessário para formar um elo entre ele e o professor. São teorias que predispõem 

maneiras de motivar os alunos, Gasparin (2009) menciona: 

Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua prática social 
imediata a respeito do conteúdo curricular proposto. Como também 
ouvi-los sobre à prática social mediata, isto é, aquela prática que não 
depende diretamente do indivíduo, e sim das relações sociais como 
um todo. Conhecer essas duas dimensões do conteúdo constitui uma 
forma básica de criar interesse por uma aprendizagem significativa do 
aluno e uma prática docente também significativa (GASPARIN, 2009, 
p.13). 



34 
 

A ideia é saber que o aluno tem conhecimento prévio e, nesse momento o 

objetivo é ampliá-lo. Buscar no aluno o desejo que ele tem de aprender algo novo frente 

as suas capacidades e possibilidades.  

Realizado esse percurso no processo de ensino e aprendizagem, a prática social é 

o momento onde o conteúdo começa a ter sentido para o aluno. Nesse instante, as 

informações têm um novo olhar em sua imaginação. O processo perpassa por essa 

provocação em aprender o novo e interpretá-lo de forma reflexiva. A sequência ocorre 

com a problematização, um novo desafio para professor e aluno na construção do 

conhecimento.  

Para consolidar uma nova maneira de ensinar é necessário empenho, inovação e 

criatividade para provocar o aluno a ampliar sua reflexão. Os alunos reconstroem seus 

conhecimentos adquiridos, o professor também deve reconstruir suas metodologias para 

contribuir na jornada. Sobre essa etapa, Gasparin (2009) explica que a problematização: 

É o fio condutor de todo o processo de ensino-aprendizagem. Todavia, 
este momento é ainda preparatório, no sentido que o educando, após 
ter sido desafiado, provocado, despertado e ter apresentado algumas 
hipóteses de encaminhamento, compromete-se teórica e praticamente 
com a busca da solução para as questões levantadas. O conteúdo 
começa a ser seu. Já não é mais apenas um conjunto de informações 
programáticas. A aprendizagem assume, gradativamente, um 
significado subjetivo e social para o sujeito aprendente (GASPARIN, 
2009, p. 47).  

São etapas importantes que estão presentes nesse processo. O conhecimento 

prévio do aluno é perpassado de simples linhas imaginárias ao conhecimento científico 

elaborado. Conforme salienta o autor, são relações estabelecidas entre os professores e 

educandos que formam um conjunto de somatórias e sequências que vêm ao encontro 

da qualidade do ensino, bem como facilita a compreensão com os envolvidos, a 

instrumentalização, abarca uma visão científica das informações. É o momento em que 

“os educandos e o educador agem no sentido da efetiva elaboração interpessoal da 

aprendizagem, através da apresentação sistemática do conteúdo por parte do professor e 

por meio da ação intencional dos alunos de se apropriarem desse conhecimento” 

(GASPARIN, 2009, p. 49). 

Após essa análise detalhada do conhecimento adquirido, finaliza o processo de 

aprendizagem realizando a catarse, que, segundo Gasparin (2009) significa a síntese 

geral do aprendizado. O momento de avaliação, verificar onde o educando chegou, sua 

posição diante do ponto de largada em relação à linha de chegada. A conclusão, o 

resumo do conteúdo visto até então, o educando “conclui agora uma nova síntese que é 
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o momento em que ele estrutura, em nova forma, seu pensamento sobre as questões que 

conduziram seu processo de aprendizagem” Gasparin (2009, p. 124).  

As políticas educacionais não favorecem a realização da maioria dos processos 

de Ensino e, a aprendizagem mencionada por Gasparin (2009), seja pela falta de 

condições de trabalho do professor (sobrecarga de aulas; várias escolas de atuação; 

pouco tempo de preparo e correção; falta de tempo para aperfeiçoamento contínuo, 

etc.), seja pelos projetos curriculares que as escolas constroem. Até então, percebe-se 

que a maneira pelo qual o currículo está sendo executado não supre as demandas do 

sistema educacional. Para que ocorram mudanças nesse cenário são necessárias 

alterações que articulem a escola, o corpo docente e a comunidade, propiciando a 

percepção de que o currículo não é algo estático e acabado, mas sim dinâmico, que pode 

ser alterado e reconfigurado para melhor atender as reais demandas da comunidade 

escolar. 

O novo currículo exige metodologias, saberes e habilidades 
profissionais diferentes, o que leva uma alteração na própria forma de 
relacionar-se com os alunos, em esquemas de direção, avaliação e 
controle novos. Os professores e o conhecimento pedagógico atual 
não podem responder a certas exigências crescentes em terrenos 
muitas vezes movediços nos quais é difícil estabelecer critérios de 
competência profissional e esquemas de atuação que possam ser 
considerados válidos. Tudo isso se reflete em tensões para o 
professorado. A crescente responsabilidade que é atribuída a ele, com 
a consequente pressão social, não tem correspondência com os meios, 
as condições de trabalho e a sua formação (SACRISTÁN, 2000, p. 
97). 

Repensar um novo caminho e um novo currículo ao sistema educacional são 

apenas apontamentos para a melhoria no ensino. Partir do pressuposto que o currículo é 

uma prática e que todos os que dele participam são sujeitos e não objetos, ou seja, 

devem ser ativos no processo. O papel da escola nesse novo processo deve ser inovador 

para transmitir conhecimentos de cunho científico, fomentar ao aluno o potencial de 

captar informações de acordo com as exigências de sua prática, em concordância com as 

necessidades do crescimento social e individual do estudante.  

Conforme Freire (2014), 

Uma das tarefas essenciais da escola, como centro de produção 
sistemática de conhecimento, é trabalhar criticamente a 
inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua comunicabilidade. É 
imprescindível, portanto, que a escola instigue constantemente a 
curiosidade do educando em vez de “amaciá-la” ou “domesticá-la” 
(FREIRE, 2014, p.121).  
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Se a ideia é promover um ensino de Geografia de relevância social é pertinente 

considerar o conjunto das relações que retratam os aspectos da escola. No mesmo 

contexto, as metodologias utilizadas pelos educadores em sala de aula visam incentivar 

os alunos a se apropriarem de conceitos importantes da ciência geográfica e, dessa 

maneira, compreenderem o processo de produção e posteriormente da transformação do 

espaço geográfico. Todo esse processo tem seu ponto de referência a escola, o ensino de 

Geografia e o modo pelo qual ele é concebido. As escolas têm fundamental importância 

para se pensar uma educação pautada na concepção crítica e reflexiva, nesse sentido, a 

educação no âmbito mais próximo ao cotidiano do aluno, mostrando o poder de 

transformar a realidade.  

A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que 
possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como ó 
próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola 
básica devem organizar-se a partir dessa questão. Se chamarmos isso 
de currículo, poderemos então afirmar que é a partir do saber 
sistematizado que se estrutura o currículo da escola elementar 
(SAVIANI, 2005, p. 15). 
 

Partindo do pressuposto que o currículo é um saber sistematizado, é fundamental 

estimular o diálogo entre os diversos sujeitos que compõem a comunidade escolar 

(equipe pedagógica, professores e alunos) e valorizar as diferentes opiniões ou 

percepções, pois as abordagens de cunho investigativo perpassam diferentes escalas, 

podendo ser elas teóricas ou práticas. Para tanto, esse pensar crítico e reflexivo tem a 

função de, por meio da educação escolar e com fins pedagógicos, contribuir na 

formação do conhecimento dos educandos, garantindo uma visão ampla que supere o 

senso comum adquirido na cotidianidade. 

Ao adotar esse modelo de ensino pautado no pensamento crítico, é faz 

necessário definir o contexto no qual será utilizado e com qual finalidade. Primeiro 

passo é compreender que muitos alunos não possuem conhecimento amplo sobre a 

realidade e fazem, muitas vezes, interpretações vagas. Nesse momento a escola tem 

função precípua de contribuir para que o aluno consiga entender e refletir sobre a 

realidade dos fatos que o permeia.  

Um dos assuntos constantemente abordados no cotidiano escolar é aquele 

referente aos processos de degradação ambiental e as possíveis soluções. São questões 

que podem e devem ser abordadas, pois ocorrem tanto no terreno ao lado da escola, 

quanto do outro lado do mundo, permitindo aos alunos, dentre outros conhecimentos, a 

compreensão das múltiplas escalas de abrangência dos fenômenos ambientais. Nesse 
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sentido, vincular a EA à Geografia cumpre importante papel na aproximação desta 

ciência ao cotidiano do aluno. 

 

1.3 - A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DO ENSINO GEOGRÁFICO 

Trilhar os campos desconhecidos da educação é tarefa essencial para entender o 

processo de ensino vinculado à EA. É ao mesmo tempo uma reconstrução do saber na 

qual é indispensável buscar, na teoria, o embasamento para conceber a educação, 

sobretudo, a pautada no meio ambiente e suas relações com o homem. 

A EA é analisada tendo como base teórica os autores e conceitos relacionados na 

educação emancipatória/crítica, para de fato contextualizar as ideias, vinculando-os com 

o ensino das questões ambientais no âmbito escolar. Sobre o conceito de meio ambiente, 

compreende-se que o mesmo 

[...] não é apenas o somatório das partes que o compõem, mas é 
também a interação entre essas partes em inter-relação com o todo, ou 
seja, é um conjunto complexo como unidade que contém a diversidade 
em suas relações antagônicas e complementares de forma muitas 
vezes simultânea. É tudo junto ao mesmo tempo e agora 
(GUIMARÃES, 2006, p. 13). 
 

A educação e o ensino de Geografia recebem, no momento em que se propõem a 

realizar estudos vinculados à EA, uma grande e árdua tarefa. Não importa se em sala de 

aula, na família ou na comunidade, pois trata de tentar romper com paradigmas de 

apropriação dos recursos naturais e de desenvolvimento sedimentados em nossa cultura. 

Desde os primórdios a apropriação dos recursos naturais existe. Conforme 

Smith(1988) essa relação existente apenas se intensifica, 

Os seres humanos nascem com certas necessidades naturais – 
alimentação, sexo, carinho, interação social – e eles estão inseridos 
num mundo onde a natureza o providencia, direta ou indiretamente, os 
meios para preencher essas necessidades. Os meios de subsistência 
são os das exigências materiais consumidas diretamente da natureza a 
fim de preencher as necessidades naturais (SMITH, 1988, p. 72). 
 

O modo e ritmo de vida do ser humano se alteram reforçando a demanda por 

recursos e, nesse momento, se intensificam também os problemas que fazem despertar o 

anseio de pensar a educação voltada à questão da consciência ambiental.  

Alguns fatos históricos contribuem para dialogar sobre a questão ambiental, tais 

como, ter como referência inicial a Revolução Industrial no século XVIII, o qual o 

homem ampliou de modo significativo sua capacidade de promover mudanças no meio 

natural.  
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Desde a Revolução Industrial, a atividade interventora e 
transformadora do homem em sua relação com a natureza tornou-se 
cada vez mais predatória. A década de 1960 pode ser considerada uma 
referênciaquanto à origem das preocupações com as perdas da 
qualidade ambiental (TOZONI-REIS, 2008, p. 01). 
 

 A década de 1960 marca o início das preocupações com a relação homem-meio-

ambiente. Esta relação é intermediada não apenas pelas necessidades humanas, 

conforme já dito, mas principalmente, pelos elementos criados pela sociedade em vigor, 

conforme sinaliza Tozoni-Reis (2008): 

Os fatores políticos e econômicos são indicados como fatores 
determinantes dos problemas ambientais. Entre esses fatores 
identificamos a ideia de que o “modelo econômico” da sociedade atual 
produz cada vez mais necessidades e, na busca das formas de 
satisfazê-las, esgotam-se os recursos naturais (TOZONI-REIS, 2008, 
p. 28). 

São questões pertinentes que aproximam a questão ambiental com suas origens 

na atual conjuntura social. Questões econômicas, políticas e sociais que intervêm 

diretamente na atual crise ambiental. Junto a essas causas, a globalização que “obedece 

à lógica da expansão, enquanto a crise ambiental está a colocar limites, colocar novas 

fronteiras ao consumo e ao desenvolvimento” (TOZONI-REIS, 2008, p. 130), também a 

crescente expansão demográfica aliada ao próprio modo ao qual a sociedade interage 

entre si, por meio das tecnologias informacionais, tem consequências danosas de forma 

a somar negativamente com o meio ambiente.  

Quanto à expansão demográfica, pode-se apontar como um dos fatores 

preponderantes para os problemas ambientais no mundo. O que agudiza o processo de 

degradação é a disparidade na distribuição destes recursos e o mecanismo econômico de 

estímulo à produção e consumo de bens descartáveis e supérfluos às necessidades 

primárias humanas. Não restringir a análise ao simples aumento populacional e a lógica 

que se argumenta: quanto mais gente, mais se consome e maior é a demanda por 

produção, consequentemente, maior a exploração dos recursos naturais. Nesse momento 

é relevante destacar novamente a importância da educação, em sua ação de 

conscientização e valorização frente aos descasos ao meio ambiente. 

Questões relacionadas à educação, informação e conscientização, 
articuladas ao crescimento populacional, indicam referenciais 
racionalistas para pensar o ambiente. Essas ideias sugerem como 
solução dos problemas ambientais a aquisição de conhecimentos 
técnico-científicos pelos indivíduos (TOZONI-REIS, 2008, p. 63). 
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O sistema vinculado ao capitalismo impõe inovações que oferecem condições 

favoráveis às demandas do ser humano, mas essas mesmas ofertas quando utilizadas de 

forma inadequada, proporcionam sérios riscos e problemas ao meio ambiente.  

Acrescentando-se a isso, as alterações ambientais globais, induzidas 
por dimensões humanas, agravaram a crise ambiental, produzindo 
mudanças indesejáveis (alterações climáticas, destruição de hábitats, 
desflorestamento, perda de solo, extinção de espécies e de diversidade 
de ecossistemas, poluição, escassez de água potável, erosão cultural e 
outras)(DIAS, 2004, p.15). 

Pensar a sociedade como atualmente se apresenta é perceber que ela ruma para 

um caminho indesejado. Sendo assim, repensar o modelo de mundo que está se 

desenvolvendo e deixando para as futuras gerações no que tange aos bens necessários à 

sobrevivência das espécies e que foi dado pela natureza. 

A sociedade humana, como está, é insustentável. Apesar dos inegáveis 
avanços tecnológicos pós-industriais, a humanidade inicia o século 
XXI lutando, não apenas por solo, mas também por água e ar, num 
ambiente hostil que remonta a era pré-industrialista. Prevê-se a 
barbárie da violência urbana e rural imersa num contexto de conflitos 
e atos de terrorismo, gerados pela intolerância (DIAS, 2004, p. 19).  

O capitalismo vem em constante crescimento e expansão pelo mundo. Esse 

processo, aliado ao desenvolvimento da globalização, condiciona a sociedade ao 

consumo exagerado. Consumir é a palavra chave para caracterizar o sistema capitalista 

e nesse sentido apresenta a necessidade de discutir essa tendência que só cria mais 

problemas para a humanidade. Tal necessidade de (re) pensar as práticas humanas em 

relação a esse contexto é objeto basilar da discussão realizada pela EA, por isso sua 

relevância. 

O capitalismo colocou no centro da vida social necessidades 
econômicas que só ele pode satisfazer e, ao possibilitar a satisfação 
dessas necessidades a uma parcela da população, cria, com ajuda de 
seus instrumentos ideológicos, a promessa de satisfação para todos 
(TOZONI-REIS, 2008, p. 41). 

Essas preocupações com as questões ambientais não são recentes, mas remontam 

a tempos longínquos. Conforme LOUREIRO (2006, p. 68) “isso não implica imaginar 

que todos os problemas são inaugurados no capitalismo. Ao contrário, tais identidades 

culturais e a “questão ambiental” antecedem a esse modelo de sociedade”.  Se a questão 



40 
 

é apontar um culpado ou mesmo responsável, ironicamente assume uma parcela deste 

passivo e de fato, reconhecer a corresponsabilidade pela questão ambiental. 

O desrespeito começa no cotidiano, nas rotinas de trabalho e em itinerários. A 

busca pela perfeição constantemente leva a atitudes que, despercebidas, passam sem ao 

menos impactar naquele momento. Se paga por vezes um valor elevado, o qual 

compromete negativamente a relação com o meio natural inserido.  
 

1.3.1- A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DIANTE DAS PROBLEMÁTICAS ATUAIS  

O século passado é profundamente lembrado pelo avanço no campo científico e 

tecnológico, mas também marcado por vários problemas relevantes à sociedade e que 

atingiram diretamente o meio ambiente. Para suprir essa problemática ambiental é 

necessário utilizar dos meios possíveis e acessíveis para debater tal questão, a 

consciência ecológica tem papel preponderante nessa batalha. 

A Geografia por estudar profundamente as questões sociais, deve ter como um 

dos objetivos alertar a sociedade para a atenção frente às questões ambientais, tendo 

como princípio de análise a EA em seu caráter crítico e emancipatório na pretensão de 

buscar subsídios no campo teórico a fim de compreender de fato o que é proposto pela 

comunidade científica e, dessa maneira, entender o papel diante da mesma.  

O ensino de Geografia por si não consegue atender o compromisso de fomentar 

junto aos alunos os estudos relacionados ao meio ambiente, cabe ao campo educacional 

em geral, aproximar suas temáticas abordando assim a EA em suas disciplinas. No 

contexto geral, essa proposta de EA vem ao encontro da necessidade de promover às 

novas gerações o conhecimento sobre a importância e a dependência do meio ambiente. 

Entender a EA em seus conceitos ajuda a compreender qual sua proposta frente 

às questões educacionais, ao mesmo tempo, verificar sua importância nas disciplinas 

escolares,  

Na conferência de Tbilisi (1977), a EA foi definida como uma 
dimensão dada ao conteúdo e à pratica da educação, orientada para a 
resolução dos problemas concretos do meio ambiente, através de um 
enfoque interdisciplinar e de uma participação ativa e responsável de 
cada indivíduo e da coletividade (DIAS, 2004, p. 98). 
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Um dos objetivos é proporcionar ao aluno o entendimento sobre a análise crítica 

local/global do ambiente, estabelecendo valores que promovam atitudes para adotar 

posicionamento consciente e atuante nas questões sociais e educacionais voltadas à EA. 

Compreender a realidade local para agir diante dos fatos. 

 Nesse processo educacional se faz necessário que os anseios da EA cheguem a 

toda a sociedade, não somente aos alunos e às escolas. Se deve falar sobre este tema em 

todos os encontros, nas ruas, praças, comunidade, no diálogo com o vizinho e, dessa 

forma, unir os conhecimentos e desconhecimentos em uma mesma causa. Sobretudo, 

promover na sociedade o resgate, formação e atuação de novos valores, novos rumos; 

uma nova visão sobre a consciência ambiental atual. Trabalhar com a totalidade, 

buscando abordagem integral e de forma holística.  
É preciso rever os processos de transformações ambientais, as formas 
de apropriação da natureza e os processos de atuação social, visando 
uma melhor gestão de recursos naturais. Para isso precisamos contar 
com uma Educação Ambiental que seja crítica, capaz de mobilizar a 
sociedade diante dos problemas para que a realidade possa ser 
modificada (FRANCISCHETT, TOFFOLO, 2012, p. 260). 
 

Alguns indicativos para representar o papel da educação nesse processo são, 

segundo Tozzoni-Reis: “educação como informação, educação como formação dos 

indivíduos, educação como construção de conhecimentos pelos indivíduos e educação 

como um processo de formação dos sujeitos sócio - históricos” (TOZZONI-REIS, 2008, 

p. 75).Uma educação que venha de fato superar o senso comum que permeia no ensino 

e no modo de pensar, buscando assim, a emancipação, entendendo o contexto real dos 

fatos com um novo olhar sobre as questões ambientais. 

No campo educacional, a EA é apresentada em duas maneiras e representada de 

acordo com as características de cada momento: a EA Formal e a EA Não-formal.  

A EA Formal ocorre dentro do sistema escolar e está inserida em um contexto 

curricular. Esse modelo de ensino tem como apoio o trabalho interdisciplinar dirigido 

pelos professores e equipe pedagógica. Quanto a esse modelo “a incorporação da 

dimensão ambiental no ensino formal (programas) deve incluir uma revisão de 

conteúdos programáticos”, conforme (DIAS, 2004, p.113). Sendo assim, o ensino 

formal deve buscar uma metodologia que venha inovar quanto ao modo de conceber a 
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EA, sobretudo ao modelo que se propõe, de forma crítica e emancipatória em encontro à 

realidade local. 

A EA Formal busca em suas metodologias a utilização de recursos 

informacionais e culturais para trabalhar seus conceitos. Teatro, jornais, palestras, 

internet, buscando assim, nas aulas, o atrativo que instigue o aluno a interagir com a 

temática, situando-o na atividade, mostrando a ele sua importância. A EA não caminha 

só, está junto da comunidade, através do ensino não-formal, em encontro ao mesmo 

objetivo. A escola é a base para socializar e planejar o desenvolvimento das atividades 

assegurando maior eficácia e agilidade no processo educativo e social. 

Em segundo plano, o ensino Não Formal está presente não diretamente na 

escola, mas na sociedade de forma ampla. Quanto a esse modelo de ensino: 
[...] são tratados diversas propostas educativas, voltadas para a 
sensibilização das pessoas para os problemas ambientais. Entre os 
objetivos tratados pela lei à disseminação dos conhecimentos sobre o 
meio ambiente, a fim de se construir um novo aprendizado, novos 
valores, novas atitudes sociais, ampliando a consciência ambiental e a 
ética, por meio da interação dos indivíduos, favorecendo a 
participação popular nas tomadas de decisões, a fim de que se obtenha 
fortalecimento da cidadania (FRANCISCHETT, TOFFOLO, 2012, p. 
258). 
 

Em ambos o objetivo vem ao encontro da proposta emancipadora e crítica da 

EA. Para que isso ocorra é necessário que “as informações sobre as questões ambientais 

precisam ser acessíveis a todas as sociedades e, é por meio da análise crítica das 

diversas questões que as atitudes são efetivadas e promovam o desenvolvimento” 

(FRANCISCHETT, TOFFOLO, 2012, p. 255). Promover o diálogo entre as 

comunidades, abordando as temáticas preponderantes na questão Ambiental, a torna 

uma metodologia importante, com o objetivo de alcançar a consciência e convencer que 

todos têm sua responsabilidade frente a sua relação com o meio natural, cuidando-o, 

buscando interagir, mas sem ocasionar danos, prejuízos e impactos ao meio, o que gera 

reflexos. 

Nessa perspectiva, “A Educação Ambiental como processo educativo acontece e 

permanece quando adquirimos base para atuar com conhecimento, responsabilidade e 

atitude no meio onde vivemos e na perspectiva social” (FRANCISCHETT, 

FREISLEBEM, 2012, p. 194.). Essa é a responsabilidade que a EA almeja diante das 

questões vinculadas ao ensino de Geografia. Promover cidadãos críticos e responsáveis 
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em suas ações está dentre as necessidades, e além, a atitude para de fato consolidar uma 

educação que dialogue com as questões pertinentes a essa temática.  
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CAPITULO 2 – ABORDAGENSDA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO 
DE GEOGRAFIA: ESTUDOS DA HIDROGRAFIA LOCAL POR MEIO DO 
LIVRO DIDÁTICO 

 

2.1 - O LIVRO DIDÁTICO (LD) E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA ATRAVÉS DA HIDROGRAFIA 

 

Apesar de muitas críticas, o LD está entre as principais ferramentas de auxílio ao 

professor e também ao aluno no processo de ensino- aprendizagem. Essa crítica, em 

alguns casos, está atrelada às dificuldades que os professores enfrentam na tentativa de 

buscar novos caminhos que venham mediar e facilitar o aprendizado dos alunos em 

relação ao conteúdo de Geografia. Nesse sentido, valoriza-se esse recurso didático, pois 

possui espaço abrangente no ensino e no aprendizado. Diante das dificuldades, o LD 

torna-se de fato uma ferramenta indispensável ao desenvolvimento das atividades 

didáticas e pedagógicas a serem realizadas na sala de aula. Dessa maneira, torna-se 

facilitador no processo educativo. 

Partindo desse pressuposto, o LD se apresenta atualmente como um importante 

caminho entre o professor e o aluno. Está inserido na sala de aula, pois é uma das 

principais fontes de informações e pesquisa. Para tanto, é necessário utilizá-lo de modo 

próximo à realidade do aluno, que tenha clareza e conceitos diante das temáticas. Essa 

escolha é de responsabilidade dos professores da disciplina, nesse sentido, deve-se ter 

clareza quanto aos conceitos, temáticas e o papel da Geografia na formação dos alunos. 

 Considera-se então a análise nas questões metodológicas que venham ao 

encontro de seu objeto de estudo. Espera-se que o livro de Geografia apresente 

conceitos, dados, mapas, números, gráficos, não apenas incorporando o conteúdo, mas 

sim que venha apresentar informações relevantes, contribuindo na construção do 

conhecimento, clareando o conteúdo em debate. 

No entanto, os professores não devem buscar referências apenas no LD, pois não 

há garantia de aprendizado do aluno. O professor o utiliza de forma auxiliar e como 

base para expor a temática aos alunos. Portanto, considera-se coerente não considerar o 

livro como uma ferramenta única e obrigatória, mas complementar. Para uma boa aula, 

o professor deve buscar novas metodologias, inovações que venham a instigar no aluno 

a curiosidade. Por vezes, esse objetivo somente é alcançado quando o professor 

apresenta inovações tanto didáticas e pedagógicas além do que já está proposto no livro. 
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Não se nega ao LD o papel de auxiliar para o aprendizado. Este não pode, em 

nenhuma hipótese, ser instrumento único de aprendizado, nem deve ser utilizado de 

forma descontextualizada e acrítica. A partir das orientações existentes nas Diretrizes 

Estaduais do Paraná, e que são acatadas no modo como os conteúdos são abordados nos 

LD, o professor pode e deve inserir os conteúdos disponíveis adotando o papel de 

mediador do processo. A prática pedagógica escolhida visa promover constantes buscas 

quanto aos instrumentos e recursos que venham a valorizar o dinamismo em sala de 

aula, que contribuam na formação de cidadãos críticos, reflexivos, conscientes, 

sobretudo atuantes na sociedade da qual fazem parte. 

Para compreender o modo como é abordado o estudo da categoria Lugar nos LD 

e estabelecer uma conexão com os processos de EA realizados em cada escola, foram 

eleitos os conteúdos de hidrografia presentes nos LD utilizados nas duas escolas 

selecionadas para este estudo5. Buscou-se identificar as coleções adotadas pelos 

professores, bem como uma leitura completa apontando de que forma a hidrografia é 

abordada no exemplar didático e de que forma este conteúdo é utilizado para a 

realização da EA. Soma-se a essa investigação, analisar também os ramos da ciência 

Geografia, que relaciona, além da hidrografia, questões pertinentes à economia, relevo, 

clima, população, dentre outros. 

Com intuito de entender como é realizada a escolha das coleções do LD, houve o 

contato junto ao NRE (Núcleo Regional de Educação) de Francisco Beltrão – PR. Em 

diálogo com a coordenação e controle de distribuição dos livros, obteve-se a informação 

de que são os próprios professores das disciplinas que selecionam a coleção a ser 

utilizada no decorrer do ano letivo. Nesse processo de seleção os professores buscam 

entre si o diálogo para avaliar as coleções enviadas pela PNLD (Plano Nacional do 

Livro Didático) ao Núcleo. Essa escolha está vinculada ao cotidiano, em suas dinâmicas 

de ensino, conforme preferência, anseio ou necessidade. 

De acordo com os seis professores de Geografia entrevistados nos dois colégios 

pesquisados6 essa seleção é realizada a partir de três critérios principais: a)- adequação 

às recomendações curriculares das DCE’s de Geografia; b) - a linguagem empregada e, 

c) - a qualidade (clareza, preocupação didático-pedagógica; atualidade) das ilustrações. 

                                                           
5 As escolas são o Colégio Estadual Eduardo Virmond Suplicy e o Colégio Estadual Educacional 
Profissionalizante – CEEP. 
6 Três professores do CEEP e três do colégio Suplicy. 
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Conforme ilustra a fala da professora A7: “Inicialmente as editoras mandam 

todos os livros para o núcleo e estes nos são repassados para análise”. 

 O professor E afirmou que as coleções são diferentes em cada escola, pois cada 

uma possui perfis de alunos diferentes e requer linguagens compatíveis às suas 

respectivas realidades.  O mesmo comenta que, a escolha do LD é realizada em dialogo 

com os professores da disciplina, é considerado para a escolha, os aspectos que 

aproximam os conteúdos com a proposta de ensino. 

Essa seleção, conforme cita a professora, leva em consideração a presença ou 

ausência de alguns aspectos didáticos e pedagógicos presentes ou não na coleção. A este 

respeito a professora B especifica: 

quando iniciamos a análise, verificamos se o livro tem o programa 
curricular na ordem que estamos habituados a trabalhar, separamos o 
que nos agrada, os demais excluímos”. “Após, os professores 
verificam a linguagem, se está pertinente ao aluno, se as atividades 
estão em concordância com o processo de ensino e aprendizagem( 
professora B, 2016). 
 

Quanto à verificação da qualidade das imagens e mapas, os professores 

esclareceram que se trata da observação de critérios vinculados a clareza das figuras; a 

preocupação didático-pedagógica que apresentam e a atualidade das ilustrações. Quanto 

mais recentes são as imagens e a base de dados, melhor é considerado o livro. Quanto à 

existência de sugestões de pesquisas ou estímulos à esta prática metodológica, apenas 

um professor identificou como importante (Professor D). 

De acordo com todos os professores entrevistados, não se observa 

necessariamente se os conteúdos sobre hidrografia e EA estão sendo discutidos em 

destaque junto a categoria de Lugar no livro de Geografia, mas se o livro é atual e traz 

conteúdos que possam ser discutidos e aprofundados junto aos alunos. O livro é 

considerado como o portador de um “conteúdo básico”, conforme expressa a fala do 

professor A. 

Não observamos se os conteúdos, por exemplo,a hidrografia está 
em destaque, com maior ênfase, observamos se o conteúdo está 
presente, pois infelizmente nenhuma coleção contempla todas as 
escalas de conhecimento, seja local ou global. Temos clareza 
que devemos aprofundar os conteúdos, buscar inovações e 
caminhos que venham a promover curiosidades aos nossos 
alunos, ir além do livro didático, mas não o deixando de lado, 

                                                           
7Para fins de identificação, sem que haja nominação de cada professor, os mesmos serão referidos no 
texto como A, B, C, D, E, F. Os três primeiros (A, B, C) do colégio Suplicy. Os professores do CEEP 
estão representados nas letras D, E, F. 
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afinal o livro é o básico que o aluno deve conhecer (professora 
A).   

  
O questionamento a respeito do modo como a hidrografia se apresenta no LD é, 

de fato, uma entrada para a discussão das questões ambientais vinculadas ao espaço 

local. Mais do que o conteúdo propriamente dito, instiga a conhecer as estratégias 

sugeridas para a abordagem deste tema. 

Em relação ao conteúdo de EA presente nos LD, em ambas as escolas os 

professores apontam dificuldades, o professor A, cita que “o professor tem que adaptar 

os conteúdos, pois não aborda com clareza essa temática”. Em suma, o conteúdo 

vinculado a EA, está presente, mas de modo superficial e distante da realidade do aluno. 

O professor B menciona um fator importante nessa analise. “os livros didáticos 

abordam as questões ambientais, ainda que de modo restrito, porem deixam a desejar 

quanto a categoria lugar”. Nesse sentido também está explicito essa dificuldade na visão 

do professor E, “Quando o livro didático aborda esse assunto, não se dá a margem de 

como acontece na realidade, temos que imaginar situações para então relacionar com o 

conteúdo apresentado no livro”. Raramente as coleções de LD, trazem questões 

vinculadas a realidade especifica de cada lugar, por se tratar de edições pensadas a nível 

nacional e global, a categoria lugar fica restrita. 

 

2.1.1 – ANÁLISE DA COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (LD) UTILIZADOS 

PELO COLÉGIO SUPLICY 

 

Para o ano letivo de 2016, os professores do colégio Suplicy adotaram a coleção 

Geografia Global, de autoria de Hélio Garcia e Mauricio de Almeida (2013), editora 

Escala Educacional, São Paulo. Essa coleção está pensada para o desenvolvimento das 

atividades no Ensino Médio. Para o Ensino Fundamental II a escolha foi de outra 

coleção. Dessa forma, há distinção nos exemplares para cada um dos Níveis de Ensino 

da mesma escola. 

A análise foi iniciada com os exemplares do primeiro e segundo anos do colégio 

Suplicy8. Por meio de leituras e diálogos com os professores de Geografia do Ensino 

                                                           
8Em ambas as escolas foram analisadas as coleções de livros didáticos somente do 1º e 2º ano em virtude 
da proximidade com as temáticas vinculadas na pesquisa. Sendo assim, não foi analisado as coleções do 
3º ano. 
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Médio, verificou-se as principais informações presentes na coleção, buscando 

parâmetros para analisar os conceitos de hidrografia, seja em escala local e global.  

No caso do LD específico ao primeiro ano do Ensino Médio, a coleção adotada é 

a mesma para as demais turmas, “Geografia Global”. Após realizar a análise, verificou-

se que os conteúdos hidrográficos estão presentes de modo fragmentado, por se tratar do 

conteúdo na área física, dá-se maior ênfase aos conceitos e temas vinculados a essa área 

do conhecimento, porém de forma bem fragmentada, por meio de“pinceladas” 

pertinentes ao tema água. A unidade 01 (um) apresenta a Dinâmica Espacial, tendo 

como ênfase sistemas cartográficos e geoprocessamento, representando o planeta 

através das interpretações de leituras em mapas e imagens aéreas da dinâmica interna e 

externa. Na mesma unidade destacam-se os temas vinculados aos oceanos, mares e 

superfícies das águas, ressaltando em cada aspecto as principais características e 

abordagens. Apresentam-se dados sistematizados em tabelas, buscando estabelecer 

relações com as temáticas propostas pela unidade. Ao findar da unidade, como 

atividades complementares são apresentadas textos citando a Antártida, com suas 

características e problemáticas, algumas ações antrópicas, bem como as pesquisas 

científicas desenvolvidas nesse continente. É importante ressaltar esse diálogo com 

temas distantes e desconhecidos aos alunos, pois trazem oportunidades para entender o 

dinamismo natural presente nesse continente.  

Na unidade 02(dois) deste mesmo volume destaca-se a Geologia e o relevo em 

ponto de análise. A dinâmica interna do planeta Terra está dentre as principais, tendo 

como referência os processos de formação estrutural e da vida no planeta em âmbito 

global e, posteriormente, finalizando com as questões pertinentes ao Brasil, 

aquecimento global e em suas influências para a população.  

A unidade 03 (três) aproxima o aluno dos conteúdos relacionados à produção 

mineral e energética no Brasil. Nesse caso, pouco se discute sobre a hidrografia, por 

vezes, há inserção dos problemas da poluição e contaminação dos rios e corpos hídricos, 

oriundos da extração de minérios, degradação dos solos e demais atividades que 

venham a impactar negativamente o meio ambiente. No entanto, o diálogo é realizado 

de modo superficial e não problematiza a gênese dos problemas descritos, deixando a 

desejar tamanha a importância da questão para a sociedade. 

A interpretação dos conteúdos presentes nessa coleção foi importante para 

perceber as questões pertinentes à hidrografia. No caso da coleção pensada às turmas do 

segundo ano, a aproximação é notável (especialmente na unidade dois), pois as 
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temáticas estão mais próximas aos conceitos físicos da Geografia, portanto a hidrografia 

se apresenta em diferentes facetas e em constante elo entre os conteúdos.  

Na unidade 01 (um) do volume dedicado às turmas do primeiro ano do Ensino 

Médio do Colégio Suplicy, são abordados os temas vinculados ao clima e Natureza, em 

suas relações com as dinâmicas naturais. Quanto ao diálogo referente aos temas, Fauna 

e Flora, a água também está inserida, destacando sua importância no desenvolvimento 

das espécies em ambos os casos.  

Os conteúdos que abordam a hidrografia estão em evidencia na unidade 02(dois) 

aborda, especialmente, os elementos hidrográficos, a distribuição das águas superficiais 

no mundo, distribuição da água doce no Brasil, o consumo de água na Terra, a 

importância dos rios, perfis, utilização da água em suas diversas utilidades e funções, e 

o próprio ciclo da água que é fundamental para compreender toda a dinâmica da 

hidrografia, seja em escala local ou global. Menciona junto a todas essas questões a 

poluição das águas em virtude das diversas causas, cita também caminhos para 

amenizar essa problemática e a causa e consequência em diálogo. Importante ressaltar a 

presença de gráficos e tabelas explicando o conteúdo em números e índices, facilitando 

a interpretação e aprendizado aos alunos. 

Na mesma unidade, foram analisadas as atividades complementares propostas 

para auxiliar o aluno no processo. Além das questões abertas, destaca-se a proposta de 

atividade de campo, a qual propõe aos alunos visitar os rios próximos ao lugar onde 

mora. O objetivo é conhecer a história e o uso desse rio, em grupos, com um roteiro pré-

estabelecido por professores. Os alunos buscam informações que posteriormente devem 

ser inseridas em um relatório de campo, cuja nota pondera-se como item de avaliação na 

disciplina. 

Também apresenta uma abordagem pertinente à hidrografia, citam-se os 

recursos hídricos no Brasil, dando ênfase a presença das bacias, regiões hidrográficas, 

uso econômico da água, irrigação, indústria, geração de energia elétrica, a água como 

recurso de transportes, consumo humano e potencial turístico. Ao final dessa unidade, 

apresentam-se questões presentes nos últimos vestibulares das principais e renomadas 

instituições de ensino superior, bem como no ENEM. A hidrografia é uma das temáticas 

que mais se apresenta em provas de concursos públicos e vestibulares. Portanto, é 

importante a inserção das atividades complementares na disciplina de Geografia. 

A unidade 03 (três), do segundo ano, apresenta a dinâmica da população, 

abordando temáticas em escala nacional quanto global. Debatem-se temas relacionados 
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às dinâmicas das migrações, estruturas, cidade, processos de urbanização, 

problemáticas. Nessa unidade há itens relacionados ao acesso à água para o consumo 

humano, tendo como respaldo as condições de uso, disponibilidade e custo para a 

população. Há, também, a preocupação com a demanda de água frente ao acréscimo 

populacional, principalmente nas cidades. 

 

 

2.1.2 – ANÁLISE DA COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (LD) UTILIZADOS 

PELO COLÉGIO CEEP 

 

 Em relação aos LD selecionados para o Colégio Agrícola - CEEP, os professores 

de Geografia optaram pela coleção da Editora Positivo, Curitiba, 2013, da autora Luiza 

Angélica Guerino. Essa coleção foi adotada para o desenvolvimento das atividades ao 

ano de 2015, 2016 e 2017. Na análise desse material foi possível verificar os conteúdos 

geográficos apresentados de acordo com as características do Ensino peculiares a esta 

escola, principalmente focado em conceitos técnicos, evidenciados também nas 

abordagens geográficas.  

No que tange às questões da hidrografia, o conteúdo pensado ao primeiro ano do 

ensino médio, está inserido com ênfase maior na unidade 02, quando em foco estão as 

interações no espaço natural, destacando distribuição da água no planeta; o ciclo da 

água; oceanos, rios; aquíferos e a disponibilidade de água potável para a população 

mundial. Nesta unidade a autora menciona os conteúdos junto a imagens, gráficos, 

representações cartográficas e curiosidades que estimulem e facilitem o entendimento 

do aluno durante o processo de leitura dos materiais.  

A água virtual também está em análise no término desta unidade didática. 

Explicita-se esse conceito através de leituras, análises de dados os quais apresentam em 

escala global os maiores consumidores de água, seja em suas dinâmicas de produção e 

demanda. Para complementar o conteúdo há uma proposta de atividades com questões 

abertas e reflexivas, provocando o aluno a pensar sobre sua ação cotidiana quanto aos 

descasos com o meio ambiente, em especial, com a água.  

Posteriormente, a coleção aborda a concentração demográfica no mundo. Tendo 

respaldo na urbanização, crescimento, desenvolvimento e as questões socioambientais. 

Destacam-se a esse tema os problemas urbanos, o saneamento básico, a disponibilidade 

e acesso da água potável à população.  
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Na unidade, há a presença do mapa mundial e nele estão numeradas as pessoas 

mortas em decorrência da precariedade da água, esgoto e higiene (data de referência dos 

dados é o ano de 2000). O livro também apresenta a relação sociedade/ambiente e 

induz, após as primeiras leituras, à problematização da questão: é possível essa relação? 

Essa indagação promove junto ao aluno motivos para pensar sua responsabilidade 

quanto às ações praticadas na interface com o meio ambiente no qual está inserido e que 

ajuda a construir. Nessa relação, a abordagem está vinculada às atividades agrícolas em 

suas dinâmicas, algumas delas degradando os recursos naturais, bem como a ocupação 

irregular diante da proximidade de cursos da água. Mananciais e lagos estão dentre as 

análises que a autora propõe para a reflexão quanto a essas problemáticas. 

Na edição da publicação direcionada para o segundo ano, a hidrografia tem 

especificidades quanto à análise de sua temática, dando ênfase maior às questões 

pertinentes ao País. As regiões hidrográficas do Brasil estão em pauta, citando sua 

importância para o desenvolvimento econômico e social. Explicitam-se conceitos 

através de leituras e textos informacionais, gráficos e atividades que procuram 

proporcionar facilidade ao aluno em entender a importância da água à manutenção da 

vida, bem como seu papel social diante dessa causa. 

Nas demais unidades os conteúdos deixam a desejar quanto à relação com as 

questões que trabalham conceitos vinculados à compreensão dos problemas ambientais, 

processos hidrográficos e/ou EA. Nesse sentido, a abordagem da problemática está 

restrita dificultando a assimilação do conteúdo bem como sua relação com os demais 

ramos geográficos, econômicos, culturais, físicos e sociais. 

 

 2.1.3 – PONDERAÇÕES SOBRE AS COLEÇÕES UTILIZADAS NOS DOIS 

COLÉGIOS 

 

Importante destacar que ambas coleções apresentam o conteúdo hidrográfico de 

maneira reflexiva, porém pontual. Quando os temas são abordados possuem o mérito de 

buscar aproximar o aluno das questões pertinentes ao seu meio, mas também o 

posicionar diante do cenário global.  

O aspecto negativo é que a abordagem do tema ambiental é feita em algumas 

unidades e, por isso, se mantém – ao menos na distribuição de conteúdo – de forma 

segmentada. Apesar disso, os livros possuem a vantagem de ponderar aspectos que 

podem auxiliar o aluno na construção e no resgate de valores fundamentais para sua 
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vivência, também para compreender a dinâmica natural e hidrográfica em suas 

diversidades de caminhos, problemas e situações casuais que façam parte de seu 

cotidiano. Sendo assim, os professores podem buscar no LD subsídios para trabalhar os 

conceitos, sobretudo, a hidrografia.  

Destarte, verificou-se que do ponto de vista dos conteúdos que compõem os LD 

das coleções adotadas pelas duas escolas estudadas, não existem limitadores 

importantes, principalmente quando se considera a sua adequação às DCE’s. Mesmo 

verificando que, na maioria das vezes, a base de dados utilizada está um pouco 

desatualizada e muito generalista, é importante não perder o foco de que o LD é um 

apoio para o professor, não sua única fonte de pesquisa para a elaboração das aulas. 

Este, quando abordado de maneira condizente e, de acordo com a entrevista realizada 

com os três professores de Geografia das duas escolas, facilita a compreensão dos 

conceitos geográficos, pois o aluno possui subsídios para o complemento estando a 

pesquisa ao alcance de suprir as informações dos dados que não possui em mãos. 

 

2.2 – CARACTERIZAÇÃO DAS DCE’S E O ESTUDO DO LUGAR 

 

Do ponto de vista do que é proposto pelas DCE’s (PARANÁ, 2008), para o 

ensino de Geografia é possível destacar os conceitos e categorias de análise que 

fundamentam teórica e metodologicamente esta ciência, na qual o objeto de estudo se 

configura pela compreensão da construção do espaço geográfico.  

Na sistematização representada no Quadro 01 estão esquematizados os 

principais caminhos que, segundo as DCE’s (PARANÁ, 2008) fundamentam processos 

de ensino viáveis aos professores desta disciplina. Cumpre complementar tal orientação, 

registrando inúmeros recursos metodológicos e práticas pedagógicas igualmente 

adequadas e viáveis aos professores, como, por exemplo, o uso de ilustrações do tipo 

charges, quadrinhos, elaboração de cartazes, pesquisa em jornais, elaboração de 

esquetes9, vídeo-documentários, etc. O professor, nesse sentido, pode buscar em suas 

aulas atalhos para proporcionar ao aluno melhores condições de aprendizado. 

 

 

                                                           
9 Peça de curta duração. Pode ser utilizada como recurso metodológico no ensino de Geografia e se 
constitui em atividade na qual os alunos problematizam e expõem sua visão a respeito de determinado 
tema abordado nas aulas. 



53 
 

Quadro 01– Conceitos, fundamentos e metodologias para o ensino de Geografia, 
segundo as Diretrizes Curriculares do Paraná. 

Fonte: DCE’s, (PARANÁ, 2008), Org. Segala (2016). 

 

 Seguindo as DCE’s, os fundamentos teóricos e metodológicos apresentam 

conceitos e discussões que permeiam a Geografia em todos os seus ramos.  

A construção de conceitos na Geografia corresponde à necessidade de apreender 

as características essenciais do fenômeno por ela observado e, apesar de se constituir em 

uma representação mental, é permeada por princípios lógicos de estudo. Tais conceitos 

passam a ser categorias de análise quando delimitam, agrupam, expressam e 
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acompanham os propósitos da ciência acerca de seu objeto (KOBASHI e FRANCELIN, 

2011). 

  Por meio da construção dos conceitos de Paisagem, Lugar, Território, Região e 

Natureza o ensino de Geografia pode encontrar caminhos que venham a facilitar a 

compreensão das questões pertinentes a nossa sociedade. 

A Paisagem, sempre presente nas discussões geográficas, traz em seu conceito 

diversas interpretações. Tem suas raízes na relação antagônica entre a Paisagem natural 

e a Paisagem humanizada ou cultural. Conforme as DCE’s, ambas têm proximidade, no 

entanto, trazem em si dinâmicas históricas que identificam diferentes modos de 

conceber o conceito. 

Através da observação podemos verificar diversas formas de Paisagem. Nossos 

olhos interpretam o que vêem, como sendo paisagens distintas, englobadas em situações 

históricas, culturais, naturais e sociais que de fato englobam os estudos geográficos.  

As Diretrizes citam a Paisagem na concepção reelaborada pela geografia crítica, 

com algumas características da geografia tradicional/clássica10, a qual mencionava a 

Paisagem como sendo tudo o que o homem visualiza tudo a nossa volta pode ser 

compreendido como uma paisagem, em todas as situações, independe a situação, 

verifica-se uma paisagem. 

A paisagem é percebida sensorial e empiricamente, mas não é o 
espaço, é isto sim, a materialização de um momento histórico. Sua 
observação e descrição servem como ponto de partida para as análises 
do espaço geográfico, mas são insuficientes para a compreensão do 
mesmo (PARANÁ, 2008, p. 55). 
 

Nesse sentido, a Paisagem está inserida em todos os contextos e pode ser 

explorada sempre, entretanto, somente visualizá-la não nos permite compreendê-la. 

Cabe ao professor de Geografia promover o diálogo com os alunos, inserindo-o no 

contexto em que a paisagem observada foi construída. Para o aluno ela deve ser 

entendida em sua realidade social, em suas diversas situações, sendo estática. A 

Paisagem está em constante processo de alteração, cabe assim essa aproximação do 

professor ao aluno do que já foi abordado, em diferentes metodologias. 

A Geografia traz junto a seu legado metodológico, a construção de conceitos 

vinculados à sociedade e ao modo de compreendê-la. Dentre esses conceitos, a Região 
                                                           
10 A Geografia conhece hoje um movimento de renovação considerável, que advém do rompimento de 
grande parte dos geógrafos com relação à perspectiva tradicional. Há uma crise de fato da Geografia 
Tradicional, e esta enseja a busca de novos caminhos, de nova linguagem, de novas propostas, enfim, de 
uma liberdade maior de reflexão e criação. As certezas ruíram, desgastaram-se. E, novamente, pergunta-
se sobre o objeto, o método e o significado da Geografia (MORAES, 2003, p.93). 
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circunda por características que vem ao encontro da relação histórica, política, 

econômica e social.  

A Região vista como um recorte espacial, tendo as características, sendo esse 

recorte carregado de momentos distintos influenciados pela relação política e 

econômica, além do meio natural e social.  

 

Embora tais abordagens não sejam desconhecidas dos professores, é 
significativo que, ao trabalhar com o conceito de região propicie a 
compreensão do fenômeno regional num processo histórico e social 
responsável por diferenças entre áreas, em diferentes escalas. Ainda é 
importante que os alunos compreendam a regionalização como um 
recorte de uma totalidade social (PARANÁ, 2008, p. 59). 
 
 

As correntes geográficas estão a buscar um conceito chave sobre Região. Diante 

da proposta das Diretrizes, é importante que o ensino de Geografia proporcione aos 

alunos estabelecer relações em cada contexto, para assim buscar uma análise do que é a 

Região. Refletir sobre as diversas formas de região que se apresentam no cotidiano do 

aluno, destacar os regionalismos, os blocos econômicos em suas relações com a 

economia regional, as redes, impulsionando conexões entre elas e também entre as 

regiões culturais dentre os povos, costumes, credos, fatores que contribuam para a 

formação desses diversos conceitos. 

O Território também está dentre as análises geográficas presentes nas Diretrizes. 

É fundamental conhecer este conceito para compreender alguns processos vinculados à 

sociedade, sobretudo, quanto às questões políticas e econômicas de determinado espaço 

geográfico. No entanto, o conceito de Território deve ser abordado principalmente sobre 

o viés político em suas diversas relações com a sociedade.  

Com relação ao conceito de Território, abarcamos com as diretrizes para buscar 

entender sua importância nos estudos geográficos; 

Em sala de aula, é importante abordar as diferentes territorialidades 
espaciais, desde os micros até os macroterritórios.  Analisar como as 
relações de poder institucionalizadas ou não, exercidas por grupos, 
governos ou classes sociais, espacializam-se. Como ocorrem as 
disputas territoriais em diferentes escalas que interferem na 
(re)organização do espaço (PARANÁ, 2008, p. 63). 

 
O conceito de Território é importante para conceber o espaço geográfico e 

também buscar a compreensão que existe entre a relação do global com o local. No 
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ensino de Geografia os professores devem aproximar o aluno desses conceitos, ir além 

do que está proposto nos LD fomentar assim, o maior interesse para essa temática.  

A Natureza está dentre as grandes e importantes categorias de análise do espaço 

geográfico. Apesar de suas relações antagônicas, natureza e sociedade caminham juntas. 

Ambas propiciam à ciência geográfica inúmeros debates sobre sua importância na 

sociedade e também ao ensino de Geografia. Entender essa relação não é tarefa fácil, de 

início é necessário refletir a relação entre ambas, pois conforme as Diretrizes 

A interação entre sociedade e natureza ocorre por meio do trabalho, 
ação humana, social e econômica que transforma a primeira natureza 
em segunda natureza, objeto de uso e consumo, que vai circular 
socialmente. A natureza natural não é considerada trabalho, mas a 
natureza artificial sim é fruto do processo de trabalho (PARANÁ, 
2008, p.65). 
 

Essa concepção mostra a importância que o ensino de Geografia tem ao dialogar 

sobre ambas. No cotidiano há um envolvimento direto entre a sociedade e a natureza. A 

dependência dos recursos naturais traz sequelas à natureza. 

Todos estes conceitos são igualmente importantes para a construção da análise 

geográfica, que segundo as DCE’s (2008, p. 68) “entendem a sociedade em seus 

aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos e nas relações que ela estabelece com 

a natureza para a produção do espaço geográfico, bem como no estudo de sua 

contribuição espacial”. Nesse sentido, a reflexão, a análise crítica e a sensibilização 

quanto à gênese dos problemas estão dentre as possibilidades que o ensino de Geografia 

tem para contribuir com essa relação, ou seja, desenvolver o raciocínio geográfico e 

proporcionar a consciência sobre essas temáticas. 

Atualmente ocorrem intensas transformações no cenário social.  Concomitante, 

novas facetas surgem nesse contexto, não somente no que condiz com as questões 

econômicas, culturais, sociais, políticas; mas sobretudo, no que diz respeito à educação 

e ao ensino de Geografia. Relacionar essas questões exige do educador trilhar novos 

caminhos, pensar novas propostas, para fomentar junto ao aluno possibilidades e maior 

interesse quanto às temáticas em diálogo. Pensar o ensino de Geografia é inserir o aluno 

em seu contexto social com as temáticas propostas no decorrer da aula. Partindo desse 

pressuposto, o Lugar, categoria fundamental na Geografia, ganha ênfase para 

contextualizar de modo significativo o diálogo, sendo assim: 

Estudar e compreender o lugar, em Geografia, significa entender o que 
acontece no espaço onde se vive para além das suas condições 
naturais ou humanas. Muitas vezes, as explicações podem estar fora, 
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sendo necessário buscar motivos tanto internos quanto externos para 
se compreender o que acontece em cada lugar (CALLAI, 2012, p.72). 

 

O ponto de partida para o andamento do processo de ensino e aprendizagem 

deve ser pautado no meio em que o aluno vive, concebe como seu Lugar, não excluindo 

o pertencimento do aluno quanto a sua dinâmica social. Portanto, o professor em sua 

aula busca conhecer seu aluno, entender seu modo de vida e buscar apontamentos para 

inseri-lo nesta interlocução. Nas mesmas linhas, concordamos com Callai (2012) quanto 

a importância em conhecer o Lugar, compreendê-lo para agir diante dos fatos que o 

cercam. 

Compreender o lugar em que vive permite ao sujeito conhecer a sua 
história e conseguir entender as coisas que ali acontecem. Nenhum 
lugar é neutro, pelo contrário, é repleto de história e com pessoas 
historicamente situadas em um tempo e em um espaço, que pode ser o 
recorte de um espaço maior, mas por hipótese alguma é isolado, 
independente (CALLAI, 2012, p.72). 

 

As transformações sociais estão também presentes no sistema educacional. 

Nesse sentido, não basta apenas compreender o Lugar, o ponto de partida, se faz 

necessário ir adiante, tornar o ensino de Geografia mais atrativo aos olhos dos alunos 

tendo como referência o Lugar. É importante inovar a partir da inserção de novas 

metodologias que venham ao encontro dessa questão. Organizar o ensino de acordo a o 

conhecimento prévio do aluno, com isso o sujeito está preparado para agir diante da 

realidade e da sociedade o qual está inserido.   

O estudo do Lugar é um exemplo para refletir quanto à possibilidade de um 

ensino de Geografia contextualizado e que considere a sociedade atual bem como as 

transformações do cenário global atual. 

Ao construir os conceitos de espaço e de tempo, verificando a sua 
história de vida, vinculada com a história do lugar, o aluno começa a 
formular perguntas sobre como as paisagens foram criadas, que 
pessoas vivem ou viveram ali, como ocupam ou ocuparam aquele 
lugar, que atividades realizam ou realizaram. Enfim, como ocorreu 
este processo que lhes é visível. Através disso o aluno começa a 
formular seus próprios conhecimentos, relacionando os seus saberes 
com o conhecimento fornecido pela escola (HASSLER, 2009, p.158). 
 
 

A escola bem como o professor tem por objetividade a realização dessa 

dinâmica em sala de aula, pois conforme o aluno se vê diante da realidade dos fatos 

consegue perceber que está inserido nesse contexto e concebe entendimento para agir 

posteriormente. Construir o próprio conhecimento não é tarefa simples. Requer esforço, 
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competência, dedicação e, para tanto, o aluno consegue adquirir essas competências 

quando motivado a buscar conhecimento.Estando ele inserido no processo tem mais 

oportunidades para se ver diante das problemáticas e o Lugar é novamente o ponto de 

partida para esse objetivo. 

 O Lugar pode estar atrelado a diversas relações, sejam elas históricas, culturais, 

econômicas, políticas, de poder e também de afetividade. Nesse ponto Santos (2008), 

afirma que: 

Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um 
lugar onde tudo seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma 
combinação de elementos com idades diferentes. O arranjo de um 
lugar, através da aceitação ou rejeição do novo vai depender da ação 
dos fatores de organização existentes nesse lugar, quais sejam, o 
espaço, a política, a economia, o social, o cultural (SANTOS, 2008, p. 
106). 

 

Essas relações aproximam o sujeito do meio em que vivem tornando-as 

significativas para o mesmo. Em consequência possibilita conhecer sua própria história, 

entendendo os fatos ali concebidos.  

O lugar deve ser referência constante, levando ao diálogo com os 
temas, mediando a interlocução e a problematização necessária à 
colocação do aluno como sujeito do processo. Ao estudar o lugar, 
pode-se atribuir maior sentido ao que é estudado, permitindo que se 
façam relações entre a realidade e os conteúdos escolares 
(CAVALCANTI, 2010, p. 06). 

 

De fato, nenhum Lugar é isolado, neutro. Todos estão carregados de inúmeras 

histórias, contextos, fatos e vivências. Portanto, estudar o Lugar é algo desafiador, ao 

mesmo tempo, instigante para as aulas de Geografia, atraindo o aluno a investigar sua 

própria origem, formando em si um sujeito conhecedor de seu chão, um agente do 

conhecimento. 

O estudo do lugar, dentro da Geografia Escolar, é uma importante 
possibilidade para os professores tornarem os conceitos geográficos 
mais significativos no processo de ensino e assim possibilitar aos 
alunos a realização de uma análise crítica da realidade a qual estão 
inseridos. O aluno poderá, através do estudo da teoria, observar a 
prática que é o seu cotidiano, a sua realidade diária e assim realizar a 
ligação entre o abstrato dos conceitos ao concreto de sua realidade 
(MENEGHESSO, 2014, p. 37). 

 

Sobre o ensino de Geografia destaca-se esse estudo, pois é importante discutir 

com os alunos para que a disciplina tenha seu papel e função na escola e, 

posteriormente, na sociedade.  
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Entende-se que, para a formação de um aluno consciente das relações 
socioespaciais de seu tempo, o ensino de Geografia deve assumir o 
quadro conceitual das abordagens críticas dessa disciplina, que propõe 
a análise dos conflitos e contradições sociais, econômicas, culturais e 
políticas, constitutivas de um determinado espaço (PARANÁ, 2008, p. 
53). 

 

Entender a realidade local e o cotidiano é fundamental para que o sujeito seja e 

esteja construindo sua própria história social. Nesse sentido, o ensino de Geografia 

auxilia a reflexão diante das problemáticas e questões que permeiam seu cotidiano. 

Construir esse pensamento reflexivo e, sobretudo, crítico, contribui para almejar uma 

sociedade em que sejam respeitadas as bases fundamentais ao crescimento e 

desenvolvimento da sociedade em todos os seus ramos. A escola, bem como, o ensino 

de Geografia, têm papel fundamental para fortalecer esse propósito. 

 

2.3 - OS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DOS COLÉGIOS ESTADUAIS 

EDUARDO VIRMONDSUPLICY E CENTRO ESTADUAL EDUCACIONAL E 

PROFISSIONALIZANTE  

 

Tendo como referência o conceito de Lugar, buscou-se aproximar pesquisa ao 

objeto de estudo, a hidrografia em seu contexto com as questões relacionadas ao rio 

Marrecas e o ensino de Geografia nas escolas pesquisadas. Importante salientar as duas 

escolas selecionadas para o desenvolvimento do trabalho: Colégio Estadual Doutor 

Eduardo Virmond Suplicy11 e Centro Estadual de Ensino Profissionalizante - Colégio 

Agrícola (CEEP) 12. 

 Conforme a análise do PPP do Colégio Virmond Suplicy, citamos alguns 

objetivos dessa escola quanto ao processo formativo;  

Viabilizar a construção de uma escola pública democrática que 
eduque de fato para o exercício pleno da cidadania; 
Contribuir para que a escola se torne um espaço em que se aprenda a 
conviver e a ser com e para os outros, se contrapondo aos modelos 
geradores de desigualdades e exclusão social; 

                                                           
11Localizada na área central de Francisco Beltrão, o Colégio Estadual Doutor Eduardo Virmond Suplicy, 
o qual recebe alunos das proximidades, tendo como ênfase a formação pedagógica voltada ao Ensino em 
suas diversas disciplinas. 
12Localizado na comunidade Santa Barbara, próximo ao campus da UTFPR, Ensino Médio e Técnico, 
com turmas subsequentes e com ofertas de especializações em áreas específicas pertinentes ao curso 
Técnico em Agropecuária. 
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Estabelecer uma identidade própria do colégio Suplicy visando a 
superação dos problemas da comunidade a qual pertence (PARANÁ -
SEED, 2012, p. 04). 

 

Quanto ao CEEP destacamos algumas características peculiares referentes aos 

alunos que em grande parte é oriundo do campo, de diversos municípios da 

Mesorregião Sudoeste, alguns também de outros estados. Por ser um ensino voltado às 

práticas agrícolas, torna-se então atrativo aos alunos que pretendem dar continuidade na 

área, ou mesmo para aqueles que buscam conhecimento técnico para posteriormente 

desenvolver atividades na sua propriedade. Conforme alguns princípios mencionados no 

PPP, destaca-se: 
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para o 
desenvolvimento sustentável da região de abrangência através da 
construção do conhecimento de forma participativa com a sociedade, 
preparando e qualificando jovens e adultos para a inserção no setor 
produtivo e o exercício pleno da cidadania, propiciando formação 
profissional qualificada (PARANÁ, SEED, 2005, p.04). 

 

Nesse sentido, percebem-se algumas etapas que visam uma formação 

diferenciada às demais referências escolares, dentre elas o ensino pautado nas questões 

técnicas, visando a formação para o mercado de trabalho. Conforme o mesmo 

documento destacou-se outro item importante que caracteriza o ensino nessa escola; 
Formar técnicos com capacidade de análise crítica dos fenômenos 
sociais, econômicos, ambientais e políticos, no âmbito local, regional 
e global, possibilitando o seu desenvolvimento como agente 
transformador de si mesmo e do meio (PARANÁ, SEED, 2005, p.04). 

 

Destaca-se em ambas as escolas a questão curricular, pois conforme a demanda 

do curso se faz necessário pensar e planejar um modelo de currículo que venha ao 

encontro da realidade da escola, da comunidade escolar, bem como dos sujeitos 

envolvidos no processo. Diante dessa proposta, surge a dicotomia nas informações 

citadas pelos alunos, principalmente quanto às questões que aproximam o ensino de 

Geografia com EA.  

Para melhor compreensão da análise do PPP das escolas, foi elaborada uma 

sistematização, conforme quadro nº 02. 
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Quadro 02- Descrição das Principais Características dos PPP dos Colégios Pesquisados 

 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS NOS PPP DOS COLÉGIOS 

 
CARACTERÍSTICAS PPP do colégio Suplicy (2012) 

 
PPP do Colégio Agrícola (2006) 
 

NÍVEL Ensino Fundamental II e 
Médio 

Ensino Médio e pós Médio 

 
Nº DE ALUNOS E 
PROVENIÊNCIA 

- Somando 1.090 alunos, 
oriundos da área central e 
bairros próximos. 

- Aproximadamente 400 alunos. 
Em sua maioria filhos de 
agricultores do Sudoeste do Paraná 
e Oeste de Santa Catarina. 
 

 
 
 
 
 

METAS DAS 
ESCOLAS 

- Promoção do desenvolvimento 
do cidadão no sentido pleno da 
palavra e cabe a escola definir-
se pelo tipo de cidadão que 
deseja formar. 
 
- A escola almeja a formação 
dos alunos aptos a viver em 
sociedade. 
 
- A escola é referência para o 
atendimento de alunos com 
deficiência auditiva, também 
apresenta o (CELEM). 
 

- Formação Técnica, Humana e 
Científica.  
 
- O curso Técnico em agropecuária 
visa o mercado de trabalho e o 
curso pedagógico visa a formação 
para a vida em sociedade. 
 
- Atender as dimensões políticas e 
pedagógicas da educação 
resumidas em uma concepção de 
mundo, de trabalho, sociedade e 
educação. Importantes processos 
que definem o trabalho pedagógico 
realizado. 
 
- Proporcionar a melhor formação. 
A função da família é de apoiar e 
incentivar no crescimento pessoal 
e profissional. 
 

 
 
 

INSERÇÃO DA EA. 
NO 

 PPP DA ESCOLA 

- Busca no processo permanente 
de formação e de busca de 
informação voltada para a 
preservação do equilíbrio 
ambiental, na qualidade de vida 
e para a compreensão das 
relações entre o Homem e o 
Meio, conforme orienta a Lei 
Nº9.795/1999. 

- Os trabalhos de EA ocorrem 
segundo lei Nº 9795/1999, por 
meio de interação interdisciplinar, 
tanto nas disciplinas técnicas 
quanto pedagógicas. Com 
pesquisas, palestras, vídeos, 
através de aulas a campo, 
recuperação de mata-ciliar, 
separação seletiva de lixo e uso 
racional da água. 
 

Fonte: Paraná (2008); Seed (2005); Org. Segala (2017). 
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Com a sistematização é possível tecer apontamentos em relação ao modelo de 

ensino em ambas as escolas. Conforme dados e informações presentes nos documentos, 

essas escolas apresentam características pedagógicas e metodológicas que conduzem a 

modelos e caminhos opostos quanto ao modo de ensino. 

Saber relacionar e aplicar os conceitos adotados em ambas as escolas favorece o 

professor durante suas atividades seja em situações práticas ou teóricas. A inserção da 

EA em ambas as escolas também está dentre as abordagens estabelecidas no quadro 

conceitual. Em suma, essa abordagem é perceptível no CEEP, pois a temática é 

evidenciada conforme as dinâmicas das disciplinas, sejam elas predominantemente 

pedagógicas ou técnicas.  
A educação ambiental deverá ser uma prática educativa integrada, 
contínua e permanente no desenvolvimento dos conteúdos de ensino 
da Geografia. A dimensão socioambiental é um dos conteúdos 
estruturantes dessa disciplina e, como tal, deve ser considerada na 
abordagem de todos os conteúdos específicos, ao longo da educação 
básica. Assim, não é necessário ministrar aulas de educação ambiental 
nas aulas de Geografia de forma contextualizada e a partir das 
relações que estabelece com as questões políticas e econômicas 
(PARANÁ, 2008, p. 80). 

 

No caso estão presentes em ambas as escolas, no entanto o ponto que difere é 

justamente a frequência e como está sendo apresentada aos alunos essa temática, 

englobando os demais ramos da ciência geográfica vinculando-as com a EA. 
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CAPÍTULO 3 – A ABORDAGEM DOS RECURSOS HIDRICOS NO ENSINO 

DE GEOGRAFIA  

 

3.1 - ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES DO COLÉGIO SUPLICY E CEEP 

 

Inicialmente foi analisado o quadro de professores de Geografia do Colégio 

Estadual Doutor Eduardo Virmond Suplicy13, localizado na região central da cidade de 

Francisco Beltrão - PR, e para com eles buscar um diálogo informativo sobre a questão 

curricular na escola. Importava saber as dificuldades e facilidades quanto às condições 

para desenvolver as atividades na disciplina de Geografia, principalmente no Ensino 

Médio, que reforçassem a inserção da categoria Lugar e dos conhecimentos vinculados 

à EA e os Recursos Hídricos. Visando manter o anonimato dos professores 

entrevistados, os mesmos serão identificados pelas letras do alfabeto: A, B, C.  

Em relação às dificuldades e facilidades que estão presentes no processo de 

ensino e aprendizagem em Geografia a professora A comenta: 

“Temos mais dificuldades do que facilidades; E, falando em 
dificuldades, podemos iniciar com a formação do professor de 
Geografia. As universidades precisam rever o currículo, aliar a teoria 
à prática de forma paralela.Na ação de revisão do currículo as 
disciplinas técnicas devem estar presentes, pois o nosso aluno vive no 
século XXI e a escola precisa criar novas metodologias. Disciplinas 
como teatro pedagógico, desenho geográfico, tecnologia escolar, etc., 
são fundamentais no sentido pedagógico do professor”. 
 

Sobre a grade curricular a professora A, enfatizou também que: 

 “Falar de currículo é falar de tempo. Tempo para o pedagógico, 
excelência para a autonomia e trabalho com a realidade. Nesses 42 
anos em sala de aula, vejo-me a acreditar que a escola nos moldes 
que vem seguindo, principalmente de 1980 em diante, está presente na 
sociedade justamente para não dar certo. Começa a não dar certo 
quando se trata das políticas públicas (o saber é um privilégio para 
poucos), seguindo adiante, as escolas não têm nenhuma autonomia, 
que é aspecto relevante quando existe um coletivo escolar que quer 
uma escola de excelência, de qualidade. Depois o currículo. Mas que 
currículo? Aquele que vem pronto da SEED? Aquele que só os 
técnicos de gabinete pensaram? E que depois afirmam na mídia que 
os professores que o construíram? “Afirmamos que falar de currículo 
é falar de tempo, sim”. 
 
 

A professora B esclarece: 

                                                           
13No colégio Suplicy foram entrevistados somente os professores de Geografia, buscando assim 
aproximar os temas vinculados à pesquisa com a ciência geográfica. 



64 
 

 “Podemos citar que entre as dificuldades estão as políticas públicas 
que são elaboradas de forma fragmentada, exatamente para que não 
haja aprendizagem, pois quem tem o poder político teme os que detém 
o poder do conhecimento”. Apesar de o governo afirmar que são os 
educadores que organizam os conteúdos, esses estão sempre prontos 
no “pacote”. Cita também: “Outro fator que atrapalha a atuação do 
professor é principalmente o currículo da primeira fase do Ensino 
Fundamental: há uma preocupação em alfabetizar as crianças – o 
saber ler é importante. Dessa forma, os alunos que recebemos no 6º 
ano, em grande número, mal sabem utilizar uma régua para traçar 
uma linha reta. Isso nos mostra que noções de psicomotricidade 
ficaram falhas, ou seja, o aluno “aprendeu a ler”, mas mal sabe se 
localizar, não tem coordenação motora. As bases foram deixadas 
para trás, consequentemente, não só a Geografia ele deixará de 
aprender, como as outras disciplinas. Aqui também há de se rever a 
formação dos professores dessa primeira etapa do Ensino 
Fundamental, com a mesma intensidade como na graduação”. 
 

Nessa mesma linha a professora C, comenta: 

 “A escola atual está perdida. Perdeu sua função social. É 
assustador quando recebemos crianças no 6º ano e essas não 
estão alfabetizadas porque o professor da 1ª fase do Ensino 
Fundamental se preocupou em vencer os conteúdos do currículo 
e não com a aprendizagem do aluno. É assustador quando 
vemos a desestrutura social e a escola fica de mãos amarradas 
sem poder fazer uma ação pedagógica que vise à cidadania. É 
só quem está no interior das escolas que visualiza o caos”. 

 

Corroborando também com esta linha de raciocínio a professora A afirma: 

“Não podemos deixar de citar a questão de tempo, pois, temos 
que adaptar esses tempos: tempo do governo, do professor, da 
aprendizagem significativa do aluno porque entendemos que 
nem todos aprendem no mesmo tempo. E, em relação ao 6º ano 
esse tempo é ainda mais caótico: temos conteúdos para ser 
trabalhados em muito mais tempo do que em um ano (...) Os 
alunos nessa idade são extremamente curiosos, isso nos fascina, 
perguntam muito”. 
 

É possível verificar, que o currículo em gestão pode apresenta falhas 

significativas que comprometem o bom andamento do processo de ensino e 

aprendizagem. Conforme salientado, os professores têm em mãos apenas um 

documento já estabelecido, que poucos tiveram efetiva participação quanto à elaboração 

do mesmo. Algo politicamente pensado e não coletivamente construído. A comunidade 

escolar encontra nesse documento um descaminho para desenvolver suas atividades, 

objetivo contrário do real proposto no documento. Diante dessa questão é importante 

ressaltar que não é somente o currículo que compromete o ensino, o professor também 
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tem seu dever de buscar driblar esses problemas, buscando assim, novas possibilidades 

para sua melhor relação com o ensino e com os alunos. 

Quanto à inserção das temáticas, as vinculando à questão do Lugar, a mesma 

professora (Professora A) comenta: “O professor tenta mostrar, responder, mas se 

preocupa com a relação de conteúdos que os alunos precisam aprender, não apenas no 

ensino da Geografia local”. 

É muito importante que o professor tenha essa consciência, pois, entendemos 

que a aprendizagem será relevante quando o aluno perceber que ele está estudando 

sobre seu município. Quando o aluno percebe que está inserido no contexto, ele 

consegue relacionar facilmente as informações com seu cotidiano, assim fica fácil 

assimilar a temática. No mesmo sentido “O aluno dessa maneira aprende de forma 

mais prazerosa e com significado”, enfatiza a Professora A. 

Quanto aos professores do CEEP, alguns aspectos ganham destaque, a EA e sua 

inserção na grade curricular, o lugar e RH. Conforme o professor F, “na medida do 

possível, busco aproximar os conteúdos da Educação ambiental com o cotidiano do 

aluno, de modo critico, pois vivemos em um “ambiente” que deve ser melhorado e 

conservado constantemente”.  O ensino crítico e reflexivo o qual é necessário para 

instigar o aluno, importante essa preocupação do professor com seus alunos!  

 Algumas dificuldades são mencionadas, o professor E afirma que “aproximar o 

aluno com as questões ambientais está sendo dificultoso, pois exige do aluno, vontade e 

curiosidades, refletir sobre, nossos alunos tem “preguiça” de pensar”. Isso é 

preocupante, mas de fato é a realidade de grande numero de alunos. 

No contexto geral, a grade curricular tem seus agravantes no processo, no 

entanto não é viável despejar a culpa somente nos modelos de currículos. Pensar e 

planejar uma boa aula, inovar, fugir das velhas e rotineiras metodologias é função 

também do professor, pois ele é aquele que assume compromisso diante do processo e 

que busca intervir de forma positiva na formação dos sujeitos críticos e atuantes, 

conforme se almeja nos sistemas de ensino atualmente. 
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3.2 – ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS NO 

COLÉGIO SUPLICY E CEEP 

 

 As informações coletadas junto às escolas com os alunos e professores, 

revelaram alguns contrastes quanto ao modo de ensinar Geografia, principalmente 

quando em questão a EA. Tal diferença pode derivar tanto dos currículos distintos 

adotados pelos colégios, quanto das distintas metodologias praticadas pelos professores.  

 Para realizar a análise deste aspecto, apresentaremos o maior número de 

elementos conseguidos a este respeito, iniciando com a análise dos alunos a respeito da 

importância da EA e a forma como ela é trabalhada durante o ano letivo. 

 

 

3.2.1- DADOS DO QUESTINÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO COLÉGIO 

SUPLICY  

  

 Iniciamos nossa análise investigando a importância que os alunos dão ao 

conhecimento de Geografia em sua vivência cotidiana. Esta questão busca estabelecer 

relações entre os conteúdos ensinados nas escolas e sua aplicação, verificando se 

fomentam o entendimento sobre o currículo escolar e sua atuação diante do processo 

ensino aprendizagem em Geografia. 

A realidade social e a dinâmica que envolve os alunos torna essa questão 

interessante para uma análise crítica relacionando o currículo e o modo pelo qual o é 

utilizado no ensino de Geografia. 

Constatou-se com os dados que de fato a EA se apresenta de modo semelhante 

entre as escolas. A realidade social e a dinâmica que envolve os alunos torna essa 

questão interessante para uma análise crítica, relacionando o currículo e o modo pelo 

qual é utilizado no ensino de Geografia. 

 



 

Gráfico 01- A importância da Geografia como fonte de conhecimento aos alunos do 
Colégio Est. Drº Eduardo Virmond Suplicy.
 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).
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o por 35 alunos.  Em seus diversos 

ramos, a Geografia, de acordo com os alunos entrevistados, problematiza menos as 

questões sociais, políticas e econômicas envolvidas com as causas e consequências 

, marginal no modo de 

s, como fonte de 

, essa ciência busca promover uma formação 

ssidades humanas diante das problemáticas sociais que 

se para os mesmos que a 

Geografia auxilia na localização e na orientação, citado por 22% dos entrevistados - 

Ciência Geográfica. Para 17%, 

essa ciência enquanto disciplina escolar, busca promover maior entendimento para a 

vida em sociedade, na perspectiva de enfrentamento aos descasos que estão presentes na 

a tanto, esse mesmo percentual foi indicado para designar a 

compreensão da vida, sendo a Geografia responsável para promover ensaios de como 
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conceber os fenômenos, situações, problemas, causas e consequências das diversas 

ocasiões que vivenciamos, ou seja,

O espírito reflexivo, crítico e atuante, segundo os alunos, 

modo de ver o ensino de Geografia enquanto disciplina escolar. No mesmo sentido, a 

Geografia permite essa formação para saber viver em sociedad

normas ou leis impostas, mas ir além, refletir sobre e com elas para buscar solucionar ou 

amenizar os descasos em nossa sociedade. Nesse sentido buscou

despertava curiosidade nos alunos dentro da disciplina. As

sistematizadas e estão expostas no gráfico 02.

 

Gráfico 02 – Ramo da Geografia, enquanto disciplina escolar que mais desperta 
curiosidades aos alunos. 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

 

Dentre os diversos ramos que integram a 

alunos, algumas que impulsionam o interesse em aprender os conceitos geográficos. A 

hidrografia é a área do conhecimento que mais recebe olhares de curiosidades quanto a 

seus conceitos. Em sua maioria, 32% dos alunos citaram as questões vinculadas à água 

sendo importante para entender as problemáticas relacionadas às enchentes que 

ocorrem. De fato, a hidrografia traz em seu diálogo essa possibilidade de mostrar aos 

alunos a relação causa/consequência dessa problemática na cidade de Francisco Beltrão. 

Para tanto, os estudos climáticos também estão direcionados a contribuir nessa questão 

15%

7%

9%

conceber os fenômenos, situações, problemas, causas e consequências das diversas 

ocasiões que vivenciamos, ou seja, a Geografia em seu contexto geral. 

O espírito reflexivo, crítico e atuante, segundo os alunos, está presente no 

nsino de Geografia enquanto disciplina escolar. No mesmo sentido, a 

Geografia permite essa formação para saber viver em sociedade, não apenas obedecer às 

normas ou leis impostas, mas ir além, refletir sobre e com elas para buscar solucionar ou 

amenizar os descasos em nossa sociedade. Nesse sentido buscou-se saber o que mais 

despertava curiosidade nos alunos dentro da disciplina. As respostas obtidas foram 

sistematizadas e estão expostas no gráfico 02. 

Ramo da Geografia, enquanto disciplina escolar que mais desperta 

Segala (2016). 

Dentre os diversos ramos que integram a Ciência Geográfica destaca

alunos, algumas que impulsionam o interesse em aprender os conceitos geográficos. A 

hidrografia é a área do conhecimento que mais recebe olhares de curiosidades quanto a 

ceitos. Em sua maioria, 32% dos alunos citaram as questões vinculadas à água 

sendo importante para entender as problemáticas relacionadas às enchentes que 

ocorrem. De fato, a hidrografia traz em seu diálogo essa possibilidade de mostrar aos 

o causa/consequência dessa problemática na cidade de Francisco Beltrão. 

Para tanto, os estudos climáticos também estão direcionados a contribuir nessa questão 
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ceitos. Em sua maioria, 32% dos alunos citaram as questões vinculadas à água 

sendo importante para entender as problemáticas relacionadas às enchentes que 

ocorrem. De fato, a hidrografia traz em seu diálogo essa possibilidade de mostrar aos 

o causa/consequência dessa problemática na cidade de Francisco Beltrão. 

Para tanto, os estudos climáticos também estão direcionados a contribuir nessa questão 

Hidrografia 

Climatologia

Geopolítica 

Geomorfologia

Geografia Urbana

Geologia



69 
 

local, juntamente com os estudos da bacia hidrográfica. Os conceitos de climatologia 

estão, segundo 28% dos alunos, voltados para contribuir no entendimento dessa 

dinâmica das enchentes e alagamentos que preocupam as pessoas que residem próximo 

aos rios de nossa cidade.  

É importante ressaltar nesse momento a importância no ensino de Geografia. A 

inserção do aluno diante das temáticas em análise, promovendo o entendimento, pois 

ele está diretamente envolvido nessa problemática, já que ocorre em sua comunidade, 

bairro, na rua, e é o que se propõe em debate na sala de aula. Dessa maneira, o aluno 

consegue estabelecer relações próximas e condizentes facilitando o aprendizado e 

instigando-o a refletir sobre sua atuação diante da questão. Conforme dados 

mencionados no gráfico 02, é possível perceber, que de fato, as questões vinculadas à 

hidrografia e climatologia estão em destaque, pois estão entre as temáticas mais 

abordadas pelos professores com relação aos problemas relativos às questões locais: 

enchentes, alagamentos, tornados e ventanias que assombram e preocupam as famílias.  

Na mesma análise é importante frisar a inserção da geopolítica entre os ramos de 

estudos. Para 15% dos alunos, a Ciência Geográfica busca, através da análise política, 

apresentar a conjuntura global em suas diversas facetas, economia, sociedade, cultura, 

conflitos entre as nações, crises, guerras. O contexto urbano é, para 9%, a categoria de 

análise que mais desperta interesse. Relacionam-se no mesmo pressuposto as questões 

locais do município de Francisco Beltrão, conforme enfatiza um aluno, “gosto de 

estudar o urbano, pois me possibilita entender as razões pelo qual existem críticas sobre 

o trânsito na cidade, também sei que muita coisa está errada, falta água, por vezes os 

rios enchem, pessoas perdem as casas, os morros estão sendo ocupada pelas 

construções, isso tudo não é bom”.  

Também se destacam nessa análise os estudos referentes às questões vinculadas 

à Geologia, tendo 9% dos alunos citando essas temáticas como mais atrativas e 

próximas a essa área de estudos. A Geomorfologia, sendo para 7%, o ramo geográfico 

que desperta curiosidades quanto ao ensino. 

A existência de projetos que fomentem o debate da EA foi a próxima questão 

formulada, sobre o que se realizou a sistematização em forma de gráfico 03. 
 



 

Gráfico 03 – Há projetos interdisciplinares
Educação Ambiental nas disciplinas 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

 

Pensar o ensino que tenha a EA inclusa interdisciplinarmente é de fundamental 

importância para fomentar o entendimento das ques

ensino. Não basta somente à Geografia em suas análises de ensino promover o debate 

sobre a EA, pensar o trabalho teórico e prático com as demais disciplinas é uma 

possibilidade para facilitar o entendimento quanto aos conceitos e vivências do 

cotidiano do aluno com relação à questão. Na escola, algumas ações estão sendo 

pensadas e desenvolvidas para unir as di

fortalecer a reflexão e a ação dos alunos quanto a sua participação social diante das 

questões ambientais.  

Alguns projetos interdisciplinares estão inseridos na grade curricular da escola, o 

qual aproxima Geografia, Biologia e Sociologia no Ensino Médio, objetivando com os 

alunos intensificar a importância que cada uma tem diante da necessidade de 

conscientizar seus pares, para de fato tornar a EA uma realidade na escola, na família, 

na sociedade. Também, conforme inf

que não existe relação de conteúdos entre as disciplinas pedagógicas que venham 

promover um diálogo mais próximo quanto a essa questão. Alguns professores, em sua 

disciplina, não relacionam a temática com a
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Segala (2016). 

ensino que tenha a EA inclusa interdisciplinarmente é de fundamental 

importância para fomentar o entendimento das questões vinculadas a essa área do 

nsino. Não basta somente à Geografia em suas análises de ensino promover o debate 
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conscientizar seus pares, para de fato tornar a EA uma realidade na escola, na família, 

na sociedade. Também, conforme informações coletadas junto aos alunos

que não existe relação de conteúdos entre as disciplinas pedagógicas que venham 

promover um diálogo mais próximo quanto a essa questão. Alguns professores, em sua 

disciplina, não relacionam a temática com as questões ambientais, sobretudo, quanto 
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ensino que tenha a EA inclusa interdisciplinarmente é de fundamental 

tões vinculadas a essa área do 

nsino. Não basta somente à Geografia em suas análises de ensino promover o debate 

abalho teórico e prático com as demais disciplinas é uma 

possibilidade para facilitar o entendimento quanto aos conceitos e vivências do 

cotidiano do aluno com relação à questão. Na escola, algumas ações estão sendo 

sciplinas, promovendo oportunidades de 

fortalecer a reflexão e a ação dos alunos quanto a sua participação social diante das 

Alguns projetos interdisciplinares estão inseridos na grade curricular da escola, o 

Biologia e Sociologia no Ensino Médio, objetivando com os 

alunos intensificar a importância que cada uma tem diante da necessidade de 

conscientizar seus pares, para de fato tornar a EA uma realidade na escola, na família, 

ormações coletadas junto aos alunos, constatou-se 

que não existe relação de conteúdos entre as disciplinas pedagógicas que venham 

promover um diálogo mais próximo quanto a essa questão. Alguns professores, em sua 

s questões ambientais, sobretudo, quanto 
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aos problemas presentes em nossa cidade: “apenas

superficial” cita um aluno. 

No mesmo sentido, vale ressaltar o entendimento dos alunos sobre os conceitos 

mencionados pelos professo

vinculadas à EA. Por vezes, o aluno não está compreendendo essa relação entre os 

conceitos, tornando assim dificultoso o

práticas de EA é fundamental para inter

Ensino. 

Estabelecer um conceito para a EA não é uma tarefa fácil. Nesse objetivo 

buscou-se junto aos alunos investigar qual sua concepção sobre esse termo.

investigar o que os alunos compreendem como 

gráfico 04. 
 

Gráfico 04 – O que os alunos entendem por Educação Ambiental

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

 

Para 36% dos alunos a EA está vinculada à consciência das pessoas diante das 

questões relacionadas à natureza. Outros 30% preocupam

De fato, unindo essas questões é possível conceber uma educação que venha a promover 

a consciência, pensar na possibilidade de melhores condições sociais, uma qualidade de 

vida melhor. Conforme 7%

36%

14%

em nossa cidade: “apenas pinceladas sobre a questão, algo 

superficial” cita um aluno.  

No mesmo sentido, vale ressaltar o entendimento dos alunos sobre os conceitos 

mencionados pelos professores nas aulas, sobretudo, no que relaciona as questões 

vinculadas à EA. Por vezes, o aluno não está compreendendo essa relação entre os 

os, tornando assim dificultoso o processo de aprendizagem. Identificar as 

práticas de EA é fundamental para interpretá-las e concebe-la enquanto atividade de 

Estabelecer um conceito para a EA não é uma tarefa fácil. Nesse objetivo 

se junto aos alunos investigar qual sua concepção sobre esse termo.

investigar o que os alunos compreendem como EA, a este respeito foi sistematizado o 
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Para 36% dos alunos a EA está vinculada à consciência das pessoas diante das 

à natureza. Outros 30% preocupam-se também em preservá

De fato, unindo essas questões é possível conceber uma educação que venha a promover 
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pinceladas sobre a questão, algo 

No mesmo sentido, vale ressaltar o entendimento dos alunos sobre os conceitos 

res nas aulas, sobretudo, no que relaciona as questões 

vinculadas à EA. Por vezes, o aluno não está compreendendo essa relação entre os 

processo de aprendizagem. Identificar as 

la enquanto atividade de 

Estabelecer um conceito para a EA não é uma tarefa fácil. Nesse objetivo 

se junto aos alunos investigar qual sua concepção sobre esse termo. Buscou-se 

EA, a este respeito foi sistematizado o 

 

Para 36% dos alunos a EA está vinculada à consciência das pessoas diante das 

se também em preservá-la. 

De fato, unindo essas questões é possível conceber uma educação que venha a promover 
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condições e qualidade de vida às pessoas, harmonia e respeito aos recursos naturais. 

Uma educação que promova uma reflexão 

apenas plantar arvores, separar o lixo c

promover uma formação humana capaz de ir além, trazendo mudanças significativas 

para garantir as futuras gerações 

Pensa-se a EA como algo distante do conhe

função, em especificidades. Lembrar o Dia da Árvore co

plantá-la não significa ser um cidadão educado ambientalmente. Separar lixo 

corretamente é apenas um exemplo nessa questão, no entanto, nã

mencionado. A escola diante dessa inquietação tem por objetivo promover aos alunos o 

verdadeiro conceito e aplicabilidade da EA, o e

gráfico 04 está contribuindo para desmistificar os conceitos pré

comum sobre a EA.  

Gráfico 05 – Como os professores estão trabalhando a Educação Ambiental nas 

disciplinas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

De fato, para alcançar através da EA melhores garantias para o futuro, é 

necessário iniciar os planejamentos nas escolas. É na e

esperanças quanto a essa questão. Os professores recebem tamanha função e 

compromisso em suas disciplinas, a Geografia especificamente, com mais atenção para 

contribuir nesse processo. P

averiguar como estão sendo desenvolvidas as atividades enfatizando a EA. As mídias, 

segundo 38% dos alunos, é a ferramenta mais utilizada para desenvolver as atividades 

14%

condições e qualidade de vida às pessoas, harmonia e respeito aos recursos naturais. 

Uma educação que promova uma reflexão – ação para assim entender que não basta 

apenas plantar arvores, separar o lixo corretamente, respeitar os animais (4%), mas sim 

promover uma formação humana capaz de ir além, trazendo mudanças significativas 

para garantir as futuras gerações essas idealizações pensadas no ensino de Geografia. 

se a EA como algo distante do conhecimento social quanto sua verdadeira 

função, em especificidades. Lembrar o Dia da Árvore como símbolo da EA

la não significa ser um cidadão educado ambientalmente. Separar lixo 

corretamente é apenas um exemplo nessa questão, no entanto, não é o único a ser 

mencionado. A escola diante dessa inquietação tem por objetivo promover aos alunos o 

eito e aplicabilidade da EA, o ensino de Geografia, conforme dados no 

gráfico 04 está contribuindo para desmistificar os conceitos pré-estabelecidos no senso 
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Segala (2016). 
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esperanças quanto a essa questão. Os professores recebem tamanha função e 

compromisso em suas disciplinas, a Geografia especificamente, com mais atenção para 

contribuir nesse processo. Para tanto, verificar essa atuação docente é importante para 

averiguar como estão sendo desenvolvidas as atividades enfatizando a EA. As mídias, 

segundo 38% dos alunos, é a ferramenta mais utilizada para desenvolver as atividades 
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promover uma formação humana capaz de ir além, trazendo mudanças significativas 

nsino de Geografia.  

cimento social quanto sua verdadeira 
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la não significa ser um cidadão educado ambientalmente. Separar lixo 
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De fato, para alcançar através da EA melhores garantias para o futuro, é 

ducação que depositamos as 

esperanças quanto a essa questão. Os professores recebem tamanha função e 

compromisso em suas disciplinas, a Geografia especificamente, com mais atenção para 

ara tanto, verificar essa atuação docente é importante para 
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em sala de aula, através de

temáticas que relacionam contextos do cotidiano ao aluno. As aulas expositivas, 

conforme 34% dos alunos, também contribuem nesse processo pois o professor 

consegue, através da oralidade, provocar e in

questão. O bom professor consegue despertar no aluno aquele olhar curioso sobre o 

desconhecido, para então ir além de descobrir novas versões sobre a realidade dos fatos, 

superar o senso comum que por muitas vezes 

As aulas práticas (14%) aliadas aos trabalhos de campo (14%) conforme citadas 

pelos alunos, apontam que a Geografia tem função fundamental para contr

processo de compreensão do conteúdo. Não basta a

ir ao encontro do seu objeto de pesquisa é imprescindível para contextualizar o 

problema em questão.   

 
Gráfico 06 – Atualmente o aluno conhece mais a respeito da questão ambiental do que 
quando iniciou o curso? 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

Quanto a importância do trabalho de campo, ressaltamos um depoimento do 

aluno, “precisamos de mais estudos de campo, pelo amor de Deus, muito pouco 

interesse para mostrar algo a mais para a gente

dinâmicas nas aulas é promover ao aluno um interesse maior para despertar curiosidades 

na temática.  O trabalho de campo é fundamental nesse processo. 

No decorrer do processo de e

o aluno está somando a sua área de conhecimento. Avaliar os entraves e elementos que 

facilitam o entendimento das temáticas e, em análise dessas informações é possível 

verificar se estão somando quanto a sua aprendizagem no decorrer do curso, no ent

em sala de aula, através de vídeos, imagens e internet fomenta-se o diálogo com as 

temáticas que relacionam contextos do cotidiano ao aluno. As aulas expositivas, 

conforme 34% dos alunos, também contribuem nesse processo pois o professor 

consegue, através da oralidade, provocar e instigar o aluno a pensar sobre determinada 

questão. O bom professor consegue despertar no aluno aquele olhar curioso sobre o 

desconhecido, para então ir além de descobrir novas versões sobre a realidade dos fatos, 

superar o senso comum que por muitas vezes é atuante no aluno. 

As aulas práticas (14%) aliadas aos trabalhos de campo (14%) conforme citadas 

pelos alunos, apontam que a Geografia tem função fundamental para contr

do conteúdo. Não basta a teoria para garantir o entendimento: 

ir ao encontro do seu objeto de pesquisa é imprescindível para contextualizar o 

Atualmente o aluno conhece mais a respeito da questão ambiental do que 

Segala (2016). 

importância do trabalho de campo, ressaltamos um depoimento do 

precisamos de mais estudos de campo, pelo amor de Deus, muito pouco 

interesse para mostrar algo a mais para a gente”. Percebe-se que ofertar novas 

dinâmicas nas aulas é promover ao aluno um interesse maior para despertar curiosidades 

na temática.  O trabalho de campo é fundamental nesse processo.  

No decorrer do processo de ensino e aprendizagem é importante avaliar o 

o aluno está somando a sua área de conhecimento. Avaliar os entraves e elementos que 

facilitam o entendimento das temáticas e, em análise dessas informações é possível 

verificar se estão somando quanto a sua aprendizagem no decorrer do curso, no ent
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se o diálogo com as 

temáticas que relacionam contextos do cotidiano ao aluno. As aulas expositivas, 

conforme 34% dos alunos, também contribuem nesse processo pois o professor 

stigar o aluno a pensar sobre determinada 

questão. O bom professor consegue despertar no aluno aquele olhar curioso sobre o 

desconhecido, para então ir além de descobrir novas versões sobre a realidade dos fatos, 

As aulas práticas (14%) aliadas aos trabalhos de campo (14%) conforme citadas 
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teoria para garantir o entendimento: 
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importância do trabalho de campo, ressaltamos um depoimento do 

precisamos de mais estudos de campo, pelo amor de Deus, muito pouco 

se que ofertar novas 

dinâmicas nas aulas é promover ao aluno um interesse maior para despertar curiosidades 

nsino e aprendizagem é importante avaliar o quanto 

o aluno está somando a sua área de conhecimento. Avaliar os entraves e elementos que 

facilitam o entendimento das temáticas e, em análise dessas informações é possível 

verificar se estão somando quanto a sua aprendizagem no decorrer do curso, no entanto, 
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destaca-se também que alguns estão com dificuldades para conceber e entender o que se 

propõe nas disciplinas, como na Geografia, em questão. Alguns alunos citam que estão 

com dificuldades, pois, “nossa professora do 1º ano era muito ruim, só mandava 

do livro” para outro aluno, “

se o modo tradicional de ensinar:

as rotinas de copiar e responder algo presente no mesmo. 

Na mesma questão,

conhecimento prévio do aluno quanto ao que está em debate. Repetir o que o aluno já 

sabe é deixar de lado a possibilidade de enriquecer o diálogo, pois se o aluno já sabe 

algo, pressupõe que o mesmo pode ir

assim, o aluno como sujeito atuante na aula, promovendo

realidade. 

Gráfico 07 – Os alunos encontram dificuldades para relacionar os conceitos da 

Educação Ambiental com sua 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

O entendimento do aluno com a EA está ao mesmo tempo vinculado a sua 

realidade, mas também distante de seu conhecimento. Para tanto, é importante ressaltar 

que os alunos são residentes da área urbana do município e, dessa forma, ficam distante 

de sua realidade os conceitos e reflexões sobre o que propõe a EA em sua análise 

concreta. Caso os professores não aproximem de fato as relações do bairro, da 

comunidade com a realidade do aluno, o mesmo fica com dificuldades para 

compreender os conceitos. 

35%

se também que alguns estão com dificuldades para conceber e entender o que se 

propõe nas disciplinas, como na Geografia, em questão. Alguns alunos citam que estão 

nossa professora do 1º ano era muito ruim, só mandava 

” para outro aluno, “a professora só ensinava o que nós já sabíamos

se o modo tradicional de ensinar: o livro didático sendo a base para o e

as rotinas de copiar e responder algo presente no mesmo.  

Na mesma questão, a possibilidade de trabalhar com a realidade e o 

conhecimento prévio do aluno quanto ao que está em debate. Repetir o que o aluno já 

sabe é deixar de lado a possibilidade de enriquecer o diálogo, pois se o aluno já sabe 

algo, pressupõe que o mesmo pode ir além, citando novas ideias ou conceitos, tornando 

assim, o aluno como sujeito atuante na aula, promovendo-o diante das questões de sua 

Os alunos encontram dificuldades para relacionar os conceitos da 

Educação Ambiental com sua realidade? 

Segala (2016). 

O entendimento do aluno com a EA está ao mesmo tempo vinculado a sua 

realidade, mas também distante de seu conhecimento. Para tanto, é importante ressaltar 
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Junto a essa questão ressalta

comprometimento diante da exposição de 

criatividade e ferramentas que venham a facilitar o processo de intermediação do 

conteúdo com a realidade do aluno

professores não se importam com o meio

interesse do professor em inovar suas ações de ensino, sendo assim, o aluno tem 

dificuldade em aprender. 

Promover ao aluno interesse 

professor, tanto quanto da disciplina de Geografia. O aluno deve estar orientado e 

educado também através da família, da comunidade, através do diálogo, pois através da 

junção escola/família/sociedade o entendiment

realidade do aluno e retira a função da escola e do professor como sendo responsável 

pela educação. 

Gráfico 08 – Os professores estão trabalhando a temática da Educação Ambiental 
enfatizando as questões locais (regionais 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).
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3.2.2 - QUESTIONÁRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA 

 

Estabelecer relações entre as escolas é ponto fundamental para entender as 

concepções dos alunos diant

entender como o currículo se apresenta diante da atuação dos professores nas 

disciplinas, especialmente na Geografia. A realidade corresponde a duas escolas 

distintas quanto a sua proposta de e

além de que, também há diferenças nos PPPs e, portanto, perfis de formação 

diferenciados. É interessante ratificar as distinções nas abordagens presentes nas duas 

escolas. Como é possível verificar as resposta

na formação dos alunos no CEEP, apresentado no gráfico 09.

 

Gráfico 09- A importância da Geografia como fonte de conhecimento aos alunos do 

CEEP. 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

 

O CEEP busca formar técnicos em agropecuária, sendo o ensino integral, tendo 

em sua grade as disciplinas pedagógicas do Ensino Médio e também as disciplinas 

específicas do curso técnico. São alunos oriundos de diversos municípios do Sudoeste 

do Paraná, alguns de outros estados, tendo suas famílias residentes no campo, com 

atividades de trabalho vinculadas às práticas de plantio e demais atividades agrícolas.
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proposta de ensino, quanto a seus alunos e objetivos de formação, 

além de que, também há diferenças nos PPPs e, portanto, perfis de formação 

diferenciados. É interessante ratificar as distinções nas abordagens presentes nas duas 

escolas. Como é possível verificar as respostas obtidas sobre a importância da Geografia 

na formação dos alunos no CEEP, apresentado no gráfico 09. 
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Para o desenvolvimento da pesquisa, nessa escola, foi utilizado o mesmo 

questionário dado aos alunos do colégio Suplicy. A relação nas respostas é categoria 

para analisar e entender os conceitos desses alunos e também analisar as semelhanças e 

diferenças entre uma escola e outra, quanto ao ensino de Geografia e a EA. 

A Geografia, para 38% dos alunos do CEEP, tem por finalidade ajudá-los em 

sua formação técnica, buscando enfatizar as atividades que venham a promover o 

entendimento sobre as questões de trabalho e práticas que desenvolvem em suas 

propriedades e também em suas atividades profissionais. Entender a relação homem-

natureza está, para 3% dos alunos, apontando a importância da Geografia na sua 

formação, especialmente a voltada aos conteúdos abordados nas disciplinas técnicas. No 

mesmo sentido, para 11%, essa disciplina visa também entender a dinâmica da Natureza 

em seus diversos aspectos, sobretudo sua influência para com o homem. A Geografia 

também tem função de formação social: 19% citam que a Geografia ajuda a formar 

cidadãos aptos e atuantes para a vida em sociedade. Segundo depoimento do aluno “a 

Geografia está em todo o lugar, na sociedade, na natureza, na família, no mercado. 

Alguns conseguem identificá-la, outros não, por isso ela é importante para sociedade”. 

O entendimento dos termos relacionados à orientação e localização estão 

mencionados em 3% dos alunos. Citando a Geografia sendo responsável por ensinar os 

conceitos basilares de posicionamento e caminhos no espaço. Entender a razão do dia e 

da noite, diferenças de horários, compreender essa dinâmica global está atrelado à 

disciplina de Geografia. Destaca-se, conforme a análise dos dados, que 26% citam a 

importância dessa ciência para a agregação de conhecimentos em termos mais amplos. 

A Geografia não está direcionada apenas em seus ramos específicos, ela aborda 

questões gerais, “a Geografia estuda tudo, precisamos dela para entender nossa 

sociedade”. Para saber o que mais desperta a curiosidade nos alunos, realizamos a 

pergunta sistematizada no gráfico 10. 
 

 

 

 



 

Gráfico 10 – O ramo da Geografia, enquanto disciplina escolar que mais desperta 
curiosidades aos alunos. 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

 

Dentre os ramos da Geografia elencados pelos alunos, destacam

relacionados aos solos.  Nas disciplinas técnicas do curso a análise dos solos é 

importante para o entendimento de 10% dos alunos, também quanto às atividades 

desenvolvidas nas propriedades, pois grande parte envolve a dinâmica de manuseio e 

conservação dos solos. A hidrografia é relacionada por 31% dos alunos, pois conforme 

um dos entrevistados, “Precisamos cuidar bem da água, pois ela está cada vez mais 

contaminada, chegará um tem

Nota-se assim a preocupação dos alunos quanto ao cuidado da água para o 

consumo humano. A consciência sobre deriva da cultura e valores impregnados nas 

atividades e na propriedade rural. No mesmo contex

17%, importantes para analisar os conceitos do curso,“

tempo é fundamental para saber quando planejar determinadas atividades de cultivo, 

bem como saber quando podem ocorrer maior índices d

também na pesquisa, com menor percentual, a Astronomia com 2%, Biomas com 11%, 

a Cartografia com 3%, questões vinculadas à sociedade 9%, Geomorfologia com 11% e 
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relacionados aos solos.  Nas disciplinas técnicas do curso a análise dos solos é 
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com mesmo percentual a Geologia. Nota

dos conceitos técnicos do curso estão em destaque, pois a ênfase é maior e 

consequentemente o interesse é maior pelos alunos.

Fica um registro de estudos sobre o Território, como ramo da Geografia que 

mais desperta interesse ao aluno, pois seg

ajuda a entender a razão pelo qual metade das Cataratas do Iguaçu é do Brasil e a outra 

metade do Paraguai”. De fato, esse relato aproxima amplamente os conceitos para 

analisar a categoria Território, exemplifi

No que tange à existência de projetos que trabalhem elementos da EA e 

Geografia, foi possível verificar uma predominância nas respostas, conforme gráfico 11.
 

 

Gráfico 11 – Projetos na escola que apresentam o debate entre Geografia e Educação 
Ambiental nas disciplinas pedagógicas e práticas do curso

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

 

O CEEP busca fortalecer suas atividades de e

disciplinas técnicas, buscando parcerias com escolas, universidades, e no poder 

municipal para proporcionar aos alunos melhor qualificação no aprendizado e na 

formação específica do curso técnico. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) está dentre essas parcerias com a escola. Através de projetos ambientais, no 
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dos conceitos técnicos do curso estão em destaque, pois a ênfase é maior e 
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ajuda a entender a razão pelo qual metade das Cataratas do Iguaçu é do Brasil e a outra 

De fato, esse relato aproxima amplamente os conceitos para 

analisar a categoria Território, exemplificando-o. 

No que tange à existência de projetos que trabalhem elementos da EA e 

Geografia, foi possível verificar uma predominância nas respostas, conforme gráfico 11.
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qual os alunos buscam realizar atividades junto aos professores e alunos da graduação 

do campus. Atividades vinculadas ao manejo dos solos, estudos sobre impactos 

ambientais, utilização de agrotóxicos em aplicações nas áreas de plantio. Essa parceria 

visa fortalecer o vínculo com o aluno do médio

aproximando-o da universidade e criando elo para despertar o interesse em continuar os 

estudos a nível superior. O circuito Tela Verde, está

acadêmicos da UTFPR, que dese

por objetivo desenvolver estudos enfatizando a questão dos resíduos sólidos, sua 

aplicação, efeitos nos solos, utilização adequada, manuseio, entre outros.

No que tange a compreensão dos alunos em relação 

significativa diversidade de respostas, expressas no gráfico 12.

 

Gráfico 12 – O que os alunos entendem por Educação Ambiental

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).
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segundo os alunos está vinculada ao modo de conceber a Natureza em sua relação com 

o homem e, também, através dessa relação intensificar o modo de consciência diante 

das demandas e descasos existentes nessa relação. Para 30%
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No que tange a compreensão dos alunos em relação à EA, verificou

significativa diversidade de respostas, expressas no gráfico 12. 
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Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016). 
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atrelada ao conceito de preservação da Natureza, “Preservar e saber manusear os 
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consciência está inserida nesse contexto, pois de acordo com 40% dos alunos, é através 

dela que podemos encontrar subsídios para amenizar as problemáticas relacionadas à 

natureza em sua relação com o homem. Para 27%, a EA visa ensinar os caminhos para o 

manejo adequado dos recursos naturais em suas diversas aplicações e utilizações. 

Para 3% dos alunos, o termo recuperar a natureza, é função da Educação 

Ambiental na escola. Interessante aqui é o conceito mencionado, “recuperar

assim que algo foi prejudicado, ações devem ser pensadas para resgatar os prejuízos 

com os recursos naturais. 

Para demonstrar o modo como está sendo trabalhado efetivamente a EA nas 

disciplinas ministradas no CEEP, foi organizado o gráfico 13.

 

Gráfico 13 – Como os professor
disciplinas 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).
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questões pertinentes ou problemáticas presentes no contexto ambiental, 13% 

mencionam a importância de orientação diante das aulas teóricas e práticas, pois “as 

dúvidas ficam, e devem ser sanadas. Conversar com o professor ajuda a entender e 

resolver as questões e dúvidas da aula”. A interdisciplinaridade (5%) também está entre 

os caminhos utilizados para fortalecer os alunos a entender a função e a atuação da 

educação diante das questões ambientais. 

Nessa questão, em específico, é importante estabelecer um paralelo entre a 

Escola Suplicy e o CEEP, pois é possível perceber o quanto a atuação dos professores 

está diferenciada no modo de ensinar Geografia, sobretudo nas questões práticas do 

curso. Por se tratar de formação técnica os alunos frequentemente vão ao encontro dos 

conceitos na prática, de seu objeto de estudos. Essa possibilidade é fator preponderante 

para a formação do aluno, pois a EA está muito visível. Ir a campo é uma metodologia 

que traz grandes contribuições para os alunos. 

 Cabe ressaltar as indiferenças entre uma escola e outra quanto a essa questão, 

pois é mais fácil aos professores ir a campo quando as possibilidades lhe são ofertadas, 

no entanto, as dificuldades estão presentes, o compromisso em levar os alunos a campo, 

(entende-se aqui em tirá-los do espaço interno da escola) é, para muitos professores, 

razão de preocupação e insegurança quanto ao comportamento dos alunos fora da 

escola, por vezes, essa razão afasta o professor em seu interesse de inovar suas aulas, 

buscando novos caminhos para ensinar Geografia.  

São caminhos burocráticos que interferem diretamente na possibilidade de 

conduzir ações na escola. Para isso, quando não há oportunidades de realizar atividade 

de campo, busca-se nas metodologias tradicionais uma referência para o ensino. As 

mídias estão nesse contexto, através de imagens, vídeos, revistas e internet. Dessa 

forma, os professores tentam instigar o aluno a buscar informações e conceitos sobre as 

questões vinculadas a EA, conforme 9% dos dados mencionados no gráfico 13.  

A pergunta referente ao aumento do nível de conhecimento das questões 

ambientais foi estruturada no gráfico 14. 
 

 

 



 

Gráfico 14 – Atualmente o aluno conhece mais a respeito da questão ambiental do que 
quando iniciou o curso? 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).

O aprendizado é significativo quando o conteúdo está vinculado com o 

conhecimento prévio do aluno, e além, contextualizado com a realidade do mesmo. 
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desenvolvia na propriedade. Agora sei fazer com mais eficiência, sabendo cuidar, não 

prejudicando a natureza”. Buscou

encontram dificuldades em relacionar os conceitos de EA trabalhados na escola e sua 

realidade. Suas respostas a este respeito estão ordenadas no gráfico 15.
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Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016).
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Algumas questões disciplinares foram apresentadas como fator que venha a 

dificultar as aulas, sobretudo as teóricas, “as conversas paralelas durante as aulas 

atrapalham, não entendo o que a professora fala. A turma é grande e os professores 

não controlam os alunos. Fica difícil assim!” No que tange às questões que facilitam o 

entendimento, foi ressaltado o bom trabalho dos professores quanto ao modo que 

apresentam os conteúdos e com o contexto da temática, “tudo o que os professores 

falam está vinculado a nossa realidade, consigo relacionar com o que eu já vi”. 

Nessa questão é importante ressaltar os percentuais finais entre a escola Suplicy 

e o colégio CEEP. As diferenças entre os índices condizem com as características 

estruturais e curriculares entre as escolas, pois segundo os alunos do CEEP, 59% não 

encontram dificuldades em estabelecer relações com sua realidade, pois estão 

vinculados com mais frequência com os estudos e a prática, relacionando com as ações 

em suas propriedades, no trabalho e na agricultura. Diante dessa questão é evidente que 

as dificuldades em aprendizagem e relação de conteúdos entre uma escola e outra está 

vinculada às condições e características peculiares de cada uma. 

Quanto a abordagem das questões locais por parte dos professores, verificou-se 

uma grande predominância em trabalhos de cunhos locais, conforme gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Os professores estão trabalhando a temática da Educação Ambiental 
enfatizando as questões locais (regionais municipais)? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Segala (2016). 
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Nessa questão os alunos mencionam as problemáticas locais, principalmente 

vinculadas ao município de Francisco Beltrão. “Os professores costumam falar sobre as 

enchentes que estão a ocorrer constantemente na cidade, cita as possíveis causas e as 

consequências, as construções irregulares, tudo tem influência nessa questão.” 

Importante ressaltar, principalmente buscando subsídios curriculares que não estão 

ligados somente ao professor de Geografia, a função de contextualizar a EA aos alunos. 

É de responsabilidade de todos os educadores, equipe pedagógica, comunidade escolar 

envolver-se em atividades que venham a desenvolver ações e idéias para efetivar uma 

educação que, de fato, promova no aluno a consciência ambiental. Esse processo 

quando trabalhado de forma interdisciplinar tem a fortalecer e, promove novos 

caminhos, direcionamentos, um olhar voltado às ações, quanto ao contexto ambiental, 

social e educacional.  

Findando o contexto investigatório realizado junto as escolas, deparou-se com 

realidades muito distintas, o que não se constitui em grande surpresa, devido ao perfil 

diferenciado de cada escola. Entretanto, o que se verifica é que a educação que se 

objetiva está presente em ambas: a consciência, a preocupação em pensar o amanhã, 

tendo referência o ensino escolar atuante, cumprindo importante papel. 

Ressaltar que por conta do trabalho interdisciplinar realizado, pelas 

metodologias vinculadas aos trabalhos de campo, ou pela própria característica 

curricular da escola, fica em evidência as atividades vinculadas ao ensino de Geografia 

e à EA, e esse quesito está presente, de fato, com ênfase no CEEP. 

 

3.3 - DIÁLOGOS E SISTEMATIZAÇÕES COM OS PROFESSORES 
 

A coleta de informações junto às escolas, alunos e equipe pedagógica trouxe a 

possibilidade da reflexão sobre a atual conjuntura curricular/pedagógica. Foi possível 

verificar se há proximidade da EA com o ensino, pautado nas questões pertinentes ao 

cotidiano dos alunos, bem como a manutenção desta abordagem no processo de ensino 

e aprendizagem na Geografia. Essa análise dos dados trouxe também a percepção de 

como a educação está atuante quanto ao ensino de Geografia nas escolas que foram 

selecionadas para desenvolver o trabalho.  

As diferenças no modo de ensinar entre ambas, conforme os dados 

sistematizados anteriormente (através da análise e concepção dos alunos) derivam do 
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perfil curricular de cada escola. No entanto, para uma melhor qualificação nos conceitos 

e aplicações de estudos, pautou-se também nas informações e contribuições dos 

professores de ambas as escolas, envolvidos diretamente em suas disciplinas no ensino e 

prática da EA. A Geografia recebe direcionamento para incentivar esse espírito 

reflexivo, fomentando junto aos alunos a possibilidade de formar consciência sobre sua 

importância diante das temáticas que trazem as problemáticas da EA e da discussão dos 

temas locais. 

Por possuírem características curriculares distintas, as escolas apresentam 

sistemas opostos quanto ao modo de conceber a EA nas disciplinas, sejam elas 

pedagógicos ou técnicas. No entanto, conforme relato dos professores, a EA e questões 

locais de discussão ambiental, como por exemplo, a abordagem dos recursos hídricos, 

estão presentes nas aulas e em alguns casos específicos, com maior ênfase. Outras 

disciplinas apenas pincelam o tema para não passar despercebido aos alunos. Essa 

distinção de tratamento relatado pelos professores pode resultar dos objetivos propostos 

no conteúdo curricular de ambas as escolas, pois no CEEP se busca formar técnicos, 

para quem os conceitos da EA estão a todo o momento em debate. De acordo com os 

professores entrevistados no CEEP, as disciplinas teóricas trazem as leituras desse tema, 

abordando situações relevantes que promovam o entendimento do aluno na temática, 

tendo a base teórica formada. As aulas práticas aliadas aos trabalhos em campo 

proporcionam aos alunos uma análise geral e completa para entender os conceitos e 

aplicações.  

Quanto à escola Suplicy essa relação técnica está distante aos olhos dos alunos, 

pois ao contrário da outra escola pesquisada, não se tem como objetivo a formação 

específica, mas sim um ensino voltado à formação social e pedagógica do aluno, 

promovendo a vida em sociedade. É um currículo pensado para a formação de cidadãos 

reflexivos, condizentes com os anseios do coletivo, ou seja, com formação generalista 

que possa ser inserida em qualquer perfil profissional futuro. 

Como a EA é apresentada aos alunos na disciplina de Geografia, é o primeiro 

ponto de análise diante da percepção dos professores das escolas. Conforme os 

professores do Suplicy (Professor A) “os conteúdos da EA estão inseridos em todas as 

séries. Sempre comentamos em diferentes momentos os assuntos pertinentes à 

Educação Ambiental”.  Professor B comenta: “Comento com os alunos principalmente 

sobre o lixo, porém, o período que mais trabalho durante o ano é na Semana da Água e 
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do Meio Ambiente”. Nesse sentido é visível que se dá ênfase quando estão em questão 

as datas comemorativas voltadas à EA.  

Segundo o Professor A, o calendário escolar apresenta datas e cronogramas que 

trazem oportunidades de debates e atividades práticas voltadas às questões do meio 

ambiente, com ênfase em temáticas pertinentes à água e também ao lixo. No entanto, 

são atividades que apenas retratam alguns fatores relacionados à EA, ignoram-se os 

objetivos mais amplos ao dialogar com temas relevantes quanto a essa temática. Além, 

deve-se instigar o aluno a pensar, provocá-lo a ir além dessas questões. Fazê-lo perceber 

que toda consequência tem uma causa e através, ajudá-lo a ver o que está acontecendo 

com o meio ambiente na própria relação em seu cotidiano.  

Nessa mesma questão, os professores do CEEP, não somente de Geografia, mas 

também nas disciplinas técnicas que aproximam o debate sobre os conceitos de EA, 

citam que “a Geografia é uma ciência que aborda temas do cotidiano e situações que 

fazem parte do dia a dia do aluno” (Professor D)e menciona também que o meio 

ambiente faz parte de um conjunto. Essa aproximação quanto ao objeto de estudo é 

presente no ensino de Geografia, o que torna essa ciência um importante caminho para o 

aluno entender e, ao mesmo tempo, perceber seu papel diante das problemáticas.  

Nas disciplinas técnicas, cita-se a Agroecologia e Produção Vegetal sendo 

aliados na aproximação com a Geografia. Os debates e os trabalhos práticos 

desenvolvidos nas disciplinas trazem aos alunos um olhar esclarecedor quanto à 

preocupação diante da EA, pois conforme comenta o Professor E: “na disciplina de 

solos e produção vegetal existe uma relação direta com a conservação do solo, controle 

de pragas e doenças, manejo integrado e ecologia e o tempo todo apontamos aos 

alunos, nas explicações, a importância de conscientização para cuidar do meio 

ambiente”.  É evidente nas citações a preocupação em mostrar aos alunos que, diante de 

suas atividades estão comprometendo a si e aos recursos naturais consequência.  

De fato, os professores buscam relacionar, nas atividades práticas, o melhor 

caminho para o aluno desenvolver as atividades sem ocasionar danos ao meio ambiente. 

Aproximar o aluno quanto às temáticas da EA não é uma tarefa simples ao professor, 

pois existem dificuldades pedagógicas, burocráticas e o próprio interesse do aluno em 

dialogar sobre as temáticas.  

Conforme comenta Professor C “o maior problema é que o aluno imagina que a 

falta de água está em um futuro muito distante e nós sabemos que não”. Realmente a 

água está entre as categorias de análise mais preocupantes quanto à EA. Em sua 
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dinâmica, a consciência que o aluno deve adquirir é uma maneira de pensar nesse 

recurso natural tão importante para a vida. O ser humano depende desse recurso e 

precisa dar maior atenção, cuidá-la, pois a água é fundamental para a sobrevivência.  

Além dessas dificuldades, outras estão presentes no ensino de Geografia, o 

Professor A pondera:“com alunos menores é muito fácil, eles participam muito. A 

partir do 7° ano é mais difícil, pois poucos se concentram e participam dessas 

questões”. Interessante esse relato, pois demonstra que os alunos não estão preocupados 

em debater sobre essas problemáticas, sobretudo os alunos com mais conhecimento e 

convívio social, os quais poderiam dar exemplo aos demais. É um agravante que gera 

reflexão no sentido de pensar algo que venha a despertar nesses alunos interesse nas 

questões ambientais. Esse desinteresse do aluno nas temáticas ambientais pode estar 

atrelado ao modo pelo qual o professor está apresentando o conteúdo em sala de aula. 

Se o professor não está utilizando uma metodologia atraente ao aluno, que desperte sua 

curiosidade, dificilmente conseguirá obter junto ao aluno o resultado considerado 

necessário. Fugir do modo tradicional de ensinar Geografia ainda é uma dificuldade 

para muitos professores.  

Uma dificuldade que está muito presente em grande parte das escolas, segundo o 

Professor C “a principal dificuldade é conseguir material sobre a cidade (lugar), a 

limitação em sair a campo, devido ao excesso da burocracia”. Na escola essa 

problemática está dificultando o processo de ensino. As saídas a campo têm seus 

componentes burocráticos que impende os professores de proporcionar aos alunos o 

encontro com seu objeto de estudos. 

A justificativa da escola com a saída dos alunos de seu espaço físico é devido às 

preocupações quanto à segurança e bem-estar dos alunos durante as atividades no 

campo, (Professor C) “se faz necessário a autorização dos pais ou responsáveis. Muitos 

deles não permitem que seu filho esteja fora da escola, não sabendo a importância 

dessa atividade para os alunos. Além, temos a dificuldade com relação aos transportes 

para o campo, precisamos de ajuda, nem sempre é possível conseguir ônibus para o 

deslocamento.”relata o professor. 

Os professores do CEEP demonstram a mesma preocupação, pois existem 

dificuldades semelhantes, porém algumas estão especificadas conforme as 

características curriculares do ensino. A ausência ou a distância entre as disciplinas 

dificulta os trabalhos quanto à EA na escola. Professor F “São assuntos que envolvem 

muito a interdisciplinaridade e isso precisa pensar, nossos alunos tem preguiça de 
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pensar”. Outro professor menciona como dificuldade, Professor E “a falta de 

entendimento sobre a conservação e preservação do meio ambiente”. Ambos 

apresentam pontos importantes que merecem atenção. 

Essa questão está atrelada ao saber/entender os conceitos de conservação e 

preservação, compreender as diferenças entre ambas e situá-las no contexto de cada um. 

A realidade do aluno diante de seu conhecimento prévio deve estar atrelada ao processo 

de ensino e aprendizagem, pois facilita o entendimento dos conceitos e conteúdos, 

partindo das referências e experiências dos alunos. Trazer para a sala de aula o 

conhecimento do aluno não significa trazer o senso comum, ao contrário, trazer o 

cotidiano o qual o aluno vive e conhece.  

Quanto a essa questão os professores do Suplicy afirmam que as temáticas estão 

sempre próximas ao cotidiano do aluno, interligando-o nas questões, os situando diante 

dos fatos. Nesse sentido, o professor afirma: “na medida do possível procuro destacar 

problemas locais e conscientizá-los para que se tornem agentes com opinião e capazes 

de agir” Professor A. 

Esse agir está muito próximo dos objetivos principais do ensino de Geografia, 

sobretudo, na formação crítica e reflexiva a qual propõe as DCE’s: formar cidadãos 

aptos e atuantes para agir diante das problemáticas sociais. No mesmo questionamento, 

outro professor ressalta: “o diálogo existe, mas a maioria ainda não faz o que é 

necessário” Professor C. Mesmo diante das dificuldades o ensino de Geografia 

contribui para difundir entre os alunos a perspectiva de EA para todos, sensibiliza para 

pensar um futuro onde os problemas ambientais não estejam entre os agravantes 

principais. A escola é o melhor caminho para planejar esse processo. 

Na escola CEEP essa perspectiva assemelha-se quanto à preocupação em 

fomentar o pensamento crítico dos alunos diante das temáticas ambientais. Conforme 

salienta o professor, D: “na medida do possível sempre relacionamos e analisamos 

criticamente, pois vivemos em um ambiente que deve ser melhorado e conservado 

constantemente”. O ensino de Geografia deve promover constantemente o estudo 

vinculado à criticidade das problemáticas. Cessar o conteúdo é uma maneira de 

desfragmentar o vínculo da EA, portanto, para promover melhor qualificação no ensino 

aos alunos, a abordagem deve ser constante, não somente em etapas planejadas do plano 

de ensino, mas relacioná-lo quando a temática estiver próxima de assuntos relevantes ou 

do cotidiano do aluno.  
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No mesmo sentido, destaca-se a importância da família para auxiliar nas 

questões educacionais. Conforme salienta outro professor, “é muito importante que o 

aluno questione seus pais de como efetivamente concretizam ações para a conservação, 

preservação e proteção dos meios naturais” Professor E. Por se tratar de temas 

relevantes no próprio cotidiano do aluno e da família, essas questões perpassam por 

diálogos entre ambos, em suma, esse aluno que tem uma preocupação na família quanto 

às questões ambientais, apresenta-se com conhecimento superior aos demais, tendo 

assim maior compreensão e facilidade para entender os conceitos das disciplinas no 

decorrer do curso. São características específicas dos alunos que frequentam o CEEP. 

Por outro lado, tal aspecto não se faz presente com a mesma intensidade nos alunos da 

escola Suplicy, pois essa relação de trabalho e dinâmica social não condiz com a mesma 

realidade, fator importante para perceber o diferencial entre ambas as escolas. 

Diante das questões de análise no ensino de Geografia indagamos os professores 

com relação à questão ambiental presente nos LD uma ferramenta importante de auxílio 

no processo de ensino. A este respeito, o parecer de todos os professores foi que o LD 

tem em suas contribuições a possibilidade de mostrar aos alunos o conteúdo pensado 

para a aula, no entanto, esse material por vezes não condiz com o tema e com a 

realidade do aluno. 

 As questões locais estão distantes do aluno, sendo que na Geografia é 

importante conhece-las e aproximá-las do aluno para proporcionar a possibilidade de 

compreensão global, que está distante de sua realidade. Nesse sentido, o professor C 

afirma, “o professor tem que adaptar os conteúdos porque os livros não abordam muita 

coisa”. Outro complementa, “os livros didáticos abordam questões ambientais, porém 

deixam a desejar quanto à categoria Lugar (...) as vezes os livros não abordam as 

questões ambientais, o professor precisa organizar material didático ou utilizar 

recursos audiovisuais para auxiliar no processo” (Professor A).  

Buscar caminhos além dos tradicionais é bom indicativo ao professor que almeja 

despertar a curiosidade dos alunos, bem como promover interação nas aulas. Cabe ao 

mestre usar de sua criatividade para, dessa maneira, planejar algo que transmita ao 

aluno as temáticas de forma que fujam da rotina em sala de aula.  As imagens, os 

vídeos, as dinâmicas lúdicas ou coletivas e as saídas a campo estão dentre essas 

propostas metodológicas que visam tornar o ensino de Geografia atrativo aos alunos. 

Os professores do CEEP mencionam que o LD é importante, mas quando se 

trata de disciplinas técnicas perde sua essência, “quando se abordam esses assuntos não 
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se dá uma margem de como ocorre na realidade. É utópico achar que em um dia tudo 

irá se resolver sem a ajuda de quem lida diretamente com a produção agrícola” 

(Professor D). Importante salientar a importância que o professor tem diante de tamanha 

temática, no entanto, conforme mencionado, a EA está atrelada a vários segmentos 

sociais, e a família é um deles. Ganham destaque os agentes envolvidos no segmento 

agrícola, muitos deles estão constantemente incluídos no meio rural, o qual os envolve 

em atividades que colocam em risco a qualidade dos recursos naturais. Nesse sentido, 

essa consciência, conforme salientou o professor, vem dessas pessoas, no entanto, sabe-

se que não é uma tarefa fácil e a consciência ambiental não está presente em todas as 

atividades de trabalho. 

Nas questões pertinentes à EA, se faz necessário a interação entre as disciplinas, 

buscar o trabalho coletivo entre as ciências para dar continuidade. Não basta apenas a 

Geografia em seus conteúdos curriculares abordar temas, notícias e informações que 

diagnosticam situações problema. Para isso é necessário entre os professores a 

cooperação e união, pensar projetos, planos de ensino que venham a interligar as 

disciplinas, sejam elas, teóricas ou práticas.  

Nessa ênfase os professores do Suplicy relatam que a EA está presente em quase 

todas as disciplinas, “o trabalho interdisciplinar está presente tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Médio. Faz parte do cotidiano do professor, independe da 

disciplina”. Também, “as disciplinas perpassam pelas temáticas ambientais, então é 

comum projetos de pesquisa em diferentes áreas” (Professor A). Mesmo com 

dificuldades os professores ressaltam que buscam desenvolver atividades práticas no 

espaço interno da escola, trazendo exemplos de atividades que despertem no aluno 

alguns conceitos para a consciência na EA. Através dessas atividades os professores 

demonstram que é importante não deixar a temática no esquecimento. A todo o 

momento é necessário aproximar fatos, situações que relacionem o aluno e sua dinâmica 

social com os conteúdos estudados.  

No colégio CEEP, as atividades integradas estão presentes no processo de 

ensino. As disciplinas aproximam dos temas que envolvem a EA e, de acordo com os 

professores entrevistados, é inevitável não comentar sobre a importância em 

desenvolver as atividades preocupando-se em cuidar dos recursos naturais. As 

disciplinas do curso utilizam seus diversos conceitos e juntas trabalham a sequência de 

análises de acordo com a temática em questão. As aulas técnicas do curso enfatizam 

essa questão, conforme cita o Professor E “o tempo todo buscamos enfatizar as 
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questões da Educação Ambiental, mas quem mais trabalha são as disciplinas técnicas 

do curso”. Algumas dificuldades são mencionadas nesse processo, cita o Professor D 

“sempre realizamos trabalhos em conjunto, porém o tempo é limitado para 

planejarmos e isso também acaba prejudicando o trabalho”.  

Ainda conforme cita o Professor D: “todos temos que ter uma noção e 

acrescentar aos alunos conhecimentos que fogem um pouco dos livros. Temos que criar 

seres pensantes e críticos, que tenham consciência acima de tudo, que tenham atitudes 

coerentes”. Na mesma linha de raciocínio, o Professor E afirma: “hoje o tema deve ser 

aprofundado por todos os segmentos, por isso é muito amplo, deve ter sim um espaço 

próprio na grade curricular [...] dessa forma proporcionaria aos alunos uma noção 

melhor para que o aluno perceba a relação das questões ambientais com as outras 

disciplinas [..]”. 

Além dos trabalhos integrados a EA está presente no ensino, mas ainda perpassa 

pela necessidade de inserção na grade curricular para de fato consolidar o debate e a 

análise das questões pertinentes a essa causa. Atualmente, esse estudo está inserido nas 

disciplinas em casos específicos. Pensar não somente o trabalho interdisciplinar e sim, 

inseri-la como disciplina curricular. Nesse sentido, o Professor A comenta, “já existe no 

contraturno a disciplina de EA como reforço pedagógico, envolvendo diferentes 

áreas”. O Professor C salienta que: “o problema maior é educar os grandes grupos 

econômicos e legitimar as diretrizes para que a Educação Ambiental seja de fato real”. 

São questões que permeiam o ensino.  

As dificuldades não estão somente na parte pedagógica, na estrutura curricular, 

mas também perpassam as questões políticas e econômicas. A aceitação em dialogar e 

trazer à sociedade os conceitos ambientais pode causar preocupações para determinadas 

classes sociais, quanto a isso o interesse fica restrito apenas aos educadores.  

Conforme a interpretação dos dados nas escolas percebe-se uma preocupação 

maior com a educação, além, o desejo em inserir a EA no sistema curricular como 

disciplina, visando direcionamento quanto ao diálogo vinculado às temáticas 

ambientais.  

O êxito no processo de ensino precisa de componentes para desenvolver 

atividades voltadas a esse contexto. Conforme já mencionado, além das condições 

pedagógicas, curriculares e estruturais é importante aproximar o interesse do aluno para 

participar, dialogar e refletir as questões pertinentes. Em relação a essa questão, “os 

alunos do fundamental participam mais nas aulas, porém em relação ao Ensino Médio 
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diminui a participação. Essa participação ocorre quando são mencionando fatos que 

aproximam a sua realidade, eles citam o que ocorre em seus bairros, com os 

alagamentos, e também nos espaços que eles frequentam” (Professor B).  

Quanto à dinâmica no CEEP essa preocupação com a participação dos alunos 

está especificamente centrada nos modos de abordagem dos conteúdos. A prática exige 

do aluno mais atenção quanto ao desenvolvimento das atividades. Isso favorece o aluno 

pois está atento ao desenvolver a atividade prática.Conforme o Professor F cita: “os 

alunos sabem o que é certo e errado, também colocam sua opinião durante as aulas”. 

Nesse sentido é satisfatório perceber que o aluno tem a consciência das ações incorretas 

ou indevidas quando desenvolve as atividades. Sabendo poderá exercer seu 

conhecimento buscando desenvolver os trabalhos de forma harmoniosa com o meio 

ambiente, precavendo-se dos problemas e danos.  

Os professores do Suplicy apontam suas expectativas para os encaminhamentos 

da EA na escola, bem como no seu contexto educacional, conforme salienta o Professor 

B: “a EA será mais bem trabalhada quando for parte da grade curricular”. Na mesma 

questão, outro professor afirma “penso que a Geografia aborda em todas as séries essa 

questão, acredito que a EA precisa sair da sala de aula, ir além. Os seres humanos 

estão vivendo crises de todas as formas, crises de valores, políticas, econômicas, de 

recursos naturais, etc.”. “É um tema que precisa urgentemente ser globalizado” 

(Professor C). 

São perspectivas dos professores que condizem com as reais necessidades do 

ensino referente às temáticas ambientais. A sociedade está de fato perdendo seus 

valores, se afastando de suas prioridades, adentrando em um contexto onde se ignora as 

consequências por tais atos impensáveis. Resgatar os valores ainda é a esperança que se 

deposita para de fato buscar junto à sociedade ações condizentes com as demandas 

sociais e ambientais. 

Quanto à escola CEEP, os professores comentam que a E.A deve sim ser 

trabalhada em conjunto com as demais disciplinas, “projetos integrados são 

instrumentos que auxiliam na prática pedagógica” (Professor F). Da mesma maneira, 

outro professor deste colégio complementa: “na minha disciplina busco ensinar o 

máximo sobre consciência ambiental e como devem ser estabelecidas as atividades 

práticas. A perspectiva é grande na disciplina de solos para haver melhoramentos 

através da integração com outras disciplinas que também trabalham com a educação 
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ambiental” (Professor E). Notam-se as mesmas expectativas em relação às escolas 

quanto ao futuro da EA no ensino.  

A presença constante das discussões visa favorecer a continuidade dos trabalhos, 

gerando melhores análises na contribuição de ações diante das problemáticas ambientais 

vinculadas ao meio social. A escola, a Geografia e o sistema educacional em geral 

devem estar atentos a essas questões, não parcelando suas ações de estudos (focando 

somente casos específicos), mas estabelecendo relações com frequência no decorrer do 

planejamento e andamento nas disciplinas.  

A maneira pela qual os educadores estão abordando essas questões nas aulas 

também coloca algo a refletir, pois em certas ocasiões o contexto educacional deixa a 

temática ambiental em segundo plano, apenas quando algo na disciplina faz referência, 

comenta-se algo superficialmente. Essa questão está clara no diálogo com os 

professores de ambas as escolas.  

Portanto, é de interesse da comunidade escolar que a EA esteja inserida na grade 

curricular, fomentando diálogo profícuo e proporcionando aos alunos o entendimento de 

sua atuação diante das problemáticas sociais e ambientais, não apenas com esse 

objetivo, mas de fato inseri-la no sistema de ensino em todas as suas abrangências.  

Apesar de selecionar duas escolas da rede Estadual para a realização da pesquisa 

(Suplicy e CEEP), o estudo da rede hidrográfica do perímetro urbano de Francisco 

Beltrão propicia o diálogo com a realidade de praticamente todas as escolas de Ensino 

Médio do município dada a distribuição das justapostas ou nas proximidades dos rios e 

córregos. No capítulo 5 são apresentadas sugestões de sequências didáticas para 

abordar, a partir da problematização de alguns pontos da hidrografia urbana de 

Francisco Beltrão- PR, tendo como destaque o rio Marrecas e sua bacia e elementos que 

conciliem a discussão ambiental com os conteúdos geográficos e a realidade local dos 

alunos. 
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CAPITULO 4 – PLANEJAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO 

 

Ao final da análise sobre o modo como os professores abordam a EA 

vinculando-a com o espaço local, surgiu a proposta de sugestão em como abordar 

questões vinculadas à EA local, sobretudo, vinculada à drenagem do rio Marrecas no 

perímetro urbano de Francisco Beltrão – PR. Este material não almeja ser compreendido 

como um manual, apenas propor atividades simples que inspirem os professores de 

Francisco Beltrão a trabalhar de forma aproximada com a realidade dos alunos.  

Não foram realizadas atividades que propõem análises e encaminhamentos 

metodológicos totalmente diferentes do que aqueles realizados pelos professores aos 

quais entrevistamos. O motivo disso ocorre principalmente porque verificamos que, na 

maior parte das vezes, as dificuldades que os professores têm em realizar suas práticas 

decorrem da falta de oportunidade e de tempo para atividades que extrapolem o período 

de suas aulas com a turma (geralmente, duas aulas semanais). Mesmo assim, 

elaboramos um conjunto de atividades que os professores podem realizar contando que 

seus alunos colaborem e participem  discutindo e relatando questões por meio de seu 

conhecimento sobre o lugar mesmo estando em sala de aula. 

Para a obtenção de informações e sugestões de pesquisa foram realizadas leituras 

e atividades a campo, buscando a elaboração de sequência didática para contribuir com 

o professor de Geografia nas questões vinculadas aos RH e à bacia Hidrográfica do Rio 

Marrecas no que tange a área urbana do município.  

Foram obtidas as fotografias por meio da realização de trabalhos de campo, com 

o devido acompanhamento de professores do curso de Geografia da UNIOESTE, no 

decorrer do mês de julho de 2016. Tendo como ponto de visita as principais áreas de 

drenagem das bacias hidrográficas presentes no contexto urbano do município. 

As fotografias são importantes mecanismos para entender a dinâmica que cada 

bacia tem e promove nas proximidades. A ação do homem também está dentre as 

análises registradas em algumas dessas fotografias. É possível verificar a influência e 

também a ação-reação dos corpos hídricos quanto a sua dinâmica natural. Observou-se 

também as ocupações irregulares próximas ao leito dos rios. Muitas vezes essa 

ocupação é provocada pela falta de políticas públicas que ajudam essas famílias a se 

alocar em outros locais.  
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Essas dinâmicas vinculadas às bacias hidrográficas situadas no contexto urbano 

conduzem à reflexão quanto as dicotomias presentes nessa realidade. A escolha dos 

lugares (pontos estudados) faz referência aos principais problemas (enchentes e 

alagamentos) datados recentemente e que promoveram sérios prejuízos às famílias. 

Estes eventos deixam preocupações, perturbando grande parcela da população urbana, 

sobretudo, as que residem em áreas próximas aos rios.   

Nesse sentido, pensar o ensino de Geografia é um dos caminhos que a educação 

tem para contribuir nessa problemática. Aos professores, cabe a função de instigar 

nossos alunos a refletir sobre sua própria ação e função social e que são pertinentes a 

sua realidade local. A proposta fomenta o professor em sua jornada pedagógica, pois é 

uma opção para inovar suas aulas, tornando-as atrativa aos olhos dos alunos.  

Pensando na questão local, se faz necessário ao aluno conhecer sua realidade, o 

que está próximo de seu cotidiano. Por vezes o ensino de Geografia encontra 

dificuldades e barreiras que tornam o processo lento: o aluno não assimila o tema com 

sua realidade vivida. Nessa perspectiva, a proposta é apresentar subsídios para 

aproximar o aluno e o professor das temáticas pertinentes a esse ramo da Ciência 

Geográfica. A hidrografia, sobretudo, a que tange a área urbana de Francisco Beltrão- 

PR será objeto de estudos para elaboração de propostas nas aulas de Geografia, 

especificamente, nos conteúdos voltados ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Estão inseridas sugestões de atividades teóricas e práticas, informações, imagens e 

fotografias contribuam no processo de ensino e aprendizagem. 

A priori, buscou-se compreender as principais demandas dos professores diante 

dessa questão. Dentre estas, pensar e propor uma atividade prática a campo. Essa 

atividade é fundamental na Geografia.  

Por se tratar dos conceitos e questões pertinentes à bacia hidrográfica do rio 

Marrecas e demais bacias presentes na malha urbana, os professores podem utilizar do 

trabalho de campo para mostrar aos alunos as dinâmicas naturais dos rios, lagos e 

córregos que estão presentes nesse contexto. Importante mencionar também os 

problemas que a população enfrenta em alguns pontos da área urbana, como as questões 

vinculadas na relação homem-natureza. 

“Por meio do trabalho de campo, os alunos poderão ver na realidade, os 

conteúdos estudados em sala de aula, possibilitando assim, melhor compreensão e 

leitura do espaço. Como também um estreitamento da relação entre teoria e prática” 

MIOZZO, OLIVEIRA, SEGALA, (2012, p. 05). Sendo assim, viabiliza aos alunos o 
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melhor entendimento sobre as temáticas em diálogo, pois no momento em que o objeto 

de estudos está além da leitura torna-se visível e palpável e, portanto, facilita a 

compreensão do tema. 

Entende-se que o trabalho de campo é uma oportunidade que os 
alunos possuem de observar na prática os conteúdos que são 
apresentados em sala de aula, afim de construir uma análise da 
realidade e compreender o processo de formação de uma determinada 
Paisagem ou Lugar (CAUS, 2015, p. 20). 
 

Além do trabalho a campo, os professores podem utilizar imagens ou fotografias 

para servir de base quanto aos estudos geográficos e ambientais. A representação da 

bacia em um plano menor possibilita a leitura do todo, tendo em vista as dinâmicas que 

a envolvem e aproximam. Sendo assim, é viável mencionar as imagens e fotografias 

como material de apoio para ser utilizado nas aulas de Geografia. Essa representação 

proporciona ao aluno o entendimento de diversos conceitos relacionando-os com a 

própria hidrografia, relevo, clima, dentre outros aspectos geográficos presentes na bacia 

hidrográfica. 

As fotografias e imagens representam ao professor a possibilidade de inovar, 

propor algo diferente aos alunos, despertando nos alunos um olhar atrativo e reflexivo 

diante das questões pertinentes a essa temática. Ambos contribuem de forma 

significativa no bom andamento do processo de ensino e aprendizado, sobretudo, nas 

questões próximas ao conhecimento do aluno. 

A leitura realizada através de representações proporciona condições de entender 

melhor a dinâmica da bacia hidrográfica. Nesse sentido, podemos mencionar também os 

mapas. Quando utilizados de forma correta os mapas proporcionam a leitura de maneira 

a integrar várias informações, dentre elas: a área de abrangência da bacia, a delimitação, 

percurso, influências quanto ao meio urbano etc.  

Todas essas propostas metodológicas auxiliam o professor no decorrer das 

atividades na disciplina. Para tanto, esses caminhos levam a vários segmentos e ramos, 

conceitos e questões que permeiam a dinâmica local da área de abrangência da bacia 

hidrográfica. A paisagem está dentre as temáticas que chama atenção ao debate. 

Entender quais as relações que cercam o urbano, a hidrografia, sociedade e o homem em 

um mesmo contexto. 

A paisagem, conforme está documentada nas Diretrizes, tem sua característica 

especifica o qual afirma que: 
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A paisagem é percebida sensorial e empiricamente, mas não é o 
espaço, é isto sim, a materialização de um momento histórico. Sua 
observação e descrição servem como ponto de partida para as análises 
do espaço geográfico, mas são insuficientes para a compreensão do 
mesmo (PARANÁ, 2008, p. 55). 

 

A paisagem está presente no cotidiano, é percebida a todo momento, ela faz 

parte do meio. Dessa forma, é necessário dialogar com ela, senti-la, percebe-la, ouvir o 

que tem a dizer. Ela retrata situações constantemente e cabe saber interpretá-la. 

Conforme FREISLEBEM (2013, p. 102) “a paisagem não deve ser vista apenas como 

um objeto de estudo, mas também como uma forma de vivência cotidiana”. 

Essa integração da paisagem em nosso cotidiano proporciona a reflexão sobre a 

relação existente entre o que o homem faz e as consequências do fazer. Ocorrem 

profundas transformações no cenário social, econômico e natural, seja em esfera global 

quanto local. Analisar essa questão perpassa por vários ramos de estudos para entender 

algumas dessas mudanças no que tange a paisagem e, principalmente, a bacia 

hidrográfica e o lugar onde está inserida.  

A bacia hidrográfica também está dentre as categorias em diálogo que traz a 

paisagem em sua área de abrangência. Sua função está pautada nas possibilidades de 

desenvolver a vida, nas necessidades em que o cotidiano exige quanto a esse bem 

natural. Nesse quesito a bacia hidrográfica apresenta as características que definem um 

modelo de paisagem. Conforme a dinâmica natural e social, essas paisagens podem, e 

são, alteradas conforme as necessidades da sociedade.  

Na questão específica do Lugar, é importante ressaltar que a bacia hidrográfica 

tem apresentado problemas à sociedade, sobretudo, na área urbana de Francisco Beltrão. 

Frequentemente ocorrem enchentes, alagamentos e inundações que atingem moradias 

que às margens dos rios. Nesse momento é importante salientar que existem várias 

razões inseridas no contexto, algumas dessas podem ser concebidas através das leituras 

de imagens, fotografias e mapas, conforme roteiro a seguir. 

 

 

4.1 – HIDROGRAFIA DE FRANCISCO BELTRÃO: UM EXERCÍCIO 

METODOLÓGICO 

 

Nessa proposta, os mapas, imagens e fotografias ganham espaço diante das 

possibilidades que o professor tem para apresentar o conteúdo. 



 

Problematizar a existência de um conceito que representa a delimitação espacial 

das áreas cujo os alunos só observam quando são vitim

elemento primordial no processo de vinculação dos conteúdos geográficos, EA e a 

realidade local dos alunos. A 

nortear questões básicas na abordagem inicial e que servirão no proce

aproximação dos conceitos com a realidade local.

 

Figura 02 – Esquema introdutório sobre o conceito de bacia hidrográfica

Elab: Segala (2016). Fonte: Mapas Microsoft (2016).

Problematizar a existência de um conceito que representa a delimitação espacial 

alunos só observam quando são vitimados pelas inundações é 

elemento primordial no processo de vinculação dos conteúdos geográficos, EA e a 

realidade local dos alunos. A figura 01apresenta um esquema que pode, a princípio, 

nortear questões básicas na abordagem inicial e que servirão no proce

aproximação dos conceitos com a realidade local. 

Esquema introdutório sobre o conceito de bacia hidrográfica

Fonte: Mapas Microsoft (2016). 
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Problematizar a existência de um conceito que representa a delimitação espacial 

ados pelas inundações é 

elemento primordial no processo de vinculação dos conteúdos geográficos, EA e a 

apresenta um esquema que pode, a princípio, 

nortear questões básicas na abordagem inicial e que servirão no processo de 

Esquema introdutório sobre o conceito de bacia hidrográfica 
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Os alunos podem ser levados para o pátio da escola, ou trabalhar com 

experimentos e construções de maquetes que demonstrem que a água que escoa da 

nascente é a mesma que formará o corpo do rio principal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nesta sequência não existe a necessidade que o professor trabalhe 

necessariamente as “grandes” bacias hidrográficas do município. Ao contrário, é 

possível que ele solicite aos alunos suas opiniões a respeito de qual ou quais bacias 

(rios, córregos, sangas e/ou arroios) gostariam de estudar. 

 Neste movimento de diálogo e participação das atividades, é oportuno que o 

professor questione e dialogue com seus alunos sobre quais aspectos atraem a atenção 

de seus alunos para determinada área e/ou característica do RH e suas razões.  

Caso haja interesse direto nos conteúdos relacionados as bacias hidrográficas 

locais, algumas destas sugestões podem ser úteis como base para a elaboração de aulas  

sobre o tema e, é sempre interessante iniciar os processos de ensino discutindo junto 

com os alunos a respeito do que eles sabem. Será que todos sabem qual é a bacia 

hidrográfica na qual o município de Francisco Beltrão está inserido? Quais as 

microbacias que a compõe? Suas principais características? 

Embora, os conhecimentos fractuais (CALLAI, 2009), ou seja, aqueles 

conhecimentos objetivos aprendidos e reproduzidos não possuam uma finalidade em si, 

eles são fundamentais para dar possibilitar ao professor usá-los como ligação com os 

conteúdos vinculados ao conhecimento e transformação do espaço geográfico no qual 

seus alunos estão inseridos, ou seja, transformá-los em conhecimento que possua 

significado na vida de seu aluno e que o ajude a compreender o restante do mundo. 

Sugestões de Leituras: 

REBOUÇAS, A. C. BRAGA, B. TUNDISI, J. G. Águas doces no Brasil – 
capital ecológico, uso e conservação. Escrituras: São Paulo, 2008. 

BRASIL. MMA. Bacias hidrográficas. Endereço eletrônico: http: 
//www.mma.gov.br/agua/bacias hidrográficas 

Sugestões de Vídeo: // www.mma.gov.br.br/agua/bacias-hidrograficas 

 



 

QUAL A BACIA HIDROGRÁFICA QUE TEMOS EM 

Mapa 02– Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas no SO do PR
IBGE 

Fonte: Leme (2007) 

QUAL A BACIA HIDROGRÁFICA QUE TEMOS EM FRANCISCO 
BELTRÃO? 

Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas no SO do PR
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FRANCISCO 

Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas no SO do PR -Segundo 
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O professor pode utilizar o mapa 03 para mostrar aos alunos a importância em 

entender o conceito de Gestão Integrada de uma bacia hidrográfica; da existência de leis 

no âmbito estadual que assegurem recursos econômicos na conservação das áreas de 

nascentes da bacia hidrográfica nos municípios de Marmeleiro e Flor da Serra do Sul 

(Lei do ICMS Ecológico), bem como a responsabilidade que os municípios têm diante 

da bacia em suas dinâmicas de utilização, pois ela se constitui em um manancial de 

abastecimento público para a cidade de Francisco Beltrão.   

Dada a extensão da bacia hidrográfica do Rio Marrecas indicamos a realização 

de aulas pautadas também nas microbacias inseridas no perímetro urbano, e que acabam 

se tornando uma realidade conhecida para os alunos. 
 

Importante explicar o posicionamento geográfico da 

bacia em relação ao município de Francisco Beltrão e os 

outros municípios do SO do PR e quais as microbacias 

que compõem o perímetro urbano de Beltrão. 

 Sendo assim, nesse momento o professor pode utilizar essa 

bacia para mostrar aos alunos a importância em entender o 

conceito de Gestão na bacia hidrográfica; da existência de 

leis no âmbito estadual que asseguram recursos 

econômicos para a conservação das áreas de nascentes da 

bacia hidrográfica nos municípios de Marmeleiro e Flor da 

Serra do Sul (Lei do ICMS Ecológico), bem como a 

responsabilidade que os municípios têm diante da bacia em 

suas dinâmicas de utilização, pois ela se constitui em um 

manancial de abastecimento público para a cidade de 

Francisco Beltrão.   



 

Mapa 03– Distribuição das 
Francisco Beltrão - PR 

Elaboração: Segala, 2016. 
Fonte: Cartas DSG (Divisão de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro) 1: 25.000. 1994
  

Distribuição das principais microbacias que compõem o perímetro urbano de 

Fonte: Cartas DSG (Divisão de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro) 1: 25.000. 1994
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Fonte: Cartas DSG (Divisão de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro) 1: 25.000. 1994 
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O município de Francisco Beltrão possui configuração hidrográfica baseada na 

rede de drenagem de duas bacias principais: a bacia do rio Marrecas em quase toda 

extensão territorial do município e a bacia do Alto Cotegipe no extremo Oeste do 

perímetro municipal. 

 
 
Mapa 04 - Delimitação do perímetro municipal, contendo a rede de drenagem 

 
Fonte: Leite (2013). 
 

 Muitas vezes os alunos não possuem a compreensão de que os rios que passam 

no perímetro urbano do município são pequenos trechos de ribeirões, arroios e córregos 

muito maiores. Por este motivo, é relevante mostrar de modo sistemático como o 

território é todo cortado por inúmeros corpos hídricos e como dentro do perímetro 

urbano estão inseridos apenas pequenos fragmentos destes, sendo necessário buscar a 

visão de todo o sistema e não apenas de pequenas partes. 



 

Mapa 05 - Delimitação das principais microbacias no perímetro municipal

Fonte: Leite (2013). 
 

Os mapas 04e 0

relevantes para iniciar os trabalhos referentes a 

município de Francisco Beltrão, uma vez que apresenta um panorama de como estão 

distribuídas as bacias e microbacias hidrográficas e suas dimensões em relação ao 

perímetro urbano do município.

 As principais microbaci

07 são na margem esquerda: microbacia do rio Quatorze; microbacia do rio Santa Rosa; 

microbacia do rio Progresso; microbacia do rio Tuna e microbacia do rio Cotegipe. Na 

margem direita: microbacia do r

rio Lonqueador, microbacia do rio São José e microbacia do rio Jacaré.

 Dada a delimitação dos rios existentes dentro do perímetro urbano far

detalhamento a respeito dos rios Santa Rosa; Progr

 Conforme o croqui representado pela figura 0

informações vinculadas ao rio Marrecas em seu percurso pela área urbana de Francisco 

Beltrão. Também é possível observar no mesmo plano a presença dos demais corpos 

hídricos (rios, córregos, riachos) que têm influências no contexto da cidade, bem como 

Delimitação das principais microbacias no perímetro municipal

e 05elaboradas por Leite (2013), apresentam informações 

relevantes para iniciar os trabalhos referentes a caracterização da rede hidrográfica do 

município de Francisco Beltrão, uma vez que apresenta um panorama de como estão 

distribuídas as bacias e microbacias hidrográficas e suas dimensões em relação ao 

perímetro urbano do município. 

As principais microbacias do sistema Marrecas que foram identificadas no mapa 

07 são na margem esquerda: microbacia do rio Quatorze; microbacia do rio Santa Rosa; 

microbacia do rio Progresso; microbacia do rio Tuna e microbacia do rio Cotegipe. Na 

margem direita: microbacia do rio Jaquini, microbacia do rio Urutago. Microbacia do 

rio Lonqueador, microbacia do rio São José e microbacia do rio Jacaré. 

Dada a delimitação dos rios existentes dentro do perímetro urbano far

detalhamento a respeito dos rios Santa Rosa; Progresso; Jaquini; Urutago e Lonqueador.

Conforme o croqui representado pela figura 03, pode-se verificar

informações vinculadas ao rio Marrecas em seu percurso pela área urbana de Francisco 

Beltrão. Também é possível observar no mesmo plano a presença dos demais corpos 

hídricos (rios, córregos, riachos) que têm influências no contexto da cidade, bem como 
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elaboradas por Leite (2013), apresentam informações 

caracterização da rede hidrográfica do 

município de Francisco Beltrão, uma vez que apresenta um panorama de como estão 

distribuídas as bacias e microbacias hidrográficas e suas dimensões em relação ao 

que foram identificadas no mapa 

07 são na margem esquerda: microbacia do rio Quatorze; microbacia do rio Santa Rosa; 

microbacia do rio Progresso; microbacia do rio Tuna e microbacia do rio Cotegipe. Na 

io Jaquini, microbacia do rio Urutago. Microbacia do 

 

Dada a delimitação dos rios existentes dentro do perímetro urbano far-se-á maior 

esso; Jaquini; Urutago e Lonqueador. 

se verificar as 

informações vinculadas ao rio Marrecas em seu percurso pela área urbana de Francisco 

Beltrão. Também é possível observar no mesmo plano a presença dos demais corpos 

hídricos (rios, córregos, riachos) que têm influências no contexto da cidade, bem como a 



 

distribuição dos principais Colégios estaduais situados no perímetro urbano do 

município. 

 

Figura 03- Croqui de Perímetro Urbano com os principais Bairros e Colégios Estaduais.

Elab: Segala (2016). Fonte: Mapas Microsoft (2016).
 

 

A figura 03 representa um recorte do município que ilustra a situação de grande 

parte dos colégios estaduais, indicando sua proximidade com os rios. Nesse sentido, 

vincula-se a essa pesquisa, a importância em analisar o papel da EA diante das questões 

distribuição dos principais Colégios estaduais situados no perímetro urbano do 

Croqui de Perímetro Urbano com os principais Bairros e Colégios Estaduais.

Elab: Segala (2016). Fonte: Mapas Microsoft (2016). 

representa um recorte do município que ilustra a situação de grande 

parte dos colégios estaduais, indicando sua proximidade com os rios. Nesse sentido, 

se a essa pesquisa, a importância em analisar o papel da EA diante das questões 
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distribuição dos principais Colégios estaduais situados no perímetro urbano do 

Croqui de Perímetro Urbano com os principais Bairros e Colégios Estaduais. 

representa um recorte do município que ilustra a situação de grande 

parte dos colégios estaduais, indicando sua proximidade com os rios. Nesse sentido, 

se a essa pesquisa, a importância em analisar o papel da EA diante das questões 
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pertinentes à hidrografia local, ou seja, bacia do rio Marrecas. Conforme mencionado, 

essa bacia tem relevância para ao município, principalmente para a população urbana, a 

qual mantém voluntária ou involuntariamente contato com os RH em seu cotidiano e os 

utiliza como fonte principal de captação para o consumo humano.  

Conforme informação apresentada nos croquis seqüenciais é fundamental 

destacar que todos os rios existentes no perímetro urbano de Francisco Beltrão são 

integrados à bacia hidrográfica do rio Marrecas.  Também é oportuno indicar aos alunos 

que a cidade de Francisco Beltrão foi construída no vale fluvial do rio Marrecas, ou 

seja, na área escavada pelo próprio rio e seus afluentes e que já foram, em momentos 

anteriores, ocupados pela água do rio e que, esporadicamente, possuem esta função.  

Vale ressaltar que não apenas o rio Marrecas está ocasionando esses problemas, 

no mesmo contexto, o escoamento das águas pluviais que não são absorvidas dentro da 

malha urbana devido ao processo de impermeabilização também perpassa a área urbana, 

em menor grandeza e volume de água, mas pelas mesmas circunstâncias proporcionam 

preocupações e prejuízos à população, principalmente quando ocorrem fortes chuvas e 

tais águas não conseguem ser escoadas.  

Por estas questões é importante que o professor inicie a discussão resgatando os 

conhecimentos a respeito do conceito de bacia hidrográfica. Vale ressaltar que, embora 

este pareça um conceito abstrato de características puramente geomorfológicas, ele 

possui base para as discussões que se desdobrarão sobre as questões de planejamento, 

especulação urbana, conservação dos recursos naturais, dentre outros que o professor 

deseja trabalhar. 

A conscientização quanto a essas questões está dentre as expectativas do ensino 

de Geografia. Os professores ao pensar em caminhos metodológicos que auxiliem os 

alunos a compreender e contribuir com a transformação das realidades cotidianas 

cumpre os princípios da EA e fundamenta a mudança da sociedade como um todo. 

Os roteiros dos trabalhos de campo propostos foram numerados em acordo ao 

número de rios estudados, como apresenta figura 04. 
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Figura 04– Croqui com o Roteiro de campo conforme a localização das MicroBacias 
Hidrográficas  

 

 

 

Foram inseridas, no mapa da malha urbana de Francisco Beltrão, as escolas para 

ter como referência quanto ao roteiro de campo. Sendo assim, o professor pode utilizar 

sua própria escola como ponto de partida dos trabalhos, tendo respaldo na microbacia 

hidrográfica que está próxima a escola. Ao mesmo tempo, durante o trabalho de campo, 

Elab: Segala (2017) 
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o professor pode tecer comentários sobre a dinâmica do bairro, da bacia, curiosidades 

culturais, sociais, históricas e econômicas que estão relacionados aos ramos da 

Geografia.  

Dessa forma o aluno compreende através dessa leitura alguns problemas 

presentes na realidade desse Lugar, mas que não é cotidianamente discutido de forma 

crítica pela sociedade. Para facilitar esse roteiro no trabalho de campo, o professor pode 

utilizar também o mapa com a legenda das escolas e sua localização diante da 

proximidade com as bacias hidrográficas na malha urbana, conforme a figura 03.  

 

4.1.1 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LONQUEADOR 

Este roteiro é compatível com a discussão da realidade local, preferencialmente, 

dos estudantes do colégio Estadual Industrial, dada sua proximidade. 

Trata-se da bacia hidrográfica do rio Lonqueador. 

 

ROTEIRO DE CAMPO 01 

 

  

 A palavra Lonqueador designa de Lonquear, que significa limpar. 

(http://www.dicionarioinformal.com.br/lonquear/). Está vinculado ao processo de 

limpeza e preparação do couro do gado. As águas desse rio eram utilizadas para 

“lonquear” o couro, ou seja, para limpar e aprimorar o couro, principalmente nas 

propriedades rurais que ficavam próximas a cabeceira dessa bacia. Por essa razão esse 

rio recebeu esse nome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa bacia tem sua área de nascentes próximas e 

também no município de Marmeleiro, próximo à área 

urbana. Conforme Leite, (2013) ela apresenta área de 17 

Km², sendo 12 Km² pertencentes a Francisco Beltrão e 05 

Km² a Marmeleiro. 
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Figura 05– Vista aérea do rio Lonqueador na área urbana 

 
Elaboração: Segala, (2017).    
Fonte: Google Earth. 

 
 
No decorrer esse rio corta grande parte da área urbana de Francisco Beltrão.  

Todo o perímetro urbano do rio Lonqueador sofreu no final da década de 1980 o 

processo de canalização, por meio da construção de muros de pedras nas margens do 

leito menor. O leito maior do rio Lonqueador abrange vários metros que são ocupados 

atualmente por construções residenciais, comerciais e industriais.  

Em vários pontos é possível verificar a presença de construções irregulares, 

muito próximas ao leito do rio. Também há o escoamento de dejetos e resíduos de 

indústrias e casas. Um rio canalizado que em épocas de chuvas acarreta situações de 

alagamentos e enchentes, principalmente nas áreas planas, onde o escoamento da água é 

lento, fator esse que condiciona tais problemáticas.  

 

 

 

 

 

 

O Rio Lonqueador tem áreas de nascente também no município de 
Marmeleiro. Na imagem ao lado está o rio já na área urbana de 
Francisco Beltrão. Também é possível verificar na imagem abaixo, 
o rio em seu curso natural. No entanto são ocupadas por empresas, 
e, algumas delas exploram o rio para depositar os dejetos e 
resíduos. Além, esse rio está carregando o esgoto das residências 
que estão ao seu entorno. 



111 
 

 

Fotografia 01 - Rio Lonqueador 

 
Fonte: Segala (2017). 

 

Fotografia 02 - Rio Lonqueador 

 
Fonte: Segala (2017). 

 

Nesse momento o professor pode utilizar questionamentos com os alunos, 

averiguar seu conhecimento diante das questões que vinculam a dinâmica dessa bacia 

com o contexto social de cada um. A oralidade pode favorecer o aluno quanto a 

apresentação do conhecimento sobre sua realidade e também o que o aproxima dessa 

temática. Diante dessa questão, o aluno pode ver seu papel social, podendo assim, 

Próximo ao rio está uma 
indústria de materiais 
para construção civil. 
Aproveita-se a 
localização para 
depositar resíduos que ao 
final vão parar em seu 
leito. 
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refletir, agir e promover ações que amenizem ou auxiliem nos problemas levantados em 

debate.  

Nessa bacia é comum ocorrer alagamentos pois quando ocorrem chuvas 

torrenciais o nível do rio excede, ocupando ruas e também as casas, atingindo as 

famílias que residem próximo ao seu curso. Algumas ações foram tomadas pelo poder 

municipal viabilizando tentativas de amenizar esse problema. Dentre essas estão a 

dragagem e desassoreamento no percurso urbano do rio. 

 

 

 

 

 Figura 06 - Rio Marrecas, Lonqueador e Urutago  

 
Elaboração: Segala, 2017.  
Fonte: Google Earth 

 

www.youtube.com/watch?v=BEV0WYLzi6E 

Maiores informações sobre a Bacia do rio Lonqueador estão disponíveis no 
Youtube em www.youtube.com/watch?v=54RqIkihx5A 
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A apresentação da figura 06 é para identificar a grandeza dos rios enquanto área 

central da cidade. Com essa análise é possível o professor gerar reflexão sobre as 

alternativas que existem quando ocorrem as cheias dos rios. 

 Após a leitura da figura, o professor pode promover junto aos alunos a 

problematização quanto às razões que favorecem as enchentes e alagamentos. É 

importante realizar a leitura na imagem e buscar a reflexão com temas pertinentes ao 

contexto que permeia essa área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por se tratar de uma bacia, esse rio apresenta planícies que dificultam o 

escoamento rápido das águas oriundas das precipitações fluviais. Essa questão, aliada a 

tantas outras, promove e facilita a ocorrência desses problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além, o professor também pode abordar as influências das inundações na  

 

 

Conforme indicação e sugestão de leitura o professor e também o aluno podem acessar o 
link na busca de maiores informações: 

http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2015/12/apos-enchentes-francisco-beltrao-
tem-rodizio-de-abastecimento-de-água.html 

 Também é possível através doYoutube a leitura para novas informações:  

www.youtube.com/watch?v=RZhT6P5Uktk, ou 
www.youtube.com/watch?v=dF9crVxcP4M 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: 
- Propor aos alunos uma pesquisa sobre o histórico de transformações da 

paisagem do perímetro urbano do rio Lonqueador, buscando demonstrar 

como era o rio antes da retilineamente do leito. 

 
SUGESTÃO DE INSTRUMENTOS DIDÁTICOS: 

- Recortes de jornais;  

- Entrevistas aos moradores mais antigos (pioneiros);  

- Questionários com os moradores das ruas próximas ao leito; 

- Coleta de fotos antigas e atuais para elaboração de exposição sobre 
as transformações da paisagem 
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4.1.2 - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO URUTAGO. 

Este roteiro é compatível com a discussão da realidade local, preferencialmente, 

dos estudantes do colégio Estadual Mário de Andrade dada a proximidade com este 

colégio. Trata-se da bacia hidrográfica do rio Urutago. 

  

ROTEIRO DE CAMPO 02 

 

O contexto urbano também merece destaque com relação à bacia hidrográfica do 

Rio Urutago. Essa bacia tem sua nascente no Bairro Jardim Seminário, na direção Leste 

da área urbana e apresenta, em sua dinâmica, características que assemelham às demais 

bacias, dentre as quais destaca-se a baixa declividade. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 07 - Área de nascentes do Rio Urutago, Jardim Seminário. 

 
Elaboração: Segala (2017). 
Fonte: Google Earth 
 

 

Importante analisar nas 
fotografias a proximidade 
da Bacia com a área rural 
e Urbana. 

 O crescimento urbano 
está em constante avanço: 
o que há poucos anos era 
área rural, hoje se 
transformou em área 
urbana. 

 As limitações de 
declividade não impedem 
essa ampliação sob as 
áreas de nascentes. 

As nascentes desse rio estão localizadas em áreas de valor econômico 
elevado, o que torna seu entorno valorizado, favorecendo as construções próximas 
ao curso do rio. Conforme Leite (2013), com 07 km² de extensão, ocupando 0,95% 
da área do município. 
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No deslocamento natural o rio passa pelas áreas de planícies urbanas onde 

ocorrem alagamentos, problema já citado quanto aos demais rios que circundam a área 

urbana. 

 O rio Urutago atravessa o parque de Exposições Jayme Canet Junior, local onde 

as pessoas costumam realizar atividades de lazer, caminhadas e eventualmente ocorrem 

exposições e festas. Neste parque o rio apresenta função paisagística e de conforto 

térmico, dada a peculiaridade de seus meandros ao longo de toda área arborizada, 

entretanto, o que nem todos sabem é que o rio Urutago teve suas curvas naturais 

acentuadas, uma vez que neste trecho próximo a sua foz no rio Marrecas, o Urutago não 

apresenta quase nenhuma declividade e tende a formar uma grande várzea alagada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 08 – Localização das proximidades do Parque de Exposições Jaime Canet Jr. 
Onde é comum os processos de inundação do rio Urutago. 

 
Elaboração: Segala (2017). 
Fonte: Google Earth. 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES: 

- Trabalho de campo no Parque Jaime Canet Jr.; 

- Elaboração de croqui do rio antes e depois da canalização; 

- Realização de debate entre os alunos sobre os pontos positivos e 
negativos da canalização do córrego Urutago. 
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Fotografia 03 - Jardim Seminário 

 
Fonte: Segala (2017). 
 

Fotografia 04 - Jardim Seminário 

 
Fonte: Segala (2017). 

 

As imagens servem de subsídio tanto ao professor quanto ao aluno, uma vez que 

permite a identificação de elementos que passam despercebidos, mas que geram 

curiosidade nos alunos para fatos análogos que eles tenham visto ou vivenciado. A 

leitura do mapa, bem como das imagens, permite visualizar a área de estudos em escala 

aproximada. Pela mesma imagem, o professor pode questionar quanto às demais 

problemáticas que estão presentes na leitura da imagem e explorar seu conhecimento 

geográfico. Dessa maneira, proporcionar ao aluno o olhar crítico e reflexivo diante das 

problemáticas pertinentes a essa questão. 
 

 

 

Na foto, em destaque as 
áreas com alto valor 
econômico, o que valoriza 
esse bairro, no entanto, o 
acesso a compra dessas 
áreas fica restrito a menor 
parcela da população, 
visto que o valor é 
elevado, não permitindo 
que famílias de baixa 
renda tenham acesso. 

O retrato fiel da ação 
humana diante da 
natureza. Na busca de 
espaço para o crescimento 
urbano, ocupam-se áreas 
de modo irregular. Essa 
ação gera uma reação e as 
consequências podem ser 
desastrosas. 
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4.1.3 - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA ROSA 

Este roteiro é compatível com a discussão da realidade local, preferencialmente, 

dos estudantes do colégio Estadual Tancredo Neves, dada a proximidade com esta 

escola. Trata-se da bacia hidrográfica do rio Santa Rosa. 

 

ROTEIRO DE CAMPO 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa bacia tem como importância o fornecimento de água para a utilização no 

processo de abates de aves no frigorífico BRF, localizado às margens do rio. No mesmo 

sentido, dada a importância desse rio, também é valido ressaltar que também há 

problemas devido às cheias, em alguns pontos do bairro Santa Rosa, por onde se 

desloca. 

Figura 09 - Rio Santa Rosa em seu percurso na área urbana 

 
Elaboração: Segala (2017). 
Fonte: Google Earth 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO RIO SANTA ROSA 

Localiza-se na porção NO da área urbana de Francisco Beltrão – PR. 
Importante ressaltar aos alunos os dados técnicos pertinentes a sub-bacia. “Com 
uma área de 160 KM² e perímetro de 67.027m, abrangendo 21,89% do território 
municipal, o rio Santa Rosa possui 184.779 m de extensão. Apresenta a cota maior 
de 840 m de altitude, sendo a menor com 540m formando o desnível de 300 m 
desde a nascente até a Foz” (LEITE, 2013). 
 

19 residências do 
conjunto 
habitacional 
Adelfina Scheid 
foram afetadas 
por alagamentos 
e sido 
desapropriados 
dado o risco aos 
seus moradores. 



 

Fotografia 05- Área a montante do rio Santa Rosa 

Fonte: Segala (2017). 
 
Fotografia 06 - Bairro Santa Rosa

Fonte: Segala (2017). 

 

 

 

 

O professor pode buscar junto aos alunos a reflexão sobre as características e 

informações que estão inseridas na imagem. Detalhar as questões da paisagem e através 

dessa leitura entender como ocorreram as transformações na paisagem, sobretudo na 

área urbana. Nota-se junto à bacia a presença de uma grande empresa, a qual é 

responsável pela geração de empregos e renda a grande parcela da população do bairro e 

também de outros municípios. 

Na fotografia 06 é possível visualizar o Bairro Santa Rosa, também a BRF, que fica 
ao lado da bacia Hidrográfica do Rio Santa Rosa. Importante ressaltar aos alunos a 
importância da BRF para a configuração social e espacial de
toda a região. 

 

Área a montante do rio Santa Rosa - Expansão do bairro Sadia

 

o Santa Rosa 

 

rofessor pode buscar junto aos alunos a reflexão sobre as características e 

informações que estão inseridas na imagem. Detalhar as questões da paisagem e através 

dessa leitura entender como ocorreram as transformações na paisagem, sobretudo na 

se junto à bacia a presença de uma grande empresa, a qual é 

responsável pela geração de empregos e renda a grande parcela da população do bairro e 

também de outros municípios.  

A expansão do 
bairro se deu em 
virtude da 
presença da 
BRF. Várias 
famílias 
firmaram
residência nas 
proximidades 
para facilitar o 
deslocamento 
trabalho.

 

Vista desse 
ângulo é possível 
verificar a 
expansão dos 
loteamentos em 
áreas irregulares.

Qual classe social 
está buscando 
adquirir um 
imóvel nessa 
área? 

é possível visualizar o Bairro Santa Rosa, também a BRF, que fica 
ao lado da bacia Hidrográfica do Rio Santa Rosa. Importante ressaltar aos alunos a 
importância da BRF para a configuração social e espacial desse bairro, bem como de 
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Expansão do bairro Sadia 

 

 

rofessor pode buscar junto aos alunos a reflexão sobre as características e 

informações que estão inseridas na imagem. Detalhar as questões da paisagem e através 

dessa leitura entender como ocorreram as transformações na paisagem, sobretudo na 

se junto à bacia a presença de uma grande empresa, a qual é 

responsável pela geração de empregos e renda a grande parcela da população do bairro e 

A expansão do 
bairro se deu em 
virtude da 
presença da 
BRF. Várias 
famílias 
firmaram 
residência nas 
proximidades 
para facilitar o 
deslocamento ao 
trabalho. 

Vista desse 
ângulo é possível 
verificar a 
expansão dos 
loteamentos em 
áreas irregulares. 

Qual classe social 
está buscando 
adquirir um 
imóvel nessa 
área?  

é possível visualizar o Bairro Santa Rosa, também a BRF, que fica 
ao lado da bacia Hidrográfica do Rio Santa Rosa. Importante ressaltar aos alunos a 

sse bairro, bem como de 
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A configuração das áreas em torno do frigorífico permite constantes mudanças. 

A mais visível está pertinente a áreas de ocupações e moradias, formando centros 

aglomerados devido à procura para construir e permitindo uma nova faceta quanto a 

paisagem.  

 

Fotografia 07 - Vista Parcial do Bairro Santa Rosa. Em primeiro plano a BRF. 

 
Fonte: Segala (2017). 
 
Fotografia 08 - Lixo próximo ao rio.           

 
Fonte: Segala (2017).       
 

 

 

 

Analisando a imagem o professor 
tem em mãos subsídios para 
apresentar aos alunos a dinâmica 
que a presença dessa grande 
empresa exerce no bairro e 
também no município. Citar 
questões que influenciam na 
dinâmica, geração de empregos, 
mobilidade urbana, crescimento 
demográfico, acesso à escola, 
saúde, procura por moradia, 
loteamentos, dentre outras 
questões que estão vinculadas a 
BRF. 

Nas margens do Rio Santa Rosa são 
depositados entulhos de construções, 
demais materiais e também lixo domiciliar. 
Muito próximo dessa área encontra-se o 
local o qual a água é devolvida ao curso do 
rio. Essa água é captada do mesmo rio pela 
BRF e será ocupada durante o processo de 
abate de aves. Por lei essa empresa é 
obrigada a tratá-la e posteriormente 
devolve-la ao rio. As imagens apresentam 
informações para o debate geográfico no 
trabalho de campo.  
Explorar os vários itens presentes em cada 
caso torna o diálogo interessante para 
compreender a dinâmica do bairro e 
também das empresas que ali atuam. 
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Fotografia 09 - Água pós-uso 

 
Fonte: Segala (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.1.4 - MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO PROGRESSO 

Este roteiro é compatível com a discussão da realidade local, preferencialmente, 

dos estudantes do colégio Estadual Vicente de Carli dada a proximidade com este 

colégio. Trata-se da bacia hidrográfica do córrego Progresso. 

 

ROTEIRO DE CAMPO 04 

 

 Nesse roteiro o professor tem, por intermédio de imagens e visita a campo, o 

contexto das bacias hidrográficas com respaldo no córrego Progresso, localizado nos 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 
        - Quais eram os bairros que já existiam e quais foram criados após a instalação 
da BRF; 

         - Pesquisar quais as fontes de captação de água da BRF; 

         - Realizar uma pesquisa sobre a quantidade de água consumida no processo 
industrial do abate e processamento de aves dia, contabilizar isso ao mês e ao ano; 

        - Realizar visita técnica a Estação de tratamento de efluentes da BRF; 

         - Promover um debate sobre os pontos positivos e negativos da instalação de 
indústrias no município do ponto de vista do uso da água. 
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bairros são Francisco e São Miguel. Essa bacia apresenta é menor, com 2 Km², 

conforme Leite (2013) comparando-a com as demais. No entanto alguns apontamentos 

são importantes ao professor nas aulas. Por se tratar de uma área que até então, 

caracteriza-se por apresentar menor valor imobiliário, esse perímetro de nascentes está 

sendo ocupado de maneira irregular, com aberturas de loteamentos próximos à 

cabeceira dessa bacia. 

 

 

 

 

 

 

 

O professor pode ressaltar nesse momento os impactos dessas ocupações diante 

do contexto da bacia. Conforme é possível verificar na figura 08. 

 

Figura 10 - Área de nascentes do Córrego Progresso 

 
Elaboração: Segala (2017). 
Fonte: Google Earth. 

 
 

 

 

Esses bairros apresentam intensas ocupações, várias destas em 
áreas irregulares, principalmente na cabeceira da bacia. Esse 
córrego foi canalizado, tendo alterações no curso natural do rio. 
Importante debate para entender a dinâmica das famílias que ali 
residem, por quais razoes ali estão, valor dos imóveis próximos a 
essa área, expansão da malha urbana, dentre outros fatores que 
estão presentes na conjuntura. 

Localização 
das 
principais 
nascentes do 
Córrego 
Progresso 

Percurso do Córrego Progresso desde suas 
nascentes até o encontro com o rio Marrecas. 



 

Esse córrego, apesar de ser menor em relação aos demais, também apresenta 

sérios problemas às famílias que residem em suas margens. Nesse senti

ações são realizadas para ajudar amenizar os problemas vinculados às enchentes e 

alagamentos. 

 

 

 

Fotografia 10 - Córrego Progresso na área urbana

Fonte: Segala (2017). 
 

Fotografia 11 - Córrego Progresso              Fotografia 12 

Fonte: Segala (2017).                                            

 
 

 

 

Conforme informações no link:
inicia-dragagens-de-corregos

Ao observar a fotografia, é possível 
perceber que o Córrego Progresso está 
costeado pelas ruas no bairro. 
fortes chuvas o rio transborda
acarretando sérios problemas à
famílias. Interessante também, a 
questão da ocupação de moradias as 
margens do rio de modo irregular. 

Esse córrego, apesar de ser menor em relação aos demais, também apresenta 

sérios problemas às famílias que residem em suas margens. Nesse senti

realizadas para ajudar amenizar os problemas vinculados às enchentes e 

Córrego Progresso na área urbana 

 

Córrego Progresso              Fotografia 12 - Córrego Progresso

(2017).                                            Fonte: Segala (2017). 

Nota-se que na área de nascente 
do Córrego P
moradias estão em locais 
inapropriados. No e
dinâmica desse bairro vem 
alterando a configuração
abertura de novos loteamentos, 
que eventualmente
ocasionar danos ao solo,
ofertando condições de riscos à
pessoas que ali residem, 
conforme imagem ao lado. 

Conforme informações no link:http://franciscobeltrao.pr.gov.br/noticias/urbanismo
corregos-pelo-progresso-no-sao-miguel/ 

Ao observar a fotografia, é possível 
Córrego Progresso está 

costeado pelas ruas no bairro. Com as 
fortes chuvas o rio transborda 

sérios problemas às 
famílias. Interessante também, a 
questão da ocupação de moradias as 
margens do rio de modo irregular.  

No mesmo contexto
ressaltar o que está sendo feito ou 
pensado para ajudar as famílias que ali 
estão. Ações que deveriam ser 
viabilizadas pelo poder p
deixam a desejar na busca de soluções.
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Esse córrego, apesar de ser menor em relação aos demais, também apresenta 

sérios problemas às famílias que residem em suas margens. Nesse sentido, algumas 

realizadas para ajudar amenizar os problemas vinculados às enchentes e 

Córrego Progresso 

 

se que na área de nascente 
do Córrego Progresso, as 
moradias estão em locais 

. No entanto, a 
dinâmica desse bairro vem 
alterando a configuração com a 
abertura de novos loteamentos, 
que eventualmente podem 

danos ao solo, 
ofertando condições de riscos às 
pessoas que ali residem, 
conforme imagem ao lado.  

http://franciscobeltrao.pr.gov.br/noticias/urbanismo-

No mesmo contexto é importante 
ressaltar o que está sendo feito ou 
pensado para ajudar as famílias que ali 
estão. Ações que deveriam ser 
viabilizadas pelo poder público, mas que 

na busca de soluções. 
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No decorrer o córrego também apresenta áreas planas. Esse é um dos requisitos 

que condiciona a lentidão no escoamento da água, portanto, em época de cheias, 

também ocorrem situações de enchentes e alagamentos. 

 

 

- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 – MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO JAQUINI  

 

Este roteiro é compatível com a discussão da realidade local, preferencialmente 

dos estudantes do Centro Estadual de ensino Profissionalizante – Colégio Agrícola, 

dada a proximidade com este colégio. Trata-se da bacia hidrográfica do Córrego 

Jaquini. 

 

ROTEIRO DE CAMPO 05 

 

O Córrego Jaquini, também está situado no contexto urbano de Francisco 

Beltrão. Com área de 04 Km² (LEITE, 2013) essa bacia está nas margens da rodovia PR 

483.  

 

 

 

 

 

CURIOSIDADES: 

Em suas proximidades há uma área densamente urbana, com a 

presença de grandes empresas, dentre elas: LACTO, MAREL, 

DIMARE, entre outras. Importante ressaltar a presença do lago 

no bairro Alvorada, além de proporcionar um enfeite paisagístico, 

é local de lazer da população.  

SUGESTÃO DE ATIVIDADES: 

 - Visitar o bairro, buscar verificar as problemáticas que estão vinculadas ao 
córrego Progresso. 

- Dialogar com os moradores, buscando informações sobre os loteamentos e 
suas influencias na dinâmica das famílias. 

- Coletar fotografias e com elas elaborar um acervo de informações que 
venham a divulgar o bairro em sua dinâmica a sociedade local. 
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Apesar de quase totalmente inserido no perímetro urbano, o córrego é conhecido 

por poucas pessoas, pois só possível visualizar uma parcela, sendo seu maior trecho 

canalizado. Esse processo de canalização traz consequências negativas, principalmente 

em épocas das cheias. Sua foz está no rio Marrecas e, quando este está acima do volume 

normal, acaba impedindo o escoamento e em consequência, a água é impedida de seguir 

seu fluxo normal, acarretando em alagamentos e inundações nas áreas próximas a sua 

nascente. 

 
Figura 11 - Córrego Jaquini situado junto ao Parque Alvorada 

 
Elaboração: Segala (2017).  
Fonte: Google Earth 

 

Ao mesmo tempo, o professor tem em mãos subsídios para expor junto ao aluno 

as questões vinculadas a esse córrego. Dentre elas, os motivos pelos quais foi 

canalizado e também ressaltar as causas e consequências dessa ação.  

A ida a campo proporciona melhor entendimento para averiguar o contexto 

refletindo sobre as questões chaves para esse fato. A quem favorece a canalização de 

um rio? Quais os caminhos legais para conseguir esse processo? São reflexões que por 

vezes parecem insignificantes, no entanto, a aula de Geografia a contribuir para 

entender essa questão, bem como problematizá-la diante do cotidiano do aluno. 
 

 
 
 

Por ser canalizado, 
merece destaque no 
trabalho de campo. 
Poucos 
freqüentadores do 
parque Alvorada 
sabem que existe 
esse rio. No entanto, 
em épocas de fortes 
chuvas que traz 
conseqüências: os 
problemas com as 
enchentes. 



 

Fotografia 13 - Trecho canalizado

Fonte: Segala (2017). 
 
 
Fotografia 14 - Córrego Jaquini

 
 

Fonte: Segala (2017). 
 
 
 
Fotografia 15 - Córrego Jaquini

Fonte: Segala (2017). 
 

Trecho canalizado do Córrego Jaquini. 

 

Córrego Jaquini 

 

Córrego Jaquini 

 

Esse trecho do córrego está no 
pátio de uma grande empresa
Francisco Beltrão. O trecho 
canalizado está em seu curso na 
área subterrânea da empresa, 
conforme pode-se
fotografia ao lado. É possível 
averiguar a foz des
lado do lago Alvorada, já próximo 
ao Rio Marrecas. 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

- Propor aos alunos um trabalho de 
campo, junto ao bairro, buscando 
através de entrevistas com as 
famílias, informações que venham 
a apresentar as influencias da 
canalização desse rio.

- No mesmo contexto, verificar 
com as famílias, quem sabe da 
existência desse canal, também, 
saber das empresas ali 
estabelecidas qual foi a 
participação das mesmas na 
transformação desse rio.
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Esse trecho do córrego está no 
grande empresa de 

Francisco Beltrão. O trecho 
canalizado está em seu curso na 
área subterrânea da empresa, 

se visualizar na 
fotografia ao lado. É possível 
averiguar a foz desse córrego ao 

lago Alvorada, já próximo 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Propor aos alunos um trabalho de 
campo, junto ao bairro, buscando 
através de entrevistas com as 
famílias, informações que venham 

apresentar as influencias da 
canalização desse rio. 

No mesmo contexto, verificar 
com as famílias, quem sabe da 
existência desse canal, também, 
saber das empresas ali 
estabelecidas qual foi a 
participação das mesmas na 
transformação desse rio. 
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O córrego Jaquini é efetivamente percebido pelos moradores do bairro Alvorada, 

ou pelos frequentadores do Parque Alvorada quando o mesmo apresenta, além da 

inundação desta área de lazer, problemas com o mau cheiro advindo principalmente de 

resíduos de leite frequentemente encontrados neste corpo hídrico.  

 

4.1.6 – MICROBACIA DO CÓRREGO DA AJUB – RIO CANALIZADO DA RUA 
SÃO PAULO 

 
Este roteiro é compatível com a discussão da realidade local, preferencialmente, 

dos estudantes do Colégio Estadual Doutor Eduardo Virmond Suplicy dada a 

proximidade com este colégio. Trata-se da bacia hidrográfica do Córrego AJUB. 

 

ROTEIRO DE CAMPO 06 

 

 No contexto central da área urbana, está também o Córrego da AJUB. Esse 

pequeno rio foi canalizado ainda na década de 1980, tendo seu deslocamento por dutos 

subterrâneos. Populares que sabem da existência costumam chamá-lo de córrego da Rua 

São Paulo pois está próximo a essa rua. Transporta consigo os dejetos das residências e 

indústrias, tendo como destino final as águas do rio Marrecas. Conforme a Figura 17. 

 
Figura 12 - Córrego da AJUB 

 
Elaboração: Segala (2017). Fonte: Google Earth 

A figura 11 
representa o trajeto 
do córrego que foi 
totalmente 
canalizado. Poucas 
pessoas sabem da 
existência desse 
canal. No entanto, ele 
em períodos de 
cheias causa 
transtornos e 
pequenos 
alagamentos em 
algumas áreas 
centrais da cidade. 

Na imagem abaixo é 
possível verificar o 
encontro com o Rio 
Marrecas. 
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Fotografia 16 - Foz do Córrego da AJUB no leito do Rio Marrecas 

 
 Fonte: Segala (2017). 

 
 

4.1.7 – PERÍMETRO URBANO DO RIO MARRECAS 

O roteiro é compatível com a discussão da realidade local de praticamente todos 

os moradores da cidade de Francisco Beltrão: em períodos de chuva com a inundação e 

em períodos de estiagem com o racionamento da água. Todos são direta ou 

indiretamente afetados pelo rio Marrecas. Apesar disso, é possível dizer que os 

estudantes do Colégio Estadual Doutor Eduardo Virmond Suplicy e também do colégio 

Léo Flach, localizado no Bairro Padre Ulrico, são diretamente atingidos dada a 

proximidade com este colégio.  

 
ROTEIRO DE CAMPO 07 

 

Foram destacadas as bacias hidrográficas relevantes, sendo 06 sub-bacias 

hidrográficas presentes no contexto urbano. Elas são responsáveis pela vazão junto à 

bacia do rio Marrecas que, em seu circuito urbano, apresenta sérios problemas, 

conforme já mencionado. Nesse sentido, é importante refletir sobre importantes fatores 

que se associam a essa questão. O rio está em seu curso natural desloca-se pela área 



 

urbana de Francisco Beltrão, nesse momento cabe a reflexão: quais seriam as razões, 

causas ou consequências para a ocorrência desses problemas? 

Figura 13 - Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

Elaboração: Geron. Toffolo (2013).
Fonte: Base Cartográfica de Drenagem, ITCG (2005). SOUZA (2006)

000000 

urbana de Francisco Beltrão, nesse momento cabe a reflexão: quais seriam as razões, 

cias para a ocorrência desses problemas?  

Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas 

(2013). 
Fonte: Base Cartográfica de Drenagem, ITCG (2005). SOUZA (2006). 
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urbana de Francisco Beltrão, nesse momento cabe a reflexão: quais seriam as razões, 
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A grandeza da bacia faz com que seja responsável pela configuração da 

paisagem em suas áreas de abrangência. Em Flor Da Serra do Sul estão as principais 

áreas de nascentes da bacia do rio Marrecas. No percurso natural os subafluentes, rio 

Verde e Rio Araçá percorrem áreas rurais e estão propícios ao manuseio agrícola, tendo 

também a paisagem alterada conforme as atividades.  

 

Fotografia 17 - Rio Verde                          Fotografia 18 - Rio Verde  

 
Fonte: Segala (2015).                                      Fonte: Segala (2015). 
 

É possível verificar a grandeza da área de manancial da bacia hidrográfica do 

Rio Marrecas. Nota-se a paisagem em seu formato quase natural, com poucas 

intervenções do homem. Próximo está uma vasta área de preservação natural, a RPPN 

(Reserva de Proteção Permanente Natural), a qual ajuda a preservar a área de 

manancial.  
 

Fotografia 19 – Placa sinalizando a existência de RPPN - Nascentes do Rio Marrecas. 

 
Fonte: Segala (2013). 
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No decorrer do percurso o rio Verde se encontra com o rio Araçá formando o rio 

Marrecas. Em seu deslocamento o rio Marrecas percorre áreas agrícolas. Nesse 

momento o professor pode salientar as possíveis problemáticas que as atividades 

agrícolas acarretam na água, questionar a qualidade que chega até a área urbana de 

Francisco Beltrão, especificamente ao seu ponto de coleta para distribuição à população.  

Com essa reflexão o professor instiga o aluno a pensar sobre as variáveis que 

permeiam as atividades próximas a essa bacia, demonstrando que a bacia, além de 

inserida no meio urbano, também se encontra na área rural. 
 

Fotografia 20 - Rio Marrecas na área central de Francisco Beltrão. 
 

 
Fonte: Segala (2017). 

 

No que tange a área urbana de Francisco Beltrão a bacia do rio Marrecas está 

presente em sua maioria, no entanto, não é a única, junto estão as bacias do rio Santa 

Rosa, Lonqueador, Urutago e córrego Progresso.  

Importante ressaltar nesse momento do trabalho de campo a importância do rio 

Marrecas no processo de formação das primeiras moradias nas proximidades. 

Formaram-se as primeiras vilas, posteriormente chegaram as primeiras indústrias, 

centro de vendas, o comércio ganhou força, outras famílias chegaram. Aos poucos 

O Rio Marrecas tem grande 
importância para Francisco 
Beltrão. É responsável por 
fornecer água para o consumo 
da população. Na imagem o 
professor pode trabalhar com 
os alunos as ocupações 
irregulares próximas ao leito 
do rio. Ao mesmo tempo, 
questionar as leis ambientais 
que regulam essas questões. 
Também debater os impactos 
que acarretam na sociedade: 
problemáticas, causas e 
consequências. 
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surgiu uma nova configuração. O que hoje vemos em Francisco Beltrão está muito 

vinculado ao passado e a esse rio. 

Através da leitura do mapa o professor pode mostrar aos alunos a influência que 

cada bacia tem nas proximidades. Para informar é possível perceber que a bacia do rio 

Marrecas apresenta maior área em comparação às demais bacias hidrográficas. Destaca-

se que a responsabilidade em fornecer água para a população, tanto para o consumo 

quanto demais atividades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O professor pode mostrar através do mapa a área de nascentes e caminhos que o 

rio percorre até a chegada na área urbana de Francisco Beltrão- PR. Apresenta-se aos 

alunos o manancial localizado nos municípios de Flor Da Serra do Sul e Marmeleiro.  

Nesse momento o professor de Geografia tem a possiblidade de promover o 

diálogo com seus alunos, citando as questões vinculadas às proximidades dessa bacia, 

citando as áreas de nascentes, localizando-as com mapas ou imagens. Mostrar a área de 

abrangência, deslocamento, importância econômica, função social, ocupações 

irregulares, dentre outros. Para isso é fundamental verificar o quanto o aluno conhece 

SUGESTÃO DE LEITURAS: Memória (s) e Território: elementos para o 
entendimento da constituição de Francisco Beltrão – PR. Tese apresentada junto 
ao programa de pós – graduação em Geografia na Universidade Estadual 
Paulista, campus de Presidente Prudente – SP, 2011. 

http://franciscobeltrao.pr.gov.br/o-municipio/historia/ 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

- Buscar junto ao poder publico municipal dos municípios de Flor da Serra do 
sul e Marmeleiro – PR, informações vinculadas ao ICMS ecológico, buscando 
mostrar os valores recebidos e suas aplicações a sociedade. 

- Visitar a estação de captação de Água da SANEPAR no Rio Marrecas, em 
Francisco Beltrão – PR, com o objetivo de mostrar os processos de coleta, 
tratamento e distribuição da água a população. 
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Figura 14- Vista aérea do Bairro Padre 

Fonte: Google Earth. 
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Além da bacia hidrográfica do rio Marrecas é importante o professor apresentar 

em suas aulas as influências das demais inseridas no contexto urbano. 

A disciplina de Geografia contribui em demasia e o ensino está carregado de 

responsabilidade quanto a essa questão. Ao mesmo tempo, o professor está junto nesse 

processo promovendo ao aluno a reflexão quanto às problemáticas atuais na sociedade. 

Nesse sentido essa proposta de material para as aulas de Geografia tem por finalidade 

proporcionar caminhos e possibilidades facilitando o processo. O trabalho de campo e 

as imagens estão a contribuir nessa caminhada.  

A questão do Lugar é fundamental para conceber no aluno o conhecimento sobre 

sua realidade e dinâmica social.   Por vezes o aluno não conhece os fatos que estão a sua 

volta. Nesse sentido conhecer a temática vinculada às bacias hidrográficas permite 

conhecer o que ocorre com sua família. Desse modo, ao conhecer a realidade local, 

ambos têm subsídios compreender a sociedade local e global. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Refletir sobre o ensino de Geografia é muito importante, pois a partir dessa 

ponderação é possível trilhar novos caminhos, buscar novos diálogos, identificar 

dicotomias e lacunas que se apresentam no decorrer do processo. Na Ciência Geográfica 

esse discernimento é indispensável, pois a disciplina recebe, nesse quesito, a 

incumbência de propor alternativas para inovar o ensino em sala de aula, buscando um 

processo de aprendizado de forma efetiva. 

Esta pesquisa teve como objetivo central verificar como o tema Educação 

Ambiental (EA) e Recursos Hídricos (RH) são abordados no Ensino Médio do Colégio 

Estadual Eduardo Virmond Suplicy e Centro Estadual de Ensino Profissionalizante – 

(CEEP), em Francisco Beltrão – PR, visando a elaboração de material didático para o 

ensino de Geografia e EA por meio do uso de sequências didáticas referentes aos corpos 

hídricos urbanos do município. 

Várias questões foram levantadas no início da pesquisa, a respeito das quais 

pode-se manifestar algumas considerações. O primeiro questionamento indaga a 

respeito do direcionamento que as DCE’s dão em relação à EA. Sobre o que se verificou 

que para estas Diretrizes a EA é considerada uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente, inclusive no desenvolvimento dos conteúdos de ensino de Geografia.  

Nas orientações dadas pelas DCE’s de Geografia a dimensão socioambiental é 

um dos conteúdos estruturantes dessa disciplina e, por essa razão, deve ser considerada 

na docência de todos os conteúdos específicos, ao longo da Educação Básica.  No que 

tange as aulas de Geografia, especificamente, as DCE’s afirmam que as abordagens 

carecem sempre de contextualizações políticas e econômicas. As Diretrizes ainda 

reafirmam que o propósito do ensino de Geografia é formar sujeitos que construam 

sentidos para o mundo, que compreendam criticamente o contexto social e histórico de 

que são frutos e que, pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes de uma inserção 

cidadã e transformadora na sociedade (DCE’s, 2008, p.31).  

A segunda questão elaborada foi a respeito do que os PPP’s das escolas 

recomendavam para os trabalhos de EA.  Após a leitura dos PPP’s de ambas as escolas, 

nota-se as dicotomias presentes quanto ao modelo de ensino pensado aos alunos. No 

Suplicy, busca-se: a)-viabilizar a construção de uma escola pública democrática que 

eduque de fato para o exercício pleno da cidadania; b)- contribuir para que a escola se 

torne um espaço em que se aprenda a conviver e a ser com e para os outros, se 
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contrapondo aos modelos geradores de desigualdades e exclusão social;                

estabelecer uma identidade própria do colégio Suplicy visando a superação dos 

problemas da comunidade a qual pertence (PARANÁ -SEED, 2012, p. 04). Esse 

modelo de ensino está presente em vários documentos que caracterizam as escolas do 

Paraná. Por estar baseado nas Diretrizes, o PPP do Suplicy cita o ensino crítico e 

reflexivo para promover o sujeito quanto sua inserção na sociedade.  

A questão que permeia essa teoria é justamente a dificuldade de exercê-la na 

prática docente, o ensino de Geografia por si só não consegue sucesso nessa luta, ao que 

o documento escolar orienta a realização de trabalho interdisciplinar, unindo as ciências 

(disciplinas) em um só objetivo. Nesse sentido, o PPP dá orientações almejando facilitar 

o entendimento dos sujeitos quanto às suas ações e sua importância perante a sociedade. 

As dificuldades também estão presentes nessa etapa, não somente no Suplicy, também 

nas demais escolas da educação básica do Paraná. 

 Quanto ao CEEP, também se buscou a análise do PPP, que para efeitos de 

compreensão da dinâmica real dessa escola, deu pouco suporte à nossa análise. Por se 

tratar de ensino profissionalizante, muitas características estão distantes dos demais 

modelos de PPP conhecidos na comunidade escolar. O principal objetivo descrito no 

PPP do CEEP é:“contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para o 

desenvolvimento sustentável da região através da construção do conhecimento de forma 

participativa com a sociedade, preparando e qualificando jovens e adultos para a 

inserção no setor produtivo e o exercício pleno da cidadania, propiciando formação 

profissional qualificada” (PARANÁ, SEED, 2005, p. 04). Nota-se, com a leitura desse 

documento que a grande preocupação está em formar sujeitos técnicos aptos ao mercado 

de trabalho. Não somente, o ensino técnico, mas junto a ele o ensino pedagógico, tendo 

a educação integral como base para aperfeiçoar o conhecimento, tendo suporte para a 

formação profissional do sujeito. 

 Os estudantes formados neste colégio se integram ao mercado do sistema 

agropastoril regional, todavia, este processo pouco está vinculado ao desenvolvimento 

sustentável e mais com uma demanda sempre crescente por mão de obra técnica 

especializada para determinados setores (melhoramento da cadeia produtiva de grãos, 

suínos e leite). 

 Indagou-se inicialmente, também, se os autores nacionais do ensino de 

Geografia pontuavam a existência de dificuldades dos professores em abordar as 

questões ambientais e vinculá-las aos conteúdos de temáticas locais como por exemplo, 
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RH. Há uma deficiência frequente no sistema educacional em geral, fato descoberto 

através da pesquisa bibliográfica. Entretanto, os autores dentre os quais destaca-se 

CALLAI (2012), FAZENDA (2008) OLIVEIRA (2005)afirmam, a priori, que os 

problemas não estão concentrados somente nas escolas, não somente nos professores, 

mas sim no contexto geral da educação no Paraná e no Brasil como um todo.  

 São vários os itens que condicionam os problemas educacionais presentes nas 

escolas sejam de ordem pedagógica, gestão escolar, estrutura física, desrespeito aos 

professores, ou o próprio desinteresse dos mesmos em pensar, planejar e desenvolver 

suas atividades em sala de aula, dentre outros. O fato é que as dificuldades estão 

impedindo que a formação do aluno tenha seu devido valor e atenção. Nesse sentido, 

cabe avaliar as ações no contexto geral para buscar novos caminhos que venham 

renovar a Educação Básica, incentivar os professores e também despertar maior 

interesse aos alunos na presença e participação nos debates na sala de aula.  

 Conforme as leituras realizadas durante o processo de construção dessa pesquisa, 

os problemas mais graves e frequentes mencionados junto a bibliografia pesquisada são 

os que verificamos em sala, sobretudo, a inadequação dos conteúdos abordados à 

realidade local. Por isso, é necessário repensar o sistema educacional através dessa 

pauta, para só depois repensar o modo pelo qual os professores e equipe pedagógica 

estão exercendo sua prática diante das temáticas, principalmente na Geografia. 

Mas se a dificuldade em abordar de modo integrado as questões ambientais e 

locais se constitui em um problema vinculado ao nosso sistema de ensino. Nos 

primórdios desta pesquisa, surgiu o indagamentos e havia algum estímulo por parte dos 

LD a respeito de como criar abordagem dos problemas ambientais a partir do espaço 

local e, mais especificamente, a partir dos RH, que é um tema universal pois faz parte 

das preocupações de toda a sociedade e que também constitui os conteúdos curriculares 

abordados na Geografia.  

O assunto referente aos RH está contemplado nas coleções dos LD. A 

abordagem sobre a hidrografia e os mecanismos gerais da formação da dinâmica 

hidrológica, o que possibilita, de acordo com a iniciativa de cada professor inserir a 

realidade local nestas discussões, entretanto, não foram encontradas atividades ou 

ponderações que estimulassem o professor a realizar esta “ponte”. Sendo assim, a 

realidade do aluno, o cotidiano de sua comunidade, fica em menor evidência. Nesse 

sentido, ambas as coleções analisadas dos LD deixam a desejar quanto a abordagem 

local das questões pertinentes aos RH. 
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Oportuno é observar que a maioria dos professores considera que realizam EA e 

que abordam as questões locais, por exemplo, os RH, a partir das   referências próximas 

dos alunos, o que de fato constata-se posteriormente com os alunos. Quando 

perguntados sobre o modo como abordavam a problemática dos RH (como um tema que 

intrinsicamente vinculado aos temas de EA) em ambas as escolas, os professores 

afirmaram que costumam abordar tais assuntos de modo a aproximar os alunos da 

realidade que conhecem, mesmo quando esses conteúdos não estão inseridos nos LD.  

Os meios que declararam utilizar para realizar esta conexão são as aulas teóricas; 

debates sobre as problemáticas de EA e também enfatizando as questões dos recursos 

hídricos; comenta a presença das bacias hidrográficas presentes no contexto urbano de 

Francisco Beltrão, em destaque a bacia do Rio Marrecas, mais conhecida e importante 

para a população. Abordam os problemas ambientais através de imagens, vídeos, aulas 

práticas, ida a campo. Afirmam que o diálogo existe e, segundo todos os professores 

pesquisados, tais discussões culminam em crescimento tanto para o professor quanto 

para o aluno, quando trocam informações e apresentam sugestões e ideias para possíveis 

soluções dos problemas. 

Também relatam as principais dificuldades que tiveram para relacionar os 

conteúdos de RH, EA e Geografia, dentre as quais os professores ressaltam o pouco 

volume de material didático com as temáticas locais; a dificuldade em proporcionar aos 

sujeitos melhores condições de aprendizagem quanto a realização das atividades a 

campo, devido principalmente as questões burocráticas para a saída da escola e, como 

unanimidade na fala de todos os professores, o desinteresse dos alunos quanto às aulas. 

Ao longo da pesquisa quando buscou-se saber se os alunos conseguiam 

compreender e correlacionar os conteúdos de EA, RH e Geografia, verificou-se que 

grande número de alunos consegue estabelecer relações entre a Geografia, a EA e 

RH,apesar de que esta correlação se mostrou, por vezes,superficial. 

A partir da demanda apresentada pelos próprios professores em relação a 

necessidade de maior quantidade de materiais vinculados a realidade local, considerou-

se adequado elaborar sequências didáticas, como sugestões de atividades vinculadas a 

EA e a realidade local, utilizando para tanto os RH do município de Francisco Beltrão. 

Tais indicações buscam apenas fortalecer as relações quanto as temáticas pertinentes a 

Geografia e EA, dentre elas, viabilizar a aproximação de ambas as escolas com a 

universidade, sobretudo, do curso de Geografia, da UNIOESTE. Nesse caminho, buscar 

com os professores e acadêmicos da licenciatura em Geografia, novos horizontes, um 
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modo diferente de ver e entender os ramos da ciência geográfica, vinculando de modo 

mais efetivo a teoria e a prática e, dessa forma, retificar os aspectos negativos e 

fortalecer as características positivas do diálogo com a escola, buscando por meio de 

novas ações inovar o ensino de Geografia, a partir de nossa escala de abrangência. 

As sugestões de atividades vinculadas a realidade da hidrografia local não 

pretendem sanar as deficiências, uma vez que verificamos que o esforço dos professores 

já é grande neste sentido e que o avanço efetivo depende de uma mudança na política 

educacional, mas facilita e inspira os colegas professores a debruçar-se sobre a realidade 

local. 

É perceptível a necessidade de refletir sobre o ensino de Geografia, não somente 

dessa ciência, mas aproximá-la das demais disciplinas através de um trabalho que 

corrobore com as questões ambientais, locais e que condizem com a realidade 

concebida pelos alunos. Nesse sentido, contribuir para entender a importância na sua 

função social e fomentar o desenvolvimento da análise crítica, reflexiva, e que o 

instigue a participar diante das demandas.  

Através desse caminho foi possível refletir a importância de proporcionar, de 

fato, um ensino condizente com as temáticas socioambientais, que desperte interesse 

nos alunos em relação à EA e seu vínculo com todas as ações de seu 

cotidiano.Verificou-se uma série de dificuldades em realizar atividades 

metodologicamente interessantes, crítica e socialmente válida. O que é preciso realizar 

para que ocorra o processo de ensino de Geografia a partir da hidrografia de Francisco 

Beltrão? Certamente não conseguir esgotar esta inquietação apenas por meio de 

pesquisa, por isso, exorta-se a realização de novas e múltiplas pesquisas abordando esta 

questão. 

Através da Geografia, enquanto disciplina escolar, é possível refletir sobre temas 

importantes para essa formação. Construir com o sujeito esse modo de ver e interpretar 

de forma crítica e reflexiva, permitindo ao aluno posicionar-se em relação ao contexto 

que ele vivencia a construção social.  
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APÊNDICE 01 

QUESTIONARIOAOS ALUNOS DO COLÉGIO SUPLICY 

QUESTÃO 01 – A importância da Geografia como fonte de conhecimento aos alunos 
do Colégio Est. Drº Eduardo Virmond Suplicy 
 
QUESTÃO 02 - Ramo da Geografia, enquanto disciplina escolar que mais desperta 
curiosidades aos alunos. 
 
QUESTÃO 03 - Projetos na escola que apresentam o debate entre Geografia e Educação 
Ambiental nas disciplinas pedagógicas e práticas do curso. 

QUESTÃO 04 - O que os alunos entendem por Educação Ambiental? 

QUESTÃO 05 - Como os professores estão trabalhando a Educação Ambiental nas 
disciplinas? 
 
QUESTÃO 06 - Atualmente o aluno conhece mais a respeito da questão ambiental do 
que quando iniciou o curso? 
 
QUESTÃO 07 - Os alunos encontram dificuldades para relacionar os conceitos da 
Educação Ambiental com sua realidade? 
 
QUESTÃO 08 - Os professores estão trabalhando a temática da Educação Ambiental 
enfatizando as questões locais (regionais municipais)? 
 

 

QUESTIONARIO AOS ALUNOS DO COLÉGIO CEEP 

QUESTÃO 01- A importância da Geografia como fonte de conhecimento aos alunos do 

CEEP. 

QUESTÃO 02 - O ramo da Geografia, enquanto disciplina escolar que mais desperta 
curiosidades aos alunos. 
 
QUESTÃO 03 - Projetos na escola que apresenta o debate entre Geografia e Educação 
Ambiental nas disciplinas pedagógicas e práticas do curso 
 
QUESTÃO 04 - O que os alunos entendem por Educação Ambiental? 

QUESTÃO 05 - Como os professores estão trabalhando Educação Ambiental nas 
disciplinas? 
 
QUESTÃO 06 - Atualmente o aluno conhece mais a respeito da questão ambiental do 
que quando iniciou o curso? 
 
QUESTÃO 07 - Os alunos encontram dificuldades para relacionar os conceitos da 
Educação Ambiental com sua realidade? 
 
QUESTÃO 08 - Os professores estão trabalhando a temática da Educação Ambiental 
enfatizando as questões locais (regionais municipais)? 
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APÊNDICE 02 
 

QUESTIONARIOAOS PROFESSORES DO COLÉGIO SUPLICY 

QUESTÃO 01 – Como a Educação Ambiental está sendo apresentada aos alunos na 
disciplina de Geografia? 
 
QUESTÃO 02 – Quais as dificuldades, limitações, desafios que o professor encontra 
para aproximar o aluno às questões ambientais? 
 
QUESTÃO 03 – O conteúdo relacionado à Educação Ambiental está aproximado com a 
realidade do aluno? Está sendo realizado o diálogo e analise da temática na perspectiva 
crítica? 
 
QUESTÃO 04 – Os livros didáticos abordam as questões ambientais? Está adequada a 
realidade do aluno? 
 
QUESTÃO 05 - Existe dialogo interdisciplinar entre a Educação Ambiental e as demais 
disciplinas pedagógicas ou práticas? 
 
QUESTÃO 06 – Na sua concepção, a inclusão da Educação Ambiental na grade 
curricular tem importância, ou somente deve ser trabalhada na interdisciplinaridade? 
 
QUESTÃO 07 – Os alunos estão participando do debate nas aulas quando em questão a 
temática ambiental? 
 
QUESTÃO 08 – Quais as perspectivas futuras em relação a Educação Ambiental com o 
Ensino de Geografia com os alunos da escola? 
 
QUESTIONARIO AOS PROFESSORES DO COLÉGIO CEEP 

QUESTÃO 01- Como a Educação Ambiental está sendo apresentada aos alunos na 
disciplina de Geografia? 
 
QUESTÃO 02 - Quais as dificuldades, limitações, desafios que o professor encontra 
para aproximar o aluno às questões ambientais? 
 
QUESTÃO 03 – O conteúdo relacionado à Educação Ambiental está aproximado com a 
realidade do aluno? Está sendo realizado o diálogo e analise da temática na perspectiva 
crítica? 
 
QUESTÃO 04 - Os livros didáticos abordam as questões ambientais? Está adequada a 
realidade do aluno? 
 
QUESTÃO 05 – Existe dialogo interdisciplinar entre a Educação Ambiental e as demais 
disciplinas pedagógicas ou práticas? 
 
QUESTÃO 06 – Na sua concepção, a inclusão da Educação Ambiental na grade 
curricular tem importância, ou somente deve ser trabalhada na interdisciplinaridade? 
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QUESTÃO 07 – Os alunos estão participando do debate nas aulas quando em questão a 
temática ambiental? 
 
QUESTÃO 08 - Quais as perspectivas futuras em relação a Educação Ambiental com o 
Ensino de Geografia com os alunos da escola? 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


